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

em dez de março de dois mil e dezessete. 

 

Aos 10 (dez) dias do mês março 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. Por não 

haver nenhuma matéria, concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de cinco minutos. 

Inicialmente, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira da Paixão, que depois dos cumprimentos 

informa que, juntamente com outros vereadores desta Casa, participou de uma reunião com a 

Secretária Municipal de Saúde para reivindicar melhorias na área e ela (a Secretária) relatou as 

dificuldades que está encontrando para “colocar a saúde nos trilhos”, mas está trabalhando para 

resolver o problema da tomografia, como também de outros equipamentos para garantir o 

atendimento aos usuários. Diz que foi cobrado a contratação de cardiologista e de neurocirurgião 

para o hospital. Seguindo, usa a palavra o Vereador Roberto Oliveira, que depois dos cumprimentos 

denuncia que no Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues há apenas uma cadeira de rodas, de 

dez que já existiram, e que, as macas estão sem colchonetes. Questiona o que está sendo feito com 

os recursos de três milhões e quinhentos mil reais destinados ao hospital. Diz não ser aceitável essa 

situação pelo fato do hospital receber o quantitativo de recursos que recebe. Fala que o SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estava sem viatura há sessenta dias, mas reivindicou 

a resolução do problema ao Deputado Isnaldo Bulhões e de imediato o mesmo entrou em contato 



 
Estado de Alagoas 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA 
Vereador Tácio Chagas Duarte 

 

 2 

com o Gerente Geral do SAMU e com o Secretário de Estado da Saúde, e, veio uma viatura para 

cobrir ao menos o período de carnaval. Porém, diz que a mesma (viatura) não é confiável sair com 

um paciente, por afirmar que as portas traseiras não fecham e o interior ser muito sujo, tanto que 

nem mesmo se higienizada, fica limpa, segundo o orador. Fala que entrou em contato novamente 

com o Deputado Isnaldo Bulhões e irá encontrá-lo na próxima semana para levá-lo na sede do 

SAMU para mostrar a qualidade da viatura e solicitar providências para sanar os problemas. Dando 

seguimento a sessão, o Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo 

de quinze minutos, no grande expediente. Usa a palavra, o Vereador Jacson Chagas, que depois dos 

cumprimentos parabeniza todas as mulheres pela passagem do “Dia da Mulher” – 08 de março. 

Cobra resposta do Poder Executivo da indicação que apresentou nesta Casa solicitando o conserto 

das estradas de acesso as Comunidades Olho D’Água do Amaro, Remetedeira e Lages dos 

Barbosas. Comenta as indicações de outros Edis que também pediram o conserto de estradas e 

pergunta se os mesmos receberam resposta. Fala que percorre por todo o município por ser 

representante de todo povo santanense e ao passar por Pedra Rica, São Félix e Óleo constatou que 

as estradas estão em péssimas condições. Diante disso, cobra ao Secretário Municipal de Obras que 

converse com o gestor do município para começar a recuperação das estradas o mais breve possível.  

Além disso, cobra também ao Secretário de Obras a limpeza das barragens comunitárias. O Senhor 

Presidente se pronuncia para informar ao Vereador Jacson que a limpeza das barragens ainda foi 

iniciada porque a máquina que tem a função de limpar está quebrada, mas já se encontra no 

conserto. O Vereador Jacson segue com a palavra e se referindo a questão da segurança pública, 

conta que esta semana houve uma tentativa de assalto a um carro de estudantes da Remetedeira. Por 

isso, convida o Senhor Presidente e demais Edis para se dirigir ao Sétimo Batalhão da Polícia 

Militar e reivindicar providências ao Comandante. Sobre a rede d’água da Casal (Companhia de 

Abastecimento e Saneamento de Alagoas), diz que esta semana conversou com o Chefe de 

Operações da referida companhia, Senhor Ericson, e o mesmo se comprometeu em atender o apelo 

dele (Vereador Jacson Chagas) para iniciar o conserto da rede de Olho D’Água do Amaro, Serrote 

dos Franças, Lages dos Barbosas e Remetedeira logo que concluir uma operação que está sendo 

realizada em Queimada do Rio. O Senhor Presidente pede a palavra mais uma vez e informa ao 

Vereador Jacson que o Comando do Sétimo Batalhão já está ciente da falta de segurança na zona 

rural e agendou com ele uma reunião para a próxima terça-feira, as quinze horas, para tratar essa 

questão e convida todos os vereadores para participar. Ainda com a palavra, o Vereador Jacson 

apenas agradece ao Senhor Presidente pela preocupação em procurar resolver os problemas de 
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interesse público que os Edis trazem para esta Casa e encerra. Na sequencia, usa a palavra o 

Vereador José Vaz, que depois dos cumprimentos confirma as palavras do Vereador Eudes Vieira, 

no que se referiu a visita deles (um grupo de vereadores) a Secretaria Municipal de Saúde, diz que a 

Secretária fez um relato dos problemas que encontrou na pasta. Sobre medicamentos controlados 

diz que foi dito que estava sendo feita a reposição; que há muitos casos judicializados, por isso ela 

(a secretária) precisa conversar com o defensor público, uma vez que muitos medicamentos são 

caros. Afirma que a mencionada secretária revelou que encontrou muitas obras paralisadas e com 

dificuldades na infraestrutura de todos os órgãos de saúde, como postos de saúde da família, postos 

de saúde avançada, Caps (Centro de Apoio Psicossocial). Além disso, falou que já colocou em 

andamento algumas das que estavam paralisadas e que está procurando a forma mais coerente e 

rápida para concluir a UPA (Unidade de Ponto Atendimento) que deve funcionar ao lado do 

hospital. Diz que um dos problemas da gestão anterior foi não ter concluído a referida Upa e isso 

ocorreu porque foi feito um projeto de forma reduzida, que ao invés de ajudar, prejudicou. Afirma 

que a Secretária informou também que a equipe médica do programa “Melhor em Casa” já está 

organizada e funcionando, já tinha reabastecido todas as unidades de material de limpeza, de 

escritório e de curativos. Diz que o município perdeu recursos de emendas parlamentares por falta 

de projetos, a exemplo da “casa da gestante e ambiente hospitalar”. Diz que a Secretária falou que a 

atual gestão está tentando implantar no Hospital a tele medicina, modalidade de atendimento pela 

qual permite um clínico geral consultar um cardiologista, por exemplo, ao receber um paciente 

infartado, medicar e encaminhar a uma unidade hospitalar que disponha do especialista. Informa 

que também já estão sendo encaminhadas para Maceió as pessoas que fazem tratamento como: 

hemodiálise, tratamentos cardíacos, radioterapia, quimioterapia e outros. Mas, apesar disso, o 

Vereador José Vaz diz que ouviu hoje em emissora de rádio uma senhora reclamando que viajou 

para Maceió em uma ambulância com quatorze pessoas, inclusive com pessoas até de joelhos 

porque não cabia. O Vereador Júnior do Detran pede a palavra para dizer que conversou com o 

Senhor conhecido por Ailton da ambulância e o mesmo disse que desconhece essa situação, mas irá 

trazer a relação das pessoas que viajaram no dia em que a senhora afirma ter viajado nessas 

condições. O Vereador José Vaz segue com a palavra afirmando que todas as perguntas feitas a 

Secretária Municipal de Saúde por eles (o grupo de vereadores que se reuniram com ela), foram 

respondidas de imediato, fato esse que considera de quem está realmente falando de acordo com a 

realidade e deixou claro que trabalha sempre no coletivo, pensando na coletividade. Com relação ao 

Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues, diz que esteve lá e constatou que apenas na pediatria 
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o ar condicionado está funcionando. Lembra que o Vereador Roberto comentou que das dez 

cadeiras de rodas que existiam apenas uma está funcionando e diz que precisa questionar os 

diretores se é falta de recursos que está levando o hospital a essa situação. O Vereador Eudes pede a 

palavra para questionar a aplicação dos recursos que o hospital recebe e diz que é preciso que eles 

(os vereadores) marquem uma reunião para tratar esse assunto com a diretoria. O Vereador José 

Vaz segue com a palavra agradece ao Vereador Eudes e concede a palavra ao Vereador Jacson 

Chagas, que afirma que ver muita boa vontade dos funcionários e médicos do hospital, mas diz que 

o Poder Público não cumpre com as obrigações e o vereador vive fazendo assistencialismo. Ele 

(Vereador Chagas), por exemplo, afirma fazer alegando que não vai ver uma pessoa morrer ou uma 

mulher ter complicações no parto sem fazer nada. Diz que pelo fato de não existir uma ambulância 

para atender a região de Olho D’Água do Amaro, o veículo de sua propriedade vive a disposição. 

Informa que foi cobrado por não falar a respeito do hospital, por isso, diz que não falou ainda 

porque participou de uma reunião com a Secretária Municipal de Saúde e a mesma respondeu todos 

os questionamentos feitos pelos vereadores com segurança. Por isso, irá observar o trabalho dela, 

antes de cobrar, uma vez que a considera competente e houve a garantia que ia resolver os 

problemas do hospital, e, espera que seja contratada uma “empresa séria” para administrar a referida 

unidade hospitalar. O Vereador José Vaz segue com a palavra concordando com o Vereador Jacson 

que há muita boa vontade dos funcionários do hospital. O Senhor Presidente pede a palavra para 

informar que o atendimento na Unidade Básica de Saúde da Camoxinga está sendo feito na casa do 

Senhor Fernando; que o Conselho Municipal determinou que irá mandar o convite a esta Casa 

participar de todas as reuniões, por isso, diz que recebeu o convite para que todos participem da 

próxima reunião extraordinária a ser realizada no próximo dia dezesseis (quinta-feira), às quatorze 

horas na Secretaria Municipal de Saúde, que terá na pauta: recomposição dos novos membros do 

Conselho Municipal de Saúde, licitação do Hospital Regional e informes gerais. O Vereador José 

Vaz segue o discurso afirmando que esta Casa está disposta a ajudar ao gestor a “reconstruir” 

Santana do Ipanema. Volta a falar a respeito do Hospital, mas sobre a segurança, alegando que 

apenas os porteiros não são capazes de conter alguém que possa chegar alterado. Mas, diz que essa 

é uma questão que precisa ser tratada com o comandante do Sétimo Batalhão da Polícia Militar. 

Informa também, que não apenas o tomógrafo está quebrado, mas o aparelho que faz 

eletrocardiograma, e essas são questões que irá discutir com a Secretária Municipal de Saúde. Fala 

que fez uma visita ao Conjunto Cajarana a noite e constatou que há muitas lâmpadas queimadas. 

Por isso, cobra a reposição ao Secretário Municipal de Obras. Prosseguindo o grande expediente, 
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usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana, que após os cumprimentos iniciais confirma todas as 

palavras do Vereador José Vaz sobre a reunião com a Secretária Municipal de Saúde, inclusive 

sobre o PFS de Camoxinga dos Teodósios. Diz ter se surpreendido quando a Secretária revelou que 

a construtora que estava fazendo a reforma de unidades básicas da saúde, na gestão anterior, ainda 

não compareceu para dar continuidade às obras e nem a procurou para se apresentar. Confirma 

também que todas as unidades básicas de saúde já se encontram com as equipes formadas e 

atendendo os usuários. Acredita que isso irá “desafogar” o Hospital Regional e orienta a população 

a procurar primeiro as referidas unidades ao invés de procurar o hospital para um atendimento que 

seja possível ser feito nas mesmas. Diz que é lamentável a situação que o Hospital, pois afirma que 

na gestão passada deixou muito a desejar e a atual gestão encontrou o mesmo numa situação 

Caótica, “sem lençóis nos leitos, sem ar condicionados em funcionamento e sem pintura. Diz saber 

que não será fácil, mas tudo já está sendo providenciado pela equipe da Secretaria Municipal de 

Saúde para solucionar tais problemas. Agradece ao Secretário Municipal de Obras pelo trabalho que 

está realizando na reposição das lâmpadas das ruas e na limpeza da cidade. Tece comentários a 

respeito da Comenda Izabel Gonçalves da Rocha (Sinhá Rodrigues), explicando que a mesma teve 

origem através de um Decreto de autoria da ex-Vereadora Kátia Bulhões e que todos os anos uma 

mulher que tenha prestado relevantes serviços a sociedade é agraciada no dia oito de março. Lembra 

que na última quarta-feira esta Casa homenageou a Vice-Prefeita, Doutora Christiane Bulhões com 

a entrega dessa Comenda e agradece a todos os vereadores por terem aprovado o Decreto 

Legislativo, de sua autoria (Vereadora Eliana), que fez essa consignação. Estando com a palavra, o 

Senhor Presidente parabeniza todas as mulheres pelo “Dia Internacional da Mulher”, comemorado 

no último dia 08 (oito). Informa que a Doutora Christiane foi contratada pela Secretaria Municipal 

de Saúde e já está atendendo no Hospital e na Casa da Mulher; como também já foi feita a 

contratação de um psiquiatra, o Doutor Dilson Onofre. Lembra aos Senhores Vereadores a reunião 

agendada para a próxima terça-feira no Sétimo Batalhão da Polícia Militar, para tratar sobre 

segurança pública. A Vereadora Eliana pede a palavra mais uma vez para dizer que recebeu o 

recado do Vereador Jacson que o pai do mesmo (Senhor Edmundo) se ofereceu para falar sobre a 

história de Vida da Senhora Sinhá Rodrigues. Agradece ao mesmo por isso e diz que irá aproveitar 

para fazer um histórico e anexar ao Decreto de criação da comenda para que toda sociedade possa 

conhecer quem foi essa senhora.   Dando prosseguimento a sessão, o Senhor Presidente determina a 

leitura das matérias do grande expediente. Consta uma indicação e um projeto de lei de autoria do 

Vereador José Vaz, a saber: Projeto de Lei nº 01/2017 denominando de Praça Lions, o logradouro 



 
Estado de Alagoas 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA 
Vereador Tácio Chagas Duarte 

 

 6 

localizado no espaço urbano da confluência entre as ruas Clemência Pereira de Queiroz e Sebastião 

Pereira Bastos, Bairro Monumento. Indicação nº 15/2017 solicitando ao Senhor Prefeito Isnaldo 

Bulhões Barros e ao Secretário Municipal de Obras, Genildo Bezerra da Silva, que seja colocado 

aterro e passada a máquina patrol nas artérias que ainda não estão pavimentadas, começando pelo 

Conjunto Cajarana, em Santana do Ipanema. Terminada a leitura das matérias, o Senhor Presidente 

submete encaminha o projeto às comissões para emissão dos pareceres e submete a indicação à 

discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, o autor das 

matérias se pronuncia para reforçar as proposições. O Vereador Jacson pede a palavra para reforçar 

as palavras do Vereador José Vaz em relação ao pedido de pavimentação do Conjunto Cajarana, diz 

que já fez esse apelo e volta a fazer ao Secretário Municipal de Obras. O Vereador Eudes pede a 

palavra para solicitar ao Vereador José Vaz para subscrever a indicação que pede a colocação de 

piçarra nas artérias de Santana do Ipanema que não são pavimentadas. O autor da matéria autoriza e 

coloca a indicação a disposição dos demais Edis para subscrição. 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, dez de março de dois mil e dezessete.  
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