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

em dezessete de março de dois mil e dezessete. 

 

Aos 17 (dezessete) 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, Mário Siqueira Silva 

(Mário do Laboratório), Moacir Júnior Alves Aquino e Roberto Cezar Oliveira Silva. Havendo 

número suficiente 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. Ofício do Divino Cursos, comunicando que oferecerá um curso de oratória 

nos dias 07 e 08 de abril do corrente ano. Comunicado do Ministério da Educação informando a 

liberação de recursos financeiros em favor deste município para garantir a execução de programas 

do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Não havendo mais nenhuma matéria a ser 

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

Inicialmente, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas, que depois dos cumprimentos elogia o 

trabalho da Secretária Municipal de Saúde e das equipes dos Postos de Saúde da Família, mas 

reclama que só são feitos dez atendimentos por dia nos PSFs, quantidade essa que considera 

pequena para a grande demanda que existe nas comunidades. Como exemplo, diz que o PSF que 

atende a comunidade em que reside, é responsável pelo atendimento de outras comunidades – o que 

soma em torno de duzentas famílias e distribuiu apenas quatro fichas pelo fato de ter tido seis 

retornos. Diz que procurou a secretária Normanda para tratar o assunto, entendeu as explicações 

dela, mas não admite que um posto de saúde “da grandeza da Remetedeira só atenda dez fichas”. 

Por isso, faz um apelo a administração municipal para discutir e rever essa questão junto com a 

Secretária Municipal de Saúde. Informa que irá visitar todos os PSFs para conhecer a realidade de 
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cada um. Não havendo mais oradores inscritos no pequeno expediente, o Senhor Presidente concede 

a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de quinze minutos no grande expediente. Usa a 

palavra inicialmente, o Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos fala sobre a 

peregrinação de Nossa Senhora Aparecida pelo Brasil, dizendo que a imagem em Santana do 

Ipanema e no dia de ontem foi levada ao Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues de Melo, 

onde foi rezado o terço e feito uma romaria dentro do hospital e isso alegrou e trouxe muita paz 

àquela unidade hospitalar. Informa que cem por cento das especificações do Hospital estão 

funcionando. Além disso, diz que foram comprados colchões para os leitos e macas que estavam 

precisando; que já foi feito o pedido de dez cadeiras de rodas; que foi feita a pintura e colocado em 

funcionamento vinte e três ar condicionados em uma ala; está sendo implantado o projeto “Rede 

Cegonha” (acredita que na próxima quinta-feira já esteja em funcionamento). Sobre a cobrança do 

Vereador Jacson a respeito dos Postos de Saúde da Família, diz acreditar que a Secretária Municipal 

irá ajustar as particularidades de cada um para que os usuários não sejam prejudicados. Afirma que 

irá visitar os postos juntamente com o Vereador Jacson. Informa que esta semana eles (os Senhores 

Vereadores) estiveram no Sétimo Batalhão da Polícia Militar para falar com o Coronel Genival 

sobre a criminalidade que está ocorrendo no município e o mesmo se dispôs a colocar todo o efetivo 

para tentar combater, principalmente na zona rural. Afirma que o Comandante adiantou que há 

projetos a serem executados que irá garantir tranquilidade e paz à população. O Vereador Jacson 

Chagas usa a palavra no grande expediente. Depois de renovar os cumprimentos faz um apelo a 

Secretária Municipal de Educação para colocar um(a) cuidador(a) nos ônibus escolares que 

transportam estudantes da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, alegando que 

o motorista não dar conta de dirigir e cuidar dos alunos. O Senhor Presidente Mário Siqueira pede a 

palavra para informar que já foi feito o levantamento e será colocado cuidadores nos ônibus 

escolares. O Vereador Jacson segue com a palavra cobrando ao Secretário Municipal de Obras que, 

a exemplo de outras ruas, seja feita a limpeza dos dois lados da Avenida Pancrácio Rocha, alegando 

que no trecho defronte a delegacia não foi feita a limpeza como fez no lado do Artur Morais; a 

reposição das lâmpadas queimadas ao longo da avenida acima citada e limpeza da comunidade 

Maniçoba/Bebedouro. Cobra ao Gestor do município que disponibilize transporte para os estudantes 

santanenses que fazem cursos em Palmeira dos Indios, alegando que a gestão passada oferecia e a 

atual prometeu que disponibilizaria a partir deste mês, mas ainda não disponibilizou. O Vereador 

Jacson faz mais uma cobrança ao Secretário Municipal de Obras para que viabilize a limpeza das 

barragens e diz que já cobrou mais não recebeu nenhuma resposta, por isso “exige” que o mesmo 
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diga quando irá executar esse trabalho. Tece vários elogios ao Senhor Marcelo de Areias pelo 

trabalho que está realizando a frente da Coordenação de Defesa Civil Municipal. Seguindo, usa a 

palavra a Vereadora Josefa Eliana, que depois dos cumprimentos diz conhecer os problemas dos 

PSFs por já ter trabalhado em um deles, que a quantidade de fichas é pouca, mas que os 

procedimentos são feitos de acordo com as normas do programa. Afirma que a Secretária e toda a 

equipe da área da saúde está empenhada para atender a demanda da melhor forma. Lamenta alguns 

postos de saúde ter que atender mais de uma comunidade, como é o caso da Barriguda, São Félix e 

outros, mas afirma que já houve melhorias pelo fato de todos os postos estarem funcionando. Elogia 

o trabalho realizado no I Centro de Saúde, principalmente o Doutor Walter Júnior (Clínico Geral), 

pelos atendimentos às pessoas da zona urbana e rural. Revela que ao visitar o Bairro Floresta, 

constatou que há uma obra do CREAS (Centro Especializado de Assistência Social) paralisada, por 

isso irá procurar a Secretária de Assistência Social para tratar a questão. Além disso, constatou que 

a quadra de esportes da referida comunidade está deteriorada. Mas, diz ter certeza que em breve o 

gestor, juntamente com os secretários municipais irá resolver essas questões e fazer o melhor para 

atender as comunidades. Diz que esteve na Escola Cleodon Teodósio, em Camoxinga dos 

Teodósios, e os professores e funcionários fizeram várias reivindicações, dentre elas que o 

laboratório existente seja colocado em funcionamento. Por isso, faz um apelo a Secretária 

Municipal de Educação para ver a possibilidade de ativar o referido laboratório. Para encerrar, 

reforça o convite para os santanenses participar dos festejos alusivos a São José (lido no pequeno 

expediente). Prosseguindo as falas no grande expediente, usa a palavra o Vereador José Vaz, que 

depois dos cumprimentos diz se sentir contente em tomar conhecimento que o Hospital Regional 

está começando a funcionar melhor, conforme informado pelo Vereador Júnior (acima) e reclamado 

por esta Casa na sessão anterior. Sobre a cobrança do Vereador Jacson ao Secretário Municipal de 

Obras para fazer a limpeza da comunidade Maniçoba, diz que além do morador que pagou para 

limpar o mato (dito pelo Vereador Jacson), outro morador pagou cento e cinquenta reais para limpar 

a bueira, mas é preciso que a secretaria encarregada faça isso, uma vez que em uma pequena chuva 

que deu ano passado a bueira obstruiu e invadiu várias casas das proximidades. A respeito da 

cobraça para que o gestor municipal disponibilize transporte para estudantes que estudam fora do 

município cursos que não são oferecidos na cidade, diz que o governo anterior disponibilizava e 

isso foi feito em atendimento de uma indicação de autoria dele (José Vaz). Sobre a deteriorização 

da quadra de esportes da comunidade Floresta, falado pela Vereadora Eliana, diz que realmente está 

e inclusive já esteja no local e pediu às pessoas que a utilizam para preservar. Fala que além de ter 



 
Estado de Alagoas 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA 
Vereador Tácio Chagas Duarte 

 

 4 

conversado com a Secretária Municipal de Saúde, Senhora Normanda, para se inteirar dos 

problemas existentes e dos serviços que estão sendo oferecidos, conversou com o responsável pelo 

setor de endemias e o mesmo mostrou o trabalho que está sendo desenvolvido (contra dengue, 

peste, doença de chagas e calazas); falou da falta de material que havia na gestão passada e que na 

atual já está com praticamente todo o material de proteção necessário para que os funcionários 

possam desempenhar o trabalho com segurança (fardamento, botas, mascaras, etc.), inclusive 

protetor solar (feito o pedido). No entanto, diz que falta um transporte aberto para o trabalho dos 

agentes de endemias possa ser realizado melhor. Diz ter falado da necessidade de criação de um 

setor de zoonose no município, pelo fato de haver muitos animais soltos pelas ruas. O Vereador 

José Vaz informa que também esteve na farmácia básica, constatou que está faltando muitos 

medicamentos e solicitou a relação atualizada dos remédios. Afirma que está havendo uma crise 

financeira no município, devido a retenção do FPM (Fundo de Participação do Município) pelo 

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e na gestão passada além da crise financeira, houve 

“problema de gestão”. Por isso, mesmo constatando a falta de medicamentos na farmácia básica e 

os outros problemas citados acima, e, cobrar melhorias, cobra com consciência e dar um crédito a 

administração por saber das dificuldades financeiras que o Poder Executivo está enfrentando. 

Afirma que os laboratórios e ar condicionados de muitas escolas da rede municipal não funcionam 

por deficiência na energia elétrica. Mas, esse é um problema que deve ser resolvido pela Eletrobrás. 

Diante disso, diz que cabe ao Executivo e ao Legislativo interferir e cobrar providências a 

Eletrobrás. Por essa razão, diz que no ano 2015 apresentou uma indicação solicitando a Eletrobrás 

melhoria da energia de Santana do Ipanema e hoje está apresentando novamente, mas pede 

principalmente para o Bairro Santo Antônio por considerar de maior necessidade, já que está 

localizado o hospital, está sendo construída a sede da Ufal (Universidade Federal de Alagoas) e um 

loteamento residencial, além dos Conjuntos Cajarana, Santa Quitéria e Marinho, Hipermercado 

Nobre, Almir Ferragens, Ifal (Instituto Federal de Alagoas), e, haver deficiência na rede que atende 

o bairro pelo fato de ser onde há a maior carga de energia em Santana do Ipanema, segundo o 

orador. Diz que caso esta Casa e o Poder Executivo entendam ser necessário formar uma comissão 

para se dirigir a Presidência da Eletrobrás, se compromete em marcar uma audiência. Afirma que o 

papel do vereador é cobrar, mas muitas vezes se sente de mãos atadas por saber que existe uma 

crise financeira no Executivo devido a retenção do FPM “num valor absurdo”. Informa que 

participou de uma reunião, juntamente com o Senhor Presidente Mário Siqueira e os Vereadores 

Moacir Júnior e Roberto Oliveira no Sétimo Batalhão da Polícia Militar para cobrar mais segurança 
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para o município, principalmente para a zona rural, para o hospital e para o Povoado Areia Branca, 

e, o Coronel Genival falou da carência do contingente policial e de viaturas; por isso o Batalhão não 

tem como dar plantão no hospital ou em qualquer outro local porque tem que fazer rondas. No 

entanto, de hora em hora passa pelo hospital e permanece por lá um tempo. Quanto ao Povoado 

Areia Branca, diz que o Coronel falou que há rondas constantes, mas ia intensificar ainda mais. O 

Vereador Eudes pede a palavra para dizer que não foi possível participar da reunião, mas se sente 

feliz em ter sido solicitado mais segurança para o Povoado Areia Branca, uma vez que acontecem 

muitos furtos no local. O Vereador José Vaz segue com a palavra dizendo que além de solicitar 

mais segurança para o Povoado Areia Branca, foram citadas outras comunidades que estão vivendo 

com medo da violência que está aumentando na zona rural, como nos seguintes locais: Remetedeira, 

Queimada do Rio, São Félix, Óleo, Pedra D’Água, Camoxinga e outras, e, o Coronel garantiu que 

irá intensificar as rondas porque irá aumentar o contingente policial e o número de viaturas. Faz um 

apelo as pessoas para formalizarem denúncias quando sofrer algum assalto porque a polícia trabalha 

com estatísticas e quanto maior o número de ocorrências forem registradas, as ações policiais serão 

intensificadas. Diz que caso a pessoa não queira ir a Delegacia, existe o disque denúncia 181 que 

pode ser feita a denúncia sem precisar se identificar. Como exemplo, diz que as rondas nas portas 

das escolas do complexo educacional da rede estadual, foram intensificadas e está acontecendo 

porque houve a denúncia de professores e de estudantes. O Senhor Presidente Mário pede a palavra 

para parabenizar as palavras do Vereador José Vaz e diz que recebeu, há poucos instantes, uma 

carta de um aluno da Escola Estadual Ormindo Barros solicitando policiamento para o local 

alegando que há motoqueiros empinando motos na frente escola, mas diz que o Coronel Genival já 

colocou duas viaturas para fazer rondas pelas escolas. O Vereador Moacir Júnior também pede a 

palavra para dizer que o Coronel Genival disponibilizou o número de um telefone que funciona 

vinte e quatro horas para que as pessoas possam ligar e fazer alguma denúncia, o seguinte: 

988333865. O Vereador José Vaz segue com a palavra, repete algumas das colocações que fez 

acima; diz que tem conhecimento que o Vereador Marciano está fazendo um levantamento do 

trabalho que falta fazer no saneamento básico desta cidade e tem interesse nisso porque na gestão 

passada fazia parte de uma comissão criada por esta Casa para acompanhar as providências que a 

Casal (Companhia de Abastecimento e Saneamento de Alagoas) e a Codevasf (Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales São Francisco e Parnaíba) estavam tomando para sanar os problemas 

deixados na época que foram realizadas as obras de esgotamento sanitário. Afirma saber os 

encaminhamentos que serão adotados, mas vai esperar o resultado do trabalho do Vereador 
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Marciano para poder se posicionar, no entanto, deixa claro que esse é um problema que deve ser 

resolvido com urgência. Seguindo, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira da Paixão, que depois dos 

cumprimentos diz que na primeira sessão ordinária deste ano solicitou ao Senhor Prefeito Municipal 

e ao Secretário de Agricultura que movessem ações para fazer o transporte da ração para os 

animais, disponibilizada pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), de Palmeira dos 

Indios para Santana do Ipanema, em virtude da grande dificuldade que os agricultores está passando 

devido a seca. Mas, diz se sentir satisfeito por ter tomado conhecimento que Santana do Ipanema 

será agraciada, no mês de abril, com um balcão da Conab e que a saca de milho, que custa R$ 47,00 

(quarenta e sete reais), irá ser vendida aos agricultores por R$ 33,00 (trinta e três reais). Agradece 

ao gestor e ao Secretário de Agricultura por isso. Afirma ser um vereador independente e estar 

disposto a trabalhar pelo melhor para a população. Diz que não esteve presente na reunião que 

ocorreu entre alguns vereadores e o Comandante do Sétimo Batalhão porque estava viajando. 

Informa que visitou a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Vereador José Vaz e 

constatou a dificuldade que está havendo para colocar as ações “dentro da normalidade” e atender 

as pessoas carentes com dignidade; e que, participou da reunião do Conselho Municipal de Saúde, 

conforme foi convidado e afirma que irá comparecer sempre que houver convite. A respeito da 

retenção do FPM que está ocorrendo neste município, conforme abordado pelo Vereador José Vas, 

diz ser um valor muito alto. Por isso, sugere que eles (os Senhores Vereadores) procurem o Senhor 

Prefeito para saber qual é o posicionamento do mesmo para que possa “sobrar mais dinheiro” para 

execução de ações em prol do município. Ressalta que solicitou ao Secretário Municipal de Obras 

que visse a possibilidade de reativar o poço artesiano do Sítio Camará, mas caso contrário, pudesse 

abrir um novo, alegando que esse sítio fica na extremidade do município. Para ele (Vereador 

Eudes), é necessário abrir ao menos três poços na região do citado sítio, um para atender a própria 

comunidade, outro para o Sítio Balança, e mais um para São Raimundo. Diz que recebeu uma 

reclamação de que o carro coletor de lixo fez a coleta de uma grande quantidade de lixo nas 

proximidades do “Estadual” e no outro dia estava quase a mesma quantidade. Por isso, pede que as 

pessoas avisem ao Secretário de Obras, quando isso ocorrer, para que mande recolher novamente. 

Continuando os pronunciamentos, o Senhor Presidente convida o Primeiro Secretário para ocupar o 

seu lugar na presidência, enquanto usa a palavra na tribuna. Depois dos cumprimentos iniciais, o 

Vereador Mário parabeniza o Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões e o Secretário Municipal de 

Agricultura pela conquista do “balcão da Conab” para Santana do Ipanema. Informa que esta 

semana, o Secretário Municipal de Agricultura esteve em Brasília e conseguiu, junto ao Ministério 
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de Desenvolvimento Agrário, 600 (seiscentas) cisternas para Santana do Ipanema. Diz que mesmo 

diante de tamanha dificuldade, o Poder Executivo está trabalhando. Reafirmando as palavras do 

Vereador Moacir Júnior sobre o Hospital, diz que já foi feita a recuperação de vinte e três ar 

condicionados, feita a pintura e que o atendimento médico está sendo feito em todas as 

especialidades médicas; acredita que gradativamente tudo voltará ao normal. A respeito da retenção 

do FPM, devido a dívida da prefeitura junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), diz 

acreditar que o Doutor Isnaldo Bulhões, junto com o Procurador Jurídico e o Secretário Municipal 

de Finanças irão fazer acordo com o INSS, em virtude da grande dificuldade que o gestor está 

enfrentando para administrar o município. Mas, irá se inteirar para repassar nesta Casa. Fala da 

felicidade que sente em Santana do Ipanema ter recebido a imagem peregrina de Nossa Senhora 

Aparecida e por ter acompanhado a visita da mesma ao Hospital Regional. O Vereador Moacir 

Júnior pede a palavra para informar ao Vereador Eudes que foram cavados cinco poços artesianos 

na região em que o mesmo citou, mas alguns não jorraram água, por isso será escolhido outro local 

para ver se obterá êxito. O Senhor Presidente confirma essa informação e determina a leitura da 

matéria do grande expediente. Constam duas indicações e um projeto de lei. De autoria do Vereador 

Eudes Vieira da Paixão foi apresentada a Indicação nº 16/2017 solicitado ao Excelentíssimo Senhor 

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

abertura de um poço artesiano na comunidade Camará, próximo a casa do senhor conhecido por 

Severino Latão. O José Vaz apresenta uma indicação e um projeto de lei, a saber: Indicação nº 

17/2017 que solicita ao Presidente da Eletrobrás distribuição Alagoas, Senhor Cícero Vlademir de 

Abreu Cavalcante, que mande fazer um estudo nas redes de energia que atende o Bairro Santo 

Antônio, em Santana do Ipanema, de forma que possa atender a demanda energética do bairro. 

Projeto de Lei nº 01/2017 denominando de Praça Lions, o logradouro localizado no espaço urbano 

da confluência entre as ruas Clemência Pereira de Queiroz e Sebastião Pereira Bastos, Bairro 

Monumento. Terminada a leitura das matérias, o Senhor Presidente submete as mesmas à discussão 

e votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Na ordem do dia, os autores das matérias 

se pronunciam para tecer comentários sobre as proposições e agradecer a aprovação. 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, dezessete de março de dois mil e dezessete.  
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