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

em vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dezessete. 

 

Aos 24 (vinte e quatro) 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, 

a Vereadora Josefa Eliana Silva Bezerra 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. 

Seguindo, o Senhor Presidente determina a leitura das matérias do pequeno expediente. Consta 

apenas um abaixo-assinado dos moradores da Rua Boa Vista, paralela a Santa Sofia e das ruas 

adjacentes, solicitando a intervenção dos Senhores Vereadores para impedir a implantação de uma 

torre de antena de telefonia devido aos malefícios à saúde causados pelas ondas de transmissão. Na 

sequencia, concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de cinco minutos. Inicialmente, 

usa a palavra o Vereador Jacson Chagas que depois dos cumprimentos apresenta votos de pesar a 

família Medeiros e Carneiro, pelo falecimento do Sargento Carneiro. Diz receber muitos pedidos 

para reivindicar poços artesianos, por isso fala da dificuldade que as comunidades rurais está 

passando em virtude da falta d’água. Por isso, cobra ao Secretário Municipal de Agricultura, Jorge 

Santana, como também ao Prefeito Municipal, que “lembrem” do poço da comunidade Serrote dos 

Franças. Segundo o orador, o Secretário Municipal de Agricultura afirma que o referido poço 

pertence ao Estado, por isso, o orientou a procurar o Secretário de Estado de Recursos Hídricos e 

solicitar um documento passando a responsabilidade do poço ao município que garante a 

manutenção. Informa que a mesma situação ocorre com o poço artesiano do Serrote dos Bois. 

Solicita que sejam cavados poços nas comunidades: Remetedeira de Cima, Lagoa do João Gomes 
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(comunidade em que reside), Alto da Ema e Cabaceiros. Frisa que onde reside tem água encanada, 

mas o líquido não chega nas torneiras, da mesma forma que acontece na comunidade Lages dos 

Barbosas. Seguindo, usa a palavra o Vereador José Vaz, que depois dos cumprimentos de praxe, 

tece comentários a respeito do abaixo-assinado dos moradores da Rua Boa Vista em Santana do 

Ipanema que pede a intervenção deste Poder para impedir que uma torre de telefonia celular seja 

instalada na mesma. Diz que os moradores da citada rua e do entorno são contra a instalação da 

torre porque são conhecedores dos danos que a radiação pode causa à saúde dos mesmos. Faz a 

leitura de parte do anexo do abaixo-assinado que mostram o resultado de pesquisas que revelam os 

altos índices de doenças, dentre elas, câncer, que a população sofreu pelo fato de estarem próximos 

das torres. Mostra-se preocupado com a questão, diz que é um caso de saúde pública e por isso 

acredita que cabe a Secretaria de Saúde verificar e intervir. Diz não ser contra e nem a favor da 

instalação da torre por não ter conhecimento do assunto, mas, afirma que caso seja nocivo à saúde 

da população, o primeiro passo é a Secretaria Municipal de Saúde avaliar, passar a informação 

devida e as torres serem instaladas na distância recomendável para garantir a saúde do povo. 

Informa que recebeu a reclamação de três pessoas que na farmácia básica está faltando 

medicamentos de uso contínuo para pessoas que sofrem de problemas psiquiátricos, como também 

para outros tipos de doenças, como hipertensão. Como exemplo, cita o caso de um senhor que tem 

uma filha de sete anos, sofre problemas psiquiátricos, foi procurar o remédio, que custa apenas seis 

reais, e estava faltando. Diz orientar essas pessoas a reivindicar a medicação por via judicial. 

Informa que irá conversar com a Secretária Municipal de Saúde sobre esse assunto e muitos outros 

de interesses dos munícipes, inclusive sobre o hospital, e, convida os demais vereadores para ir 

junto com ele. Seguindo, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana, que depois dos cumprimentos 

fala a respeito dos blocos carnavalescos, informa que este ano os festejos serão na Praça Doutor 

Adelson Isaac de Miranda e aconselhou a todos os santanenses para brincar o carnaval com grande 

estilo. Tece comentários sobre o falecimento do Sargento Carneiro e se solidariza com os 

familiares. Continuando, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira da Paixão, que após os 

cumprimentos conta que a sua esposa foi ao Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues de Melo 

com a sua netinha de dois anos que estava com 39 graus de febre e passou aproximadamente duas 

horas esperando a enfermeira chegar ao local do trabalho para fazer a triagem. Revela que a sua 

esposa reclamou, a enfermeira chamada Fernanda, se irritou e mandou procurar a emissora de rádio. 

Acredita que o Senhor Prefeito não tem conhecimento desse tipo de atitude de funcionário da 

referida unidade hospitalar. Afirma que todos os dias recebe denúncias sobre o atendimento do 
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hospital e diz que irá procurar a Secretária Municipal de Saúde e solicitar que a mesma tome as 

providências com relação ao caso da sua netinha. A Vereadora Eliana pede a palavra para informar 

que no dia de ontem participou, juntamente com o Vereador Roberto, da reunião do Conselho 

Municipal de Saúde. Diz acreditar que o Senhor Prefeito não comunga com a atitude da enfermeira 

que o Vereador Eudes mencionou. Lamenta o fato e informa que o Hospital já realizou vários 

cursos de capacitação para orientar os funcionários a tratar bem os usuários, mas espera que a 

direção cobre mais. O Vereador Eudes segue com a palavra, mas apenas diz que irá levar o caso a 

Secretária Municipal de Saúde e pedir que a mesma tome as devidas providências para evitar que 

aconteça com outras pessoas. Não havendo mais oradores no pequeno expediente, o Senhor 

Presidente inicia o grande concedendo a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de quinze 

minutos. Usa a palavra o Vereador Roberto Oliveira, que depois dos cumprimentos informa que há 

mais de sessenta dias Santana do Ipanema se encontrava sem assistência do Samu (Serviço de 

Atendimento de Urgência), por isso, procurou o Deputado Isnaldo Bulhões Júnior e imediatamente 

o mesmo entrou em contato com o Secretário de Estado da Saúde e com o Gerente Geral do Samu, 

houve o comprometimento de mandar uma ambulância o mais rápido possível e a mesma já se 

encontra prestando assistência à população. Diante disso, agradece ao deputado pelo empenho e 

dedicação de ter atendido o seu pedido. O Senhor Presidente pede a palavra para dizer da 

importância do Deputado Isnaldinho ter atendido o apelo do Vereador Roberto e disponibilizado 

uma ambulância, uma vez que é fundamental importância para o salvamento de vidas. O Vereador 

Roberto segue com a palavra, parabenizando o Secretário Municipal de Obras, juntamente com o 

gestor do município em acatar a sua reivindicação e ter feito a reposição das lâmpadas dos seguintes 

locais: Lageiro Grande, Mauricio Amâncio, Quilombo, Travessa Tancredo Neves, Beco do Amor, 

Travessa Maurício Amâncio, Nair Amaral, Rua das Pedrinhas, Travessa Sayonara, Rua Manoel 

Medeiros, Coronel Lucena, Loteamento Brisa da Serra I, II e III. Apresenta sentimentos de pesar 

aos familiares do Sargento Carneiro pelo seu falecimento. Após, usa a palavra o Vereador Jacson 

Chagas, que depois de renovar os cumprimentos avisa aos presidentes de associações comunitárias 

rurais que o Gerente do Banco do Nordeste pediu para avisar que se dispõe a ir a associação que o 

convidar para prestar esclarecimentos, e realizar o trabalho que for possível fazer fora das 

dependências do banco, a respeitos das dívidas dos agricultores. Cobra ao Secretário Municipal de 

Transportes e Obras a limpeza das barragens comunitárias, alegando que as mesmas estão cheias de 

lama. Revela que já havia conversado com o mencionado secretário e o mesmo pediu entre quinze e 

vinte dias para iniciar a limpeza das barragens, mas diz que esse trabalho é urgente e por isso deve 
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ser dado prioridade e ressalta: “Eles estão fazendo um ótimo trabalho na zona urbana, mas tem que 

dar prioridade a zona rural – ao menos nas barragens comunitárias”. Alega que a urgência se dar 

porque quando vier chuva as barragens enchem e ameniza o sofrimento dos agricultores. Pede apoio 

dos demais Edis nesse sentido e encerra. Seguindo, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana que 

depois dos cumprimentos diz ter participado, juntamente com o Vereador Roberto, de uma reunião 

do Conselho Municipal de Saúde onde a Presidente fez o relato das dificuldades que enfrenta o 

referido conselho, dentre as quais está a falta de transporte para fazer visitas técnicas. Diz que foi 

sugerido que o Conselho converse com a Secretária Municipal de Saúde e com o Senhor Prefeito 

Isnaldo Bulhões. Informa que também ela (Vereadora Eliana) e o Vereador Roberto fizeram uma 

visita ao Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues de Melo, foram muito bem recebidos pela 

Senhora Renata e pela Coordenadora Lúcia e constataram que os atendimentos estão voltando a ser 

feito depois de quatro anos de muita dificuldade. Afirma que está tendo atendimento de ortopedistas 

cirurgiões, urologistas, buço-maxilar, ginecologista, mastologista e clínico geral, e, que o 

ambulatório está funcionando de segunda a sexta-feira. Informa ainda, que os pacientes 

encaminhados pelos médicos clínicos gerais devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde para 

agendar as consultas com os médicos especialistas. Comunica que a Doutora Christiane já voltou a 

fazer atendimentos na Casa da Mulher; que no Hospital começou a realizar exames de raio-x, 

endoscopia, ultrassonografia e que os funcionários já estão recebendo os seus salários, falta iniciar a 

regularizar o pagamento do salário aos médicos. Prosseguindo os pronunciamentos, usa a palavra o 

Vereador José Vaz que após renovar os cumprimentos diz concordar com o Vereador Jacson 

Chagas de que ter água encanada em uma comunidade e não chegar nas torneiras, é igual a não ter, 

com acontece na Remetedeira e no Serrote dos Braz, segundo ele. Por isso, diz que é preciso ser 

feita alguma coisa para amenizar o sofrimento de quem não tem água para o consumo humano e 

nem animal. Diz que já fez nesta Casa várias cobranças para que as palmeiras existentes no canteiro 

da Avenida Doutor Otávio Cabral fossem revitalizadas e agradece por está sendo atendido, uma vez 

que informa que as que estavam mortas estão sendo replantadas. Cita algumas indicações que 

apresentou nesta Casa nesse sentido e em outros em março de 2015, como segue: solicitou para 

aguar as plantas das praças, inclusive as palmeiras da Avenida Doutor Otávio Cabral e as plantas da 

Praça São Cristóvão, alegando que as mesmas estavam morrendo, e que, pediu que fossem pegar 

água no Riacho do Bode para não deixar as plantas morrerem. Lamenta não ter sido atendido na 

época, as palmeiras terem morrido, mas por outro lado agradece ao atual gestor por estar 

replantando as mesmas por considerá-las o “cartão postal” de Santana do Ipanema. Outra 
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solicitação foi para que o governo municipal da época montasse um plano de ação para manutenção 

dos serviços básicos, plano esse que envolvesse todas as secretarias. Faz o relato do que pediu item 

por item: Quanto à limpeza, diz ter solicitado a conservação das praças e logradouros, sugerindo a 

realização de mutirão de limpeza, a instalação de lixeiras e contêiner em pontos estratégicos para 

coleta de lixo; sobre paisagismo, pintura de meio-fio, aguação das plantas das praças, recolhimento 

dos galhos das plantas podadas e a realização de uma operação tapa buracos. Revela que também 

solicitou por meio de indicação o conserto da fenda existente entre os quebras-molas “gigantes” e as 

calçadas das Avenidas Coronel Lucena e Arsênio Moreira, alegando a falta de acesso aos 

cadeirantes e o perigo para qualquer pedestre, principalmente para os idosos em se acidentar. Diz 

ter solicitado a contratação de carros pipas para distribuição d’água pela prefeitura, uma vez que a 

quantidade distribuída pela Defesa Civil não estava sendo suficiente para sanar a necessidade do 

povo. Na área da saúde, diz ter solicitado a implantação de um plano voltado para a atenção básica, 

principalmente agilizando as consultas nos PSFs (Postos de Saúde da Família) e não deixar faltar 

remédios de uso contínuo na farmácia básica. Sobre a área da educação, diz que pediu para que 

houvesse o acompanhamento e o controle da frequência dos docentes e dos transportadores de 

estudantes, como também implementar “atrativos” para evitar evasão escolar e promover a melhoria 

do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Ressalta que os gerentes das gerências 

regionais de educação são escolhidos pelo Ideb e que esse índice das escolas de Santana do Ipanema 

não é bom, por isso parabeniza o Diretor da Escola Ismael Fernandes de Oliveira, em Pedra 

D’Água, pelo resultado do Ideb ter sido o melhor da rede municipal. Diz que o Ideb da Escola do 

Povoado Areia Branca foi ruim, por isso solicita a intervenção do Sinteal (Sindicato dos 

Professores). Diz ver que nesta gestão a limpeza pública melhorou, que foram recolhidos os galhos 

das árvores podadas, que muita coisa está melhor, mas precisa ir as secretarias se inteirar de tudo 

que deve ser feito para melhorar ainda mais e faz um apelo aos Secretários Municipais e ao atual 

gestor para atender as reivindicações que citou acima desde a gestão anterior. A Vereadora Eliana 

pede a palavra para dizer que um casal de Aracaju visitou Santana do Ipanema, recentemente, e 

ficou encantado com a limpeza da cidade e com a dimensão do hospital local. Fala do “Projeto 

Água Doce” que existia no Povoado Pedra D’água e lamenta não ter dado certo. Fala da 

importância das comunidades zelarem os poços artesianos e não esperar apenas pelo Poder Público. 

Confirma as palavras do Vereador Jacson de que há poços artesianos que pertencem ao Estado que 

não estão em funcionamento e é preciso ser feito o repasse ao município para que o Secretário 

Municipal de Agricultura assuma a responsabilidade por eles. O Vereador José Vaz segue com a 
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palavra para dizer que já fez várias tentativas para colocar o Projeto Água Doce em funcionamento, 

não tem conseguido, mas informa que conseguiu, junto ao Secretário de Estado de Recursos 

Hídricos, colocá-lo na programação para a última tentativa de reforma e funcionamento. Revela que 

esteve na citada secretaria de estado para falar também a respeito dos poços das seguintes 

comunidades: Serrote do Amparo, Camoxinga, Samambaia, e Serrote dos Franças. Na sequência, 

usa a palavra o Vereador Eudes Vieira que depois dos cumprimentos fala que passou pelo Sítio 

Cajueiro e as pessoas lhe cobraram água e a perfuração de um poço artesiano. Por isso, faz um 

apelo ao gestor do município para atender o pedido da referida comunidade. Cobra ao Senhor 

Prefeito e a Secretária Municipal de Saúde que providencie os medicamentos do Caps (Centro de 

Apoio Psicossocial), tendo em vista que foi procurado por muitas pessoas em busca de remédios de 

uso contínuo. Diz que comprou os remédios e deu a algumas pessoas, mas avisa que não tem 

condições de continuar comprando e que isso é obrigação do município. Lembra que na primeira 

sessão ordinária cobrou ao Governo do Estado, via ofício, que fosse liberada ração aos agricultores 

alimentar os animais e tomou conhecimento que o Governo Federal liberou duzentas mil toneladas 

de grãos de milho para o Nordeste, cabendo para o Estado de Alagoas seis mil toneladas para 

distribuir com os pequenos agricultores. Acrescenta que o Estado de Alagoas já tinha um estoque de 

duas mil toneladas, o que totaliza oito mil. Diz ter tomado conhecimento que foi baixada uma 

Medida Provisória pelo Governo Federal isentado os tributos da ração animal no Nordeste, mas vai 

se certificar se procede. Afirma que não é oposição ao atual gestor e estar pronto para apoiar 

qualquer projeto que seja em benefício da população. Diz que fez a doação de duas caixas de 

cadernos a crianças carentes e faz um apelo ao Senhor Prefeito e Secretária Municipal de Educação 

para distribuir material escolar. Apresenta sentimentos de pesar aos familiares do Sargento Carneiro 

pelo seu falecimento. Ainda no grande expediente, usa a palavra o Vereador Moacir Júnior, que 

depois dos cumprimentos também se solidariza com os familiares do Sargento Carneiro pela sua 

morte. Elogia os santanenses pela escolha dos políticos eleitos, tanto do Executivo como no 

Legislativo e diz que hoje a cidade se encontra limpa e iluminada graças as reivindicações dos 

vereadores e da competência e compromisso do atual gestor e do seu secretariado. Pede a 

conscientização do povo para colocar lixo na porta somente próximo ao horário do carro coletor 

passar para evitar que se espalhe e deixe as ruas sujas. Agradece ao gestor municipal pelo replantio 

das palmeiras na entrada da cidade, na Avenida Doutor Otávio Cabral. Agradece a Vereadora 

Audilene por ter representado esta Casa na reinauguração do CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) em nova sede (na Secretaria Municipal de Assistência Social). A respeito dos 
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poços artesianos que estão sendo pleiteados ao Governo do Estado, diz que as comunidades 

Roçadinho, Gravatá, Barra do Tigre, Camoxinga dos Teodósios e Pinhãozeiro serão agraciadas, 

caso seja sejam propícias para a captação de água do solo. Em nome do Senhor Prefeito Isnaldo 

Bulhões comunica a todos os servidores municipais que o pagamento do salário estará disponível 

em rede bancária a partir das dezesseis horas do dia de hoje e encerra. Seguindo o grande 

expediente, usa a palavra o Vereador José Marciano que depois dos cumprimentos faz um apelo ao 

Secretário Municipal de Agricultura, Jorge Santana, para consertar o dessalinizador da comunidade 

Óleo. Diz que no município há vários poços artesianos que estão sem manutenção, por isso solicita 

que seja agilizada a manutenção e o funcionamento dos mesmos antes mesmo da perfuração de 

novos poços. Comunica que recebeu a informação da Presidente do Sinteal (Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação – Núcleo Regional de Santana do Ipanema) que falta a indicação do 

Governo Municipal de dois membros para completar a formação da comissão permanente  de 

gestão do Plano de Cargos e Carreiras da Educação. Por essa razão, solicita que tal indicação seja 

feita o mais breve possível, tendo em vista que há servidores com processos parados e até tendo 

prejuízos nos salários em decorrência da falta de comissão para analisar e dar andamento aos 

processos em tramitação e/ou a tramitar. Diante disso, solicita esclarecimentos a Secretária 

Municipal de Educação, Jeane Maranhão. Seguindo, o Senhor Presidente convida o Vice-

Presidente, José Lourenço, para assumir a Presidência enquanto usa a palavra na tribuna. Após os 

cumprimentos elogia o Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões pela realização do carnaval. Destaca que 

em Alagoas são poucos os municípios que irão realizar, devido a grande crise econômica, mas diz 

que a festa aumenta as vendas do comércio e isso é bom para o município. Assim como fez o 

Vereador Roberto, parabeniza o Secretário Municipal de Obras, Genildo Bezerra, pelo trabalho que 

está realizando, como reposição de lâmpadas e limpeza da cidade. Com relação ao atendimento do 

hospital, diz que é um absurdo passar duas horas ou mais pelo atendimento. Fala que o serviço de 

ortopedia está sendo “a todo vapor” e afirma que irá melhorar muito mais. Acredita que o Senhor 

Prefeito não tem conhecimento dos problemas revelados pelo Vereador Meirica (sobre o tempo de 

espera). Informa que a partir do mês de março o tratamento sobre glaucoma será reiniciado; que no 

dia de ontem foram reinauguradas as novas atividades do Cras (Centro de Referência de Assistência 

Social), e, inclusive também no dia de hoje será realizada uma caminhada contra a exploração de 

crianças e de menores. Parabeniza o Vereador Roberto e a Vereadora Eliana por terem representado 

esta Casa na reunião do Conselho Municipal de Saúde, conforme mencionaram em seus discursos. 

Sobre a questão da seca, diz que o atual gestor, juntamente com o secretariado, está trabalhando 
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para tentar minimizar os efeitos no máximo que puder, prova disso é que esta semana foram 

perfurados dez poços artesianos, embora cinco deles não tenham jorrado água. Cita as comunidades 

favorecidas com os poços e com a vazão de água, as seguintes: Roçadinho, Camoxinga dos 

Teodósios, Pinhãozeiro, Barra do Tigre e Gravatá. Faz um apelo ao Gestor e ao Secretário de Obras 

que vejam a possibilidade de realizar a limpeza das barragens o mais rápido possível. Termina 

dizendo que esta Casa sempre será parceira do Poder Executivo em todas as ações em prol do 

desenvolvimento de Santana do Ipanema. Dando prosseguimento a sessão, o Senhor Presidente 

determina a leitura das matérias do grande expediente. Constam cinco indicações, dois decretos 

legislativos e uma moção. De autoria da Vereadora Maria Audilene da Silva Apolinário foram 

apresentadas duas indicações, a saber: Indicação nº 08/2017 solicitando ao Senhor Prefeito Isnaldo 

Bulhões e ao Secretário Municipal de Obras, Genildo Bezerra, a recuperação da estrada que dar 

acesso aos Sítios Camoxinga dos Teodósios e Pinhãozeiro. Indicação nº 09/2017 solicitando ao 

Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões e ao Secretário Municipal de Obras, Genildo Bezerra, a 

recuperação da estrada que dar acesso ao Povoado São Félix. O Vereador José Vaz apresenta uma 

indicação, um decreto legislativo e uma moção, a saber: Indicação nº 10/2017 solicitando ao Senhor 

Prefeito Isnaldo Bulhões Barros e ao Secretário Municipal de Obras, Genildo Bezerra da Silva, a 

pavimentação do trecho que compreende o final do Alto Santa Luzia até a saída na AL 130 (no 

Posto Lemos); Decreto Legislativo nº 02/2017 que dispõe sobre a concessão do título de cidadão 

honorário de Santana do Ipanema a ex-Vereadora Maria das Dores Moura Dantas (Dora de 

Ubiratan); Moção nº 01/2017 apresentando votos de pesar aos familiares do Senhor Bartolomeu 

Trindade Carneiro (Sargento Carneiro) pelo seu falecimento. O Vereador José Lucas Júnior 

apresenta duas indicações, como segue: Indicação nº 11/2017 solicitado ao Exmº Sr. Prefeito 

Isnaldo Bulhões Barros e ao Secretário Municipal de Obras,  Genildo Bezerra da Silva, a 

pavimentação das ruas da comunidade Lagoa do Junco; Indicação nº 12/2017 solicitado ao Exmº Sr. 

Prefeito Isnaldo Bulhões Barros e ao Secretário Municipal de Obras,  Genildo Bezerra da Silva, que 

seja passada a máquina na estrada que dar acesso ao Sítio Camará. A Vereadora Josefa Eliana Silva 

Bezerra apresenta o Decreto Legislativo nº 01/2017 que dispõe sobre a concessão da Comenda 

Maria Izabel Gonçalves da Rocha (Sinhá Rodrigues), a Doutora Christiane Bulhões Barros Melo 

Silva pelos relevantes serviços prestados a comunidade santanense. Terminada a leitura das 

matérias, o Senhor Presidente encaminha os decretos às comissões para emissão dos pareceres e 

submete as indicações e a moção à discussão e votação, sendo as mesmas aprovadas por 

unanimidade. Na ordem do dia, os autores das matérias se pronunciaram para reforçar os apelos que 
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fazem e comentar as homenagens prestadas.  Não havendo outros assuntos a tratar, em nome de 

Deus o Senhor Presidente encerra a sessão determinando que seja lavrada esta ata que segue 

assinada por ele (Mário Siqueira Silva) e por todos os vereadores presentes. Eu, Maria da Assunção 

Araújo Nobre, lavrei a presente ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do 

Ipanema/Alagoas, vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dezessete.  

 

 

     Mário Siqueira Silva              José Lourenço da Silva Neto            Moacir Júnior Alves Aquino 

          Presidente                                     Vice-Presidente                             Primeiro Secretário 

 

 

         Maria Audilene da Silva Apolinário                  Jacson Humberto Chagas Santos 

                         Vereadora                                                       Vereador 

 

 

               Josefa Eliana Silva Bezerra                                            José Lucas Júnior 

                           Vereadora                                                                Vereador 

 

 

                       José Vaz                                                Eudes Vieira da Paixão  

                       Vereador                                                            Vereador 

 

         José Marciano Augusto dos Santos                                   Roberto Cezar Oliveira Silva 

                          Vereador                                                                      Vereador 

                                     

 


