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

em vinte e três de março de dois mil e dezessete. 

 

Aos 23 (vinte e três) 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, 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 Josefa 

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. Seguindo, o Senhor Presidente determina a 

leitura das matérias do pequeno expediente. Consta: Convite do Sindicato dos Trabalhadores da 

Educação, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do Sindicato dos Trabalhadores da Seguridade 

Social, Saúde, Assistência Social e Previdência – Sindprev (todos do Núcleo Regional de Santana 

do Ipanema) convidando todos os trabalhadores para comparecer na Audiência Pública contra a 

reforma da Previdência Social, a acontecer no próximo dia 27 (vinte e sete), nas dependências desta 

Casa.   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, o Senhor 

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

usa a palavra o Vereador Jacson Chagas, que depois dos cumprimentos reforça o convite para a 

população, principalmente os agricultores, vir participar da Audiência Pública que será realizada 

nesta Casa na próxima segunda-feira contra a Reforma da Previdência Social. Sugere que seja 

organizado um manifesto e encaminhado à Brasília contra a Proposta de Emenda Constitucional. 

Seguindo, usa a palavra o Vereador José Vaz, que depois dos cumprimentos informa que amanhã 

(25 de março), acontecerá a eleição para eleger uma nova diretoria da Uveal (União dos Vereadores 
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de Alagoas), por isso convida todos os Vereadores de Santana do Ipanema, como também de todo o 

sertão alagoano, para se dirigirem a Maceió e emitir o voto. Além disso, comunica que faz parte de 

uma das chapas concorrentes e pede voto dos Edis. A Vereadora Eliana pede a palavra para apoiar o 

Vereador José Vaz e informa que o Senhor Presidente desta Casa conversou com todos os 

vereadores e todos irão votar na chapa que o Vereador José Vaz faz parte. O Vereador José Vaz, por 

sua vez, agradece e para encerrar sua fala no pequeno expediente, faz um apelo ao Secretário 

Municipal de Obras que faça reposição das lâmpadas da comunidade Lagoa do Junco. Não havendo 

mais oradores inscritos no pequeno expediente, o Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores 

Vereadores no grande expediente pelo tempo de quinze minutos. O Vereador Jacson Chagas usa a 

palavra e após renovar os cumprimentos lembra que na sessão passada fez uma cobrança a 

Secretária Municipal de Educação para colocar uma pessoa para cuidar crianças no ônibus que faz o 

transporte escolar da região de Olho D’Água do Amaro, diz que foi atendido e por isso agradece. 

Mas, diz que foi procurado por moradores da mesma região (Olho D’Água do Amaro) e 

Remetedeira que reclamam da superlotação de uma vam que transporta estudantes e da falta de uma 

pessoa para cuidar das crianças. Por isso, pede providências a Secretária para resolver esse 

problema. O Vereador Moacir Júnior pede a palavra para dizer que tomou conhecimento do 

problema, mas já foi sanado, uma vez que são duas vans e um ônibus para fazer o transporte escolar 

na região supracitada. Diz que está havendo dificuldade em relação “ao acesso”, mas também está 

sendo “ajustada” e afirma que todo o município está sendo assistido com o transporte escolar. O 

Vereador Jacson segue com a palavra dizendo que o problema foi sanado em Olho D’Água do 

Amaro, mas para os alunos da Remetedeira e da Serra Aguada ainda não foi resolvido. Fala que na 

sessão passada cobrou ao Secretário Municipal de Obras a reposição das lâmpadas da Avenida 

Pancrácio Rocha, nas imediações da Delegacia e ainda não foi atendido, por isso refaz a cobrança. 

Ainda referente a iluminação pública, diz que há um mês foi procurado por moradores de Lages dos 

Barbosas que reivindicam iluminação, fez a cobrança, o Secretário Municipal de Obras pediu 

quinze dias para atender, mas até a presente data nada foi feito. Fala que a iluminação da referida 

localidade é necessária, pois tem escola, posto de saúde e várias casas, por essa razão, faz o apelo 

mas uma vez. Faz um apelo ao Coordenador da Defesa Civil Municipal para visitar a comunidade 

Serra do Jardim e fazer o abastecimento d’água, alegando que a mesma está “morrendo de sede”. 

Diz que o local é de difícil acesso, fato que dificulta ainda mais o abastecimento. Revela que os 

moradores informaram que quem está abastecendo a comunidade é o Vereador Marciano. Ao ser 

citado, o Vereador Marciano pede a palavra para confirmar que realmente está levando água para a 
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Serra do Jardim. Diz que conversou com o Coordenador da Defesa Civil e o mesmo falou que pelo 

fato das dificuldades de acesso, os pipeiros não querem subir a serra, mas mesmo assim, já está com 

uma pessoa certa para voltar a fazer o abastecimento, não somente na Serra do Jardim, mas em 

Caracol I e na Serra do Jacarezinho. Diz que se comprometeu em prestar assistência a essas 

localidades, por isso, mesmo que não tenha nenhum pipeiro que queria subir as Serras, pede que o 

coordenador mande levar a água ao pé das mesmas que ele (Vereador Marciano) se compromete em 

transportá-la até as pessoas que estão precisando. Encerra dizendo que vai aguardar a atitude do 

coordenador e caso não seja resolvido o problema entrará em ação. O Vereador Jacson segue com a 

palavra dizendo que conhece a dificuldade que existe para subir a Serra do Jardim porque na gestão 

passada era presidente da Associação da Lagoa do João Gomes e foi procurado pelo Vereador José 

Lourenço e pelo ex-prefeito para disponibilizar o trator da referida associação para puxar os 

caminhões pipas que não estavam conseguindo subir a Serra, disponibilizou e foram colocados, à 

época, doze caminhões d’água. Para finalizar o assunto, afirma que mesmo diante das dificuldades, 

existem as soluções. Sobre o conserto das estradas, diz que foi feito apelo ao Secretário de Obras 

para agilizar, mas até o momento nada foi feito e nem o secretário deu nenhuma resposta. Cita a 

situação de algumas estradas que estão em péssimas condições, como Caracol e São Félix, pede a 

intervenção do Vereador Júnior para reivindicar melhorias ao órgão executor e diz esperar que a 

resposta do Secretário seja com trabalho, mas que não demore muito. Sobre as barragens, diz que 

muitos proprietários individuais mandaram fazer a limpeza de forma particular, mas as barragens 

comunitárias deveriam ter sido limpas, mas como foram, a água que juntou no dia que choveu só irá 

resolver o problema da falta d’água por trinta, quando se o trabalho tivesse sido executado antes 

daria para noventa dias. Encerra o discurso dizendo esperar uma resposta do Secretário Municipal 

de Obras em relação as reivindicações que faz. Após, usa a palavra o Vereador José Lourenço, que 

depois dos cumprimentos informa que no dia de ontem esteve com os Secretários de Agricultura 

(Municipal e Estadual), em visita as instalações que irá armazenar as sementes que serão 

distribuídas aos agricultores. Cobra ao Secretário Municipal de Obras o conserto das tampas dos 

bueiros da Cohab Velha, alegando que as mesmas estão quebradas; melhorias na iluminação 

pública, dizendo que está muito ruim, principalmente na Lagoa do Junco. Com relação a limpeza 

das barragens, diz que tomou conhecimento que as máquinas estão sendo consertadas e logo que 

ficarem prontas o trabalho de limpeza começa a ser executado. Seguindo, usa a palavra a Vereadora 

Josefa Eliana Silva Bezerra, que depois dos cumprimentos informa que na última quarta-feira 

participou da aula inaugural dos cursos de especialização que serão ministrados pelo Instituto Sírio 
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Libanês de Ensino. Explica que o sertão foi agraciado com cursos para cento e vinte pessoas e que 

essas pessoas serão capacitadas por esse renomado Instituto. Elogia o trabalho do Senhor Prefeito e 

diz se sentir muito feliz com o trabalho do mesmo e da Secretária Municipal de Saúde. Sobre a 

eleição da Uveal, pede a todos os vereadores do sertão para se dirigir a Uveal amanhã e votar na 

chapa composta por Fabiano de Arapiraca - Presidente, Vice- Presidente, Alan de Igreja Nova e o 

Vereador José Vaz que também a compõe. Diz que sabe do compromisso e responsabilidade do 

Vereador José Vaz pelo fato de diversas vezes, foi juntamente com ele a Brasília, Curitiba, Rio de 

Janeiro e em outros centros em busca de conhecimento para trazer inovações a Santana do Ipanema. 

Diz ter certeza que o sertão será muito bem representado pelo vereador José Vaz, a quem deseja boa 

sorte. Informa que recebeu um convite da Quadrilha Junina Beija Flor do Sertão para participar da I 

noite dos seresteiros a acontecer no próximo dia primeiro na Quadra Poliesportiva São Miguel 

Arcanjo, por isso convida a população para também prestigiar. Fala que recebeu uma reclamação de 

moradores da região da Serra do Couro, Serra do Jardim, Camará e Pedra Rica, de que o 

abastecimento d’água que tem que ser feito três vezes por mês, só foi feito duas vezes no mês 

passado e este mês, já nesta data (24) não foi feito nenhuma vez. Diante disso, diz que irá conversar 

com o Coordenador da Defesa Civil, Senhor Marcelo de Areias, para saber se os pipeiros estão 

fazendo a distribuição d’água devidamente. Na sequência, usa a palavra o Vereador José Vaz, que 

depois de renovar os cumprimentos tece comentários a respeito de duas indicações de sua autoria 

que irá entrar na pauta do grande expediente. Uma, que solicita ao Dnit (Departamento Nacional de 

Infraestrutura) melhoria na sinalização do trecho da BR 316 que corta este município. Diz que há 

muitos problemas na sinalização, por isso muitos condutores de veículos estão sendo multados. 

Dentre os problemas cita a falta de placas que indiquem retorno de veículos. Sobre o trânsito dentro 

da esfera municipal, fala que a previsão para início do funcionamento da SMTT (Superintendência 

Municipal de Trânsito e Transporte) é o próximo mês de abril; que o município firmou convênio 

com o Detran, inclusive a publicação está sendo feito hoje no Diário Oficial, e que, já estão sendo 

realizados vários estudos para melhorar o fluxo de veículos. Lembra que a SMTT foi criada no 

governo da então Prefeita Renilde Bulhões, mas só foi implantada de fato pelo administrador da 

gestão passada, mesmo assim, afirma que “não funcionou”. Diz que o trânsito precisar fluir bem, 

fala da falta de cumprimento das normas de trânsito de muitos condutores de veículos, quanto ao 

local de parar ou estacionar; dos comerciantes que ocupam calçadas para a venda de produtos, 

comprometendo o fluxo de pedestres pelas calçadas. Acredita que o Superintendente da SMTT terá 

muitos problemas para resolver. Revela que na indicação que faz ao Dnit, solicitando sinalização da 
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BR 316, também sugere que o trecho que compreende o perímetro urbano de Santana do Ipanema 

seja municipalizado por acreditar que dessa forma será melhor sinalizado e melhor cuidado, já que 

afirma que o Dnit não estar sinalizando adequadamente. Com relação a outra indicação que 

apresenta, diz que solicita a Secretária Municipal de Saúde um agente de saúde para a comunidade 

SantaTerezinha, pertencente ao Posto de Saúde da Família da Floresta, a pedido dos moradores por 

estarem se sentindo prejudicados por falta desse agente há três meses, em média. Fala que é urgente 

a colocação desse profissional porque na comunidade há quarenta e uma crianças, várias pessoas 

hipertensas, alguns com câncer de pele, diabéticos, pessoas acamadas, enfim, diz que são mais de 

cento e sessenta famílias sem visita de um agente de saúde. Diante dessa realidade, pede 

providências a Secretária para solucionar o problema. Diz saber das dificuldades financeiras do 

município, mas defende que as soluções sejam tomadas aos poucos, embora afirme que esse “aos 

poucos” está sendo muito lento diante dos problemas que necessitam de soluções urgentes. Fala que 

não sabe como é que está a licitação para gerenciamento do Hospital; diz que os funcionários não 

estão de aviso prévio, o que quer dizer, segundo o orador, que a instituição que ora gerencia irá 

continuar. Por outro lado, diz que tem conhecimento que a referida instituição está na gerência do 

hospital sob liminar e que a vigência se encerra no próximo dia 31 (trinta e um). Por isso, mostra-se 

preocupado em acabar o tempo de vigência da liminar e ser preciso fazer uma licitação às pressas. 

Diz ter tomado conhecimento que “fizeram uma meia sola” no aparelho que realiza exame de 

eletrocardiograma e o mesmo está funcionando, como também que agora de uma cadeira de rodas 

que tinha, agora tem três. Para ele (Vereador José) o hospital está funcionando “capengamente”. A 

Vereadora Eliana pede a palavra para informar que conversou com o Senhor Prefeito Isnaldo 

Bulhões e o mesmo disse que irá pedir prorrogação do prazo ao Ministério Público para realizar o 

processo licitatório de gerenciamento do hospital, devido a grande burocracia que há. O Vereador 

José Vaz segue com a palavra afirmando que para ele não importa quem vai gerenciar o hospital, o 

que importe é que funcione, de forma que o pobre não seja prejudicado. Acredita que é o momento 

dos Edis desta Casa pedir aos Deputados e Senadores a interferência para promover melhorias no 

hospital, pelo fato do próximo ano haver eleições para esses cargos. Informa que a Farmácia 

Permanente é a única em Santana do Ipanema que distribui remédios gratuitos como se fosse a 

farmácia popular da Secretaria Municipal de Saúde, remédios esses para hipertensão, diabéticos e 

outras patologias, e para ter direito, o paciente precisa apresentar a prescrição médica, a identidade, 

o comprovante de residência e um telefone para contato. Além dos remédios gratuitos, diz que a 

referida farmácia tem uma lista de remédios com o “uma pequena taxa” como na farmácia popular. 
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O Vereador Jacson pede a palavra para dizer que conversou com a Secretária Municipal de Saúde 

sobre o hospital e ouviu do Senhor Prefeito que ruim com Ipas administrando, mas pior sem ele – 

isso porque revela que perguntou se esse instituto continuaria ou não no gerenciamento do Hospital. 

Mas, não tocou mais no assunto porque confia na competência dos dois, como também da Doutora 

Renilde, porém diante da informação da Vereadora Eliana, de que o Ipas poderá continuar 

gerenciando, se sente preocupado e pede aos demais colegas para discutirem no assunto, alegando 

que as pessoas de Santana do Ipanema e da região já “sofreram demais” com a referida empresa 

administrando o hospital, embora afirme não ter nada contra a empresa, mas contra “o serviço que 

ela presta ao hospital”. Pede desculpas aos Senhores Vereadores que estão nesta Casa desde a 

gestão passada e diz que o Ipas foi “pouco cobrado” por esta Casa. O Senhor Presidente Mário 

Siqueira pede a palavra para dizer ao Vereador Jacson que na gestão passada houve grandes 

embates nesta Casa a respeito do Ipas, inclusive com a realização de audiência pública com os 

diretores. Diz que a sua preocupação, como a do Poder Executivo é a mesma de todos os vereadores 

– o hospital funcionar a contento. Para ele (Vereador Mário), a prova é que alguns dos diretores 

deixaram o hospital e que já houve outras mudanças, a exemplo das cadeiras de rodas que tinha 

apenas uma, agora tem três, mas foi feito o pedido de dez; na emergência dez macas e a recuperação 

de vinte e três ar condicionados. Acredita que o hospital irá funcionar a contento, é apenas uma 

questão de tempo e reafirma que esta Casa sempre cobrou isso. O Vereador Jacson agradece e 

também reafirma não ter nada contra a empresa Ipas, só não concorda com a forma de prestação de 

serviço que tem prestado ao povo. O Vereador José Vaz segue com a palavra dizendo que mesmo o 

Vereador Jacson tendo falado que esta Casa pouco cobrou do Ipas da gestão passada, confirma as 

palavras do Senhor Presidente de que este Poder realizou audiência pública, fez inúmeras cobranças 

e questionamentos, inclusive sobre a aplicação dos recursos e sobre a produção do hospital, em 

busca de melhorar o atendimento, tanto que ele (Vereador José Vaz) e outros vereadores se 

tornaram persona non grata para o Ipas porque falou a verdade nesta Casa. Fala que sente a mesma 

preocupação do Vereador Jacson sobre a prorrogação do tempo para o município realizar o processo 

licitatório para gerenciamento do hospital, mas reafirma que o que importa é a instituição funcionar 

bem. A Vereadora Eliana pede a palavra para dizer que o atual gestor e toda a sua equipe está 

empenhada para promover melhorias no atendimento do Hospital. Repete algumas afirmações 

acima e encerra. O Vereador José Vaz também repete muita coisa que já frisou acima e encerra 

dizendo que o maior plano de Saúde do Brasil se chama SUS (Sistema Único de Saúde) e o melhor 

hospital de alagoas se chama HGE (Hospital Geral do Estado) por realizar atendimento de todas as 
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patologias. Fala isso se referindo a necessidade que qualquer pessoa pode ter, caso necessite de um 

atendimento de urgência, mesma que disponha de um plano de saúde privado. Mas, espera que o 

Hospital de Santana do Ipanema seja referência no sertão de Alagoas. Estando com a palavra, o 

Senhor Presidente reforça o convite dos sindicatos dos trabalhadores em educação e dos 

trabalhadores rurais para que todos os santanenses participem na próxima segunda-feira da 

audiência pública que será realizada nas dependências desta Casa para discussão contra a reforma 

da Previdência Social. Convida todos os vereadores para no dia de amanhã irem a Maceió para 

eleição da Uveal.  Fala que foi importante a aula inaugural que ocorreu nesta Casa na última quarta-

feira, dos cursos que serão oferecidos pelo Instituto Sírio Libanês, pelo fato dos cursos terem o 

objetivo de capacitar os profissionais da saúde para que possam prestar um melhor atendimento aos 

usuários do SUS. Diz que esta Casa está de portas abertas para ser parceira desse tipo de evento.         

Dando continuidade, determina a leitura das matérias do grande expediente. Constam duas 

indicações, ambas de autoria do Vereador José Vaz, a saber: Indicação nº 18/2017 solicitando ao 

Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros e a Secretária Municipal de Saúde, Normanda da Silva 

Santiago, que veja a possibilidade de colocar na micro área 1 (um) do Posto de Saúde da Família 

(PSF) Floresta, na comunidade Santa Terezinha, Bairro Domingo Acácio, um Agente Comunitário 

de Saúde. Indicação nº 19/2017 solicitando ao Senhor Jonathan da Fonseca Trindade, Chefe da 

Unidade Local II do Dnit – Departamento Nacional de Infraestrutura, que veja a possibilidade de 

sinalizar a BR 316, no trecho que corta o Município de Santana do Ipanema, precisamente a Av. Dr. 

Otávio Cabral, Av. Pancrácio Rocha e após a ponte da Barragem, ponte essa sobre Rio Ipanema em 

direção ao Município Poço das Tricheiras. Terminada a leitura das matérias, o Senhor Presidente 

submete as mesmas à discussão e votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Não 

havendo oradores inscritos para usar a palavra e nem 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 março de dois mil e dezessete.  
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