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Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, 

em dez de fevereiro de dois mil e dezessete. 

 

Aos 10 (dez) dias do mês fevereiro de dois mil e dezessete, na Sala das Sessões da Câmara 

Municipal de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, às 09:00 (nove horas), esteve a frente dos 

trabalhos o Senhor Presidente Mário Siqueira Silva. Sob a proteção de Deus e em nome da 

comunidade declara aberta a sessão e passa a palavra ao Senhor Secretário, Moacir Júnior, para 

chamada dos Senhores Vereadores. Compareceram os seguintes: Eudes Vieira da Paixão (Meirica), 

Jacson Humberto Chagas Santos, Josefa Eliana Silva Bezerra (Fofa), José Lourenço da Silva Neto 

(Zé Del), José Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos, José Vaz, Maria Audilene da Silva 

Apolinário (Audilene da Saúde), Mário Siqueira Silva (Mário do Laboratório), Moacir Júnior Alves 

Aquino e Roberto Cezar Oliveira Silva. Havendo presença unânime de vereadores em plenário, o 

Senhor Presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. No decorrer da leitura, 

o Vereador José Lourenço pede dispensa e o Senhor Presidente acata o pedido, declarada aprovada, 

publica em sessão, determina a certificação e diz que caso algum vereador deseje fazer alguma 

alteração deve procurar a secretaria e fazer por meio de requerimento. Por não haver matérias para 

serem lidas no pequeno expediente, concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de 

cinco minutos. Inicialmente, usa a palavra o Vereador Jacson Humberto, que depois dos 

cumprimentos apresenta condolências as famílias Militão e Quelé pelo falecimento da filha do 

Senhor Hélio Quelé.  Não outros oradores inscritos para usar a palavra no pequeno expediente, o 

Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores no grande expediente, pelo tempo de 

quinze minutos. Usa a palavra o Vereador Roberto Oliveira. Depois dos cumprimentos iniciais 

informa que duas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão 

quebradas e isso está dificultando a prestação de socorro nas emergências. Por essa razão, procurou 

o Deputado Isnaldinho, tratou o assunto e na mesma hora entrou em contato com o Secretário de 

Estado da Saúde, com o Gerente da Samu de Maceió e de Arapiraca, e foi prometido que virá uma 

viatura dar suporte até a próxima sexta-feira. Diz também que procurou o Secretário Municipal de 

Obras, Genildo Bezerra, para solicitar que seja passada a máquina nas estradas de acesso a Olho 

D’Água do Amaro e Queimada do Rio e o mesmo prometeu que logo em breve atenderá o pedido, 

mas falou das dificuldades financeiras que está tendo na pasta. Fala que reivindicou a Secretária 

Municipal de Saúde médicos para os Postos de Saúde da Família (PSFs) e falta apenas ser 
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preenchida a vaga em um dos postos. Parabeniza a referida secretária. Diz que o gestor prometeu 

que em cem dias deixaria a pasta da saúde funcionando em cem por cento e aos poucos está 

tomando as providências para isso ocorrer. Encerra dizendo que por ser funcionário do Samu se 

comprometeu em campanha que trabalharia, como parlamentar, por melhorias na área da saúde e 

garante que irá honrar. Continuando os pronunciamentos do pequeno expediente, usa a palavra o 

Vereador Eudes Vieira, que depois dos cumprimentos pede ao gestor do município para cobrar a 

direção do Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues a manutenção de todos os medicamentos 

na farmácia, alegando que um cidadão do Povoado Areia Branca que infartou, não faleceu porque 

os familiares compraram um remédio para completar a dosagem necessária pelo fato de no 

momento em que foi atendido havia apenas uma cápsula do remédio naquela unidade hospitalar. 

Fala das dificuldades que ele (Vereador Meirica) e de todos os outros vereadores sentem, para 

atender aos pedidos por água. E, por ter sido procurado por uma pessoa que pedia um caminhão 

d’água e não ter tido condições de atender, diz ter procurado o Coordenador da Defesa Civil, mas 

foi mal recebido e informado pelo referido coordenador que só atenderia nos horários do expediente 

da secretaria em que é lotado. Diante disso, diz acreditar que o citado coordenador não está a altura 

para ocupar o cargo, uma vez que afirma que quem estiver como coordenador deve ter 

disponibilidade para atender as necessidades do povo vinte e quatro horas por dia. Fala da situação 

crítica que os agricultores estão passado para manter vivo os animais em consequência da seca, e, 

faz um apelo para que as autoridades (prefeito e governador) distribuir razão para os animais. O 

Vereador Jacson pede a palavra para se solidarizar com o Vereador Meirica pelo que contou sobre o 

Coordenador da Defesa Civil, concorda que o coordenador deve estar a disposição vinte e quatro 

horas por dia e atender bem todos os vereadores, mas diz que participou de uma reunião com o 

mesmo e foi muito bem recebido. O Vereador Meirica diz que mesmo diante da negativa do 

coordenador a que se referem, irá continuar fazendo as reivindicações que forem necessárias em 

benefício do povo. Prosseguindo o grande expediente, usa a palavra o Vereador José Vaz, que 

depois dos cumprimentos diz concordar com os discursos dos oradores que lhe antecederam, mas 

diz que mesmo sabendo que em início de governo há as adequações, tem coisas que são urgentes e 

não podem deixar para depois, a exemplo do funcionamento do hospital. Diz que apesar do hospital 

estar atendendo apenas urgência e emergência; de ser dito que não tem médicos e nem recursos, o 

Portal da Transparência mostra que o governo municipal anterior repassou ao hospital (sub judice) 

R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) referente ao mês de setembro. Com relação 

aos meses de outubro e novembro, diz que o governo do Estado repassou os recursos para o 
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município e que esses recursos ficaram na conta da prefeitura. Questiona se esses recursos ainda 

não foram repassados ao hospital para ter que esperar recursos de emendas dos deputados para 

aquisição de equipamentos. Diz não ser admissível a família de um paciente ter que comprar um 

medicamento por falta no hospital, conforme foi revelado pelo Vereador Meirica. Adianta que irá 

fazer uma visita a Secretária Municipal de Saúde para conversar a respeito desses assuntos. A 

respeito do trabalho de limpeza da cidade, realizada pelo Secretário Genildo Bezerra, diz que está 

sendo muito bem feito, inclusive nas periferias, a exemplo da podação de árvores e a coleta de lixo, 

mas afirma que as ruas não estão sendo varridas e solicita providências nesse sentido. Cobra mais 

carros pipas para fazer a distribuição d’água na zona rural alegando a grande escassez de água 

vivida nos dias atuais, em especial na zona rural. Revela que conversou com o coordenador da 

Defesa Civil Municipal e o mesmo falou que receberia mais cinco caminhões para colocar água nas 

comunidades e ele (Vereador José Vaz) informou ao mesmo (coordenador) que há comunidades 

que não são contemplados com a água distribuída pela Defesa Civil porque consta que tem água 

encanada, quando na verdade não tem, como é o caso do Serrote dos Braz. Diante disso, pede ao 

coordenador para rever questões como essa e atualizar as informações para que todas as 

comunidades que realmente necessitam de água sejam contempladas com a distribuição da Defesa 

Civil. Solicita ainda, que o Secretário Municipal de Obras faça a contratação de mais caminhões 

pipas, com urgência, para também distribuir água e atender toda a demanda. Ainda com a palavra, o 

Vereador José Vaz solicita ao Senhor Presidente que encaminhe ofício ao Secretário Municipal de 

Agricultura, Senhor Jorge Santana, solicitando o conserto do dessalinizador da comunidade Pedra 

D’Água dos Alexandres. Diz que o Governador do Estado disponibilizou bagaço de cana para os 

agricultores dar aos animais como alimento, mas esclarece que o referido bagaço deve ser 

misturado com outra ração, uma vez que se for puro adoece e mata os animais. No entanto, para ser 

contemplado o próprio agricultor tem que arcar com as despesas do transporte da usina até a 

propriedade e considerando o alto custo, faz um apelo para que o poder público arque com tais 

despesas. O Vereador Meirica pede a palavra para corroborar as palavras do Vereador José Vaz, 

que por sua vez, segue seu discurso dizendo que é necessário o Poder Público tomar medidas que 

possibilitem a permanência dos agricultores no campo para evitar o êxodo rural. Seguindo os 

pronunciamentos do grande expediente, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas, que depois dos 

cumprimentos explica que o “seguro safra” é uma garantia para o agricultor caso as condições 

climáticas não sejam favoráveis para a colheita e que o valor é divido entre Estado, Município e 

Agricultor; que o valor definido para cada ente pode ser parcelado, como foi o caso deste município 
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que ficou em três parcelas, duas vencidas nos meses de novembro e dezembro de 2016 e uma em 

janeiro de 2017. Parabeniza a administração atual por ter efetuado o pagamento do referido seguro 

que cabia ao município por completo, uma vez que as parcelas vencidas ano passado não foram 

pagas pelo ex-gestor. Parabeniza a chefe da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural), a Senhora Amanda, pela forma com que trata os agricultores. Tece vários elogios a essa 

funcionária pública e pede que a mesma faça sempre como fez ou melhor pelos agricultores. 

Parabeniza também os técnicos da mencionada empresa dizendo que os mesmos não medem 

esforços para prestar assistência ao homem do campo. Com relação ao bagaço de cana 

disponibilizado aos agricultores pelo Governo do Estado, solicita ao Secretário Municipal de 

Transportes e ao de Agricultura para verem uma forma de viabilizar o transporte, com urgência, 

para fazer chegar o produto aos agricultores sem a despesa do transporte, que segundo ele 

(Vereador Jacson) é em torno de oitocentos reais e os agricultores não terem condições de arcar 

com a despesa. Prosseguindo os pronunciamentos, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana, que 

depois dos cumprimentos revela que esta semana esteve no gabinete do Senhor Prefeito Isnaldo 

Bulhões e se surpreendeu ao encontrar representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, que segundo ela (Vereadora Eliana) vieram fazer “uma avaliação” em quatro 

poços artesianos que havia solicitado a conclusão na sessão anterior (Poço da Areia, Serrote do 

amparo, Pinhãozeiro e Poço Salgado). Diz esperar que os poços sejam concluídos e repassados para 

operacionalização do município. Sugere que o Senhor Presidente Mário Siqueira forme uma 

comissão de vereadores, inclusive com ela, para participar das reuniões da Defesa Civil e esta Casa 

ficar a par dos procedimentos para a distribuição de água na zona rural, alegando que algumas 

comunidades que eram agraciadas com a água através de carro pipa, foram “cortadas”. Diz que 

haverá reunião para tratar esse assunto no próximo dia 23 (vinte e três). O Senhor Presidente Mário 

Siqueira pede a palavra para informar a Vereadora Eliana e aos demais Edis que o espaço desta 

Casa foi solicitado para sediar, no próximo dia 14 (quatorze) uma reunião regionalizada com todos 

os coordenadores da Defesa Civil de três municípios do médio sertão alagoano e contará com a 

presença do Coordenador Estadual da Defesa Civil de Alagoas - Major Moisés, e, convida todos 

eles (os Vereadores) para participar. A Vereadora Eliana segue com a palavra falando da 

importância da participação de todos os vereadores na mencionada reunião. Informa que foi 

procurada por estudantes da Uneal (Universidade Estadual de Alagoas) que solicitaram ajuda para 

reivindicar professores, alegando que a Universidade tem carência desses profissionais. Por essa 

razão, solicita ao Senhor Presidente que encaminhe ofício ao Senhor Governador, ao Secretário de 
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Estado da Educação e ao Diretor da Uneal pedindo que providências sejam tomadas para sanar o 

problema. Diz que já tratou o assunto com o Deputado Isnaldinho e pediu a intervenção do mesmo 

para solucionar o problema. O Senhor Presidente se pronuncia, apoia o pedido da Vereadora Eliana 

e pede que a reivindicação para regularizar o quadro de professores da Uneal seja assinado por 

todos os vereadores. A Vereadora Eliana concorda e diz ser muito importante unir forças em favor 

dos estudantes. Com relação a área da saúde, fala da importância dos postos de saúde da família 

para as comunidades e diz que em alguns a demanda é extensa pelo fato de atender a mais de uma 

comunidade, como é o caso do PSF de Camoxinga. Por essa razão, sugere que seja criada mais uma 

equipe, alegando que o PSF da mencionada comunidade atende, além dela própria, Samambaia e 

Barra do Tigre. Informa que o I Centro de Saúde já conta com três médicos trabalhando, inclusive o 

Doutor Walter Júnior; diz que na gestão da ex-prefeita Renilde Bulhões, em 2012, o referido centro 

foi equipado e reinaugurado, mas no momento se encontra sem muitos dos equipamentos, como ar 

condicionado e cadeiras, e, ao conversar com alguns funcionários tomou conhecimento que muita 

coisa foi retirada e levada para o PSF do Lageiro Grande, para ser inaugurado. O Vereador Roberto 

Oliveira pede a palavra para dizer que solicitou a Secretária Municipal de Saúde que o médico do 

PSF da Jaqueira dê um plantão na comunidade Queimada do Rio. Informa que a Secretária 

Normanda garantiu que na próxima semana os postos de saúde da família estarão funcionando em 

cem por cento. O Senhor Presidente se pronuncia para dizer que também já havia feito a 

reivindicação que o Vereador Roberto fez a Secretária Municipal de Saúde por considerar de grande 

importância para a comunidade Queimada do Rio. A Vereadora Eliana segue com a palavra falando 

a respeito da coleta de lixo fazendo um apelo a toda população para só colocar o lixo na rua no dia e 

horário indicado pela Secretaria Municipal de Obras para manter as ruas limpas. Seguindo, usa a 

palavra o Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos informa que o atual gestor 

disponibilizou o espaço físico e ofereceu condições para realização de um curso de qualificação 

profissional na área da saúde, curso esse oferecido pelo Hospital Sítio Libanês de São Paulo. Fala 

da importância da qualificação e parabeniza o Senhor Prefeito por isso. Diz concordar com os 

Vereadores José Vaz e Meirica no que se referiram ao atendimento do Hospital Regional Doutor 

Clodolfo Rodrigues, por já haver profissionais médicos trabalhando, como também sobre a 

necessidade de fiscalizar as ações. Parabeniza a Prefeita do Município de Poço das Trincheiras, 

Aparecida, por ter sido eleita presidente do Condri (Consórcio para o Desenvolvimento da Região 

do Ipanema). Com relação a seca, diz se sentir bastante triste com a situação dos agricultores; que 

as ações movidas apenas ameniza e que quantidade de carros pipas para distribuição d’água é 
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pequena. Fala que já houve dezoito caminhões fazendo a distribuição, hoje há apenas seis, mas o 

tomou conhecimento que haverá um aumento do número desses caminhões. Informa que o 

Secretário Municipal de Agricultura, juntamente com o gestor estão recuperando alguns poços 

artesianos, inclusive no dia de hoje, um técnico está indo trocar os filtros do dessalinizador do poço 

da comunidade Óleo e diz que no Poço Dantas existe um poço com uma vazão de quase dezoito mil 

litros d’água e é de suma importância para amenizar o sofrimento da comunidade. Comunica que a 

partir de hoje o posto de saúde da família da Barriguda volta a funcionar com a equipe completa.  O 

Vereador Jacson pede a palavra, parabeniza o Vereador Moacir Junior pelo discurso, a secretária 

municipal de saúde e a administração municipal por ter montado a equipe do PSF da Barriguda; 

elogia a equipe destinada para o referido posto dizendo que é muito competente e que agradou a 

comunidade. O Vereador Moacir Júnior segue com a palavra parabenizando o secretário municipal 

de obras e o de agricultura pela podagem de árvores e pela limpeza na comunidade São José. Diz 

que também está sendo realizado o trabalho de limpeza, no dia de hoje, no Povoado Areia Branca. 

Para encerrar, pede a conscientização do povo para seguir o cronograma de coleta de lixo, 

colocando o lixo nos dias e horários determinados para cada rua. Estando com a palavra, o Senhor 

Presidente confirma as palavras do Vereador Moacir Júnior, quanto a limpeza do Bairro São José e 

agradece ao Secretário Municipal de obras por isso; como também sobre a apresentação da nova 

equipe que irá atender no PSF da Barriguda. Convoca os Senhores Vereadores para uma reunião 

interna na próxima quinta-feira (16) com o objetivo de discutir e formar as comissões permanentes 

desta Casa. Dando prosseguimento a sessão, determina a leitura das matérias do grande expediente. 

Constam três indicações de autora da Vereadora Audilene que versam sobre o que segue: Indicação 

nº 03/2017 solicita ao Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões e ao Secretário Municipal de Agricultura 

Jorge Santana a instalação de um poço artesiano no Sítio Pinhãozeiro, próximo a residência de dona 

Izabel, neste município. Indicação nº 04/2017 solicita ao Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões e ao 

Secretário Municipal de Agricultura Jorge Santana a instalação de um poço artesiano no Sítio Serra 

do Jardim. Indicação nº 05/2017 ao Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões e ao Secretário Municipal de 

Obras a construção de banheiros masculino e feminino no Cemitério São José (Barroso). Terminada 

a leitura das matérias, o Senhor Presidente submete as indicações a discussão e votação, sendo as 

mesmas aprovadas por unanimidade. Não havendo oradores inscritos para usar a palavra na ordem 

do dia e nem outros assuntos a tratar, em nome de Deus encerra a sessão determinando que seja 

lavrada esta ata que segue assinada por ele (Mário Siqueira Silva) e por todos os vereadores 
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presentes. Eu, Maria da Assunção Araújo Nobre, lavrei a presente ata. Sala das Sessões da Câmara 

Municipal de Santana do Ipanema/Alagoas, dez de fevereiro de dois mil e dezessete.  
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