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

em trinta e um de março de dois mil e dezessete. 

 

Aos 31 (trinta e um) 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) e Moacir Júnior Alves Aquino. 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, 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. Seguindo, o Senhor Presidente determina a leitura das matérias do pequeno 

expediente. Consta: Ofício nº 30/2017 da Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

encaminhando a esta Casa a Resolução nº 001/2017, de 11 de janeiro de 2017 a não aprovação das 

contas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santana do Ipanema referente ao 

exercício 2015. Ofício nº 17/2017 do diretor do Ifal (Instituto Federal de Alagoas) – Campus 

Santana do Ipanema solicitando o apoio deste Poder Legislativo para o evento intitulado “Avante 

IF: Competição de Ideias Inovadoras do Instituto Federal de Alagoas”. Convite para XV Marcha 

dos Vereadores que acontecerá entre os dias 25 e 28 de abril em Brasília-DF. 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 José Vaz que 

depois dos cumprimentos tece comentários a respeito do pedido de apoio do Ifal para realização do 

evento “Competição de ideias inovadoras”, dizendo que a proposta da iniciativa é despertar e 

estimular o espírito empreender dos discentes. Acredita que isso é de grande valia não somente para 

os alunos, mas para o desenvolvimento do município; por isso parabeniza o Diretor Gilberto Neto, e 

que, dentro das possibilidades esta Casa irá ajudar. Informa que o governo Federal liberou 350 

(trezentas e cinquenta) toneladas de milho para os agricultores, e que, as Associações Rurais e a 

Confederação de Agricultura entregaram um projeto de reestruturação dos agricultores do Nordeste 
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ao Presidente da República e em atendimento ao pleito o Governo Federal irá viabilizar linhas de 

créditos para construção de barragens, plantação de palma forrageira, plantios de algaroba e isso 

com um “bônus de 50% (cinquenta por cento)” para os agricultores que se enquadrarem nos 

requisitos. Seguindo, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana, que depois dos cumprimentos 

agradece a Deus por ter mandado chuva para amenizar o sofrimento do homem do campo pela falta 

d’água. Lamenta o acidente ocorreu entre dois ônibus de estudantes do Ifal e da Ufal (Universidade 

Federal de Alagoas), nas imediações do município de Arapiraca e roga a Deus que conforme os 

familiares das vítimas fatais. Diz que no último sábado participou de uma reunião, junto com o 

Secretário Municipal de Agricultura, na comunidade Camará II, ocasião em que foi implantada uma 

associação comunitária e fala da importância da união e do trabalho dos associados para que todos 

sejam beneficiados com as ações que serão desenvolvidas. Agradece ao Coordenador da Defesa 

Civil Municipal por ter atendido o apelo que fez na sessão passada e mandado colocar água na 

comunidade Serra do Couro. Lembra que fez a reclamação de que já era dia vinte e a comunidade a 

que se refere ainda não havia sido abastecida nenhuma vez no mês, quando tem direito a três 

carros/mês. Após, usa a palavra o Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos iniciais 

agradece a Deus pela chuva que caiu nesta região no dia de ontem. Fala da função deles 

(legisladores), dizendo que é obrigação “fazer política” voltada para o bem comum de todos e não 

individualizada. Por essa razão, informa que esteve na Casal (Companhia de Abastecimento e 

Saneamento de Alagoas), juntamente com os vereadores Marciano, Audilene e José Vaz para se 

inteirar, tecnicamente, sobre as obras de esgotamento sanitário. Diz que alguns bairros já utilizam 

os serviços de esgotamento, mas ainda falta muito a ser feito, e que, pelas informações técnicas que 

receberam a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e do Parnaíba) e 

uma construtora chamada “Santana” estão fazendo um levantamento para sanar os problemas ora 

existentes. Voltando a falar sobre políticas públicas, diz que já participou de várias reuniões sobre 

segurança pública e afirma que as ações (rondas) realizadas pela polícia já estão surtindo efeito para 

minimizar a criminalidade no município. O Vereador Mário pede a palavra para informar que 

recebeu um telefonema do Coronel Genival, onde o mesmo pediu para comunicar que a toda 

população, em especial da zona rural, na próxima reunião irá se reunir com eles (os vereadores) 

para apresentar um projeto que a polícia está montando para atender a zona rural com rondas 

ostensivas, continuada e preventiva. O Vereador Jacson se pronuncia para agradecer ao 

Comandante da Polícia Militar do Sétimo Batalhão pelas rondas que estão sendo feitas pelas escolas 

e bairros desta cidade, como também por anunciar que irá iniciar na zona rural e diz acreditar que o 
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problema da falta de segurança será, senão resolvido, mas minimizado consideravelmente. O 

Vereador Mário ainda pede a palavra na fala do Vereador Moacir Júnior para tecer mais elogios ao 

trabalho da polícia militar. O Vereador Júnior, por sua vez, também tece mais elogios ao comando 

da polícia e encerra. Continuando o grande expediente, usa a palavra o Vereador Jacson, que depois 

dos cumprimentos também agradece a Deus pelas chuvas que caíram nesta região. Informa que foi 

abordado por moradores da Rua Luiz Gonzaga que pediram que solicitasse providências aos órgãos 

competentes para resolver o problema da fedentina que exala da estação de tratamento do 

esgotamento sanitário existente na referida rua. Por essa razão, pede ao Senhor Presidente que 

encaminhe expediente a Casal, ao Senhor Prefeito e a quem mais de direito, tratando o assunto e 

solicitando providências. Quanto a solicitação de apoio do Diretor do Ifal para realização do evento 

citado no pequeno expediente, afirma que está a disposição para ajudar por considerar “o estudo e o 

conhecimento” a base de tudo para a realização profissional. Cobra ao Secretário Municipal de 

Obras resposta e/ou providências para atender o pedido que fez na primeira sessão deste mês de 

março, através de indicação aprovada por este Poder Legislativo,  para construção de uma passagem 

molhada sobre o Riacho Camoxinga, trecho que liga a Rua Margem do Ipanema ao comércio local. 

Diz que esta semana foi procurado por comerciantes e moradores dessa rua para que cobram a 

referida passagem molhada. Com relação as estradas, diz que cobrou o conserto durante dois meses, 

não foi atendido e não irá cobrar no momento, tendo em vista a proximidade das chuvas de 

trovoadas, mas espera que antes do começo do inverno a prefeitura se mobilize e execute o conserto 

das mesmas. Parabeniza o Comandante da Polícia Militar, Coronel Genival, e toda a equipe policial 

pela intensificação das rondas policiais para garantir a segurança da população, principalmente no 

entorno das escolas, nas periferias e na zona rural. Seguindo, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira 

da Paixão, que depois dos cumprimentos agradece a Deus por ter mandado chuva no dia de ontem 

para aliviar o sofrimento do homem do campo em virtude da falta d’água. Apresenta condolências 

aos familiares de um senhor chamado Valdir, do Povoado Areia Branca, pelo falecimento do 

mesmo. Cobra ao Secretário Municipal de Obras a reposição das lâmpadas queimadas no Povoado 

Areia Branca e a coleta de lixo. Com relação a segurança pública, diz que a Polícia Militar tem feito 

rondas no Distrito Areia Branca. Considera isso muito bom por ter inibido a ação dos meliantes e 

parabeniza o comandante Coronel Genival. Na sequencia, usa a palavra o Vereador José Marciano, 

que depois dos cumprimentos diz que há quem lhe pergunte se é situação ou oposição ao gestor do 

município, por isso afirma que não é de um lado e nem do outro – trabalha em defesa do povo. Por 

essa razão, vai fiscalizar as ações, apoiar as que forem beneficiar a população e ser contra quando 
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julgar não ser bom para o município. Informa que já está com o seu site no ar; que o seu facebook é 

marciano do couro e que está fazendo um trabalho de fiscalização, junto com os demais integrantes 

da Comissão de Urbanismo desta Casa, composta por ele (Vereador Marciano, Vereador Moacir 

Júnior e Vereadora Audilene), fiscalização essa nas obras de esgotamento sanitário de Santana do 

Ipanema. Diz que na última terça-feira a referida comissão, juntamente com o Vereador José Vaz, 

teve uma reunião com a Gerência da Casal e na ocasião foi informada que a empresa que executou 

as obras de esgotamento sanitário (Sucesso), colocou nas bolas de lobo um pedaço de pvc de um 

lado e do outro para “enganar a Casal” e o gestor municipal da época “não teve a capacidade de 

fiscalizar”. Afirma que a população está prejudicada, por isso irá investigar. Para tanto, vai marcar 

uma reunião com o Presidente da Codevasf para tratar o assunto e convida os vereadores que 

tiverem interesse a acompanhá-lo. Diz querer saber onde foram parar os vinte milhões de reais 

gastos com as mencionadas obras; porque não é feito nada para sanar os problemas de bueiros 

estourados e da fedentina que exala nas ruas. Fala que a Casal afirma não ser da responsabilidade 

dela pelo fato da obra está incompleta. Diz que o resultado da falta de funcionamento do 

esgotamento sanitário é os esgotos escoarem para o riacho camoxinga e para o Rio Ipanema. Diante 

disso, reafirma que irá fiscalizar e cobrar punição para os responsáveis. Revela que está 

participando das licitações realizadas no município. Como exemplo, diz ter participado da licitação 

de combustível da Prefeitura, que o resultado foi ótimo, mas fala que esta Casa vai ter fiscalizar a 

compra desses combustíveis porque foram destinados quase quatro milhões de reais para este ano. 

Espera que o gestor faça um bom uso desses recursos e diz não saber como os mesmos serão gastos, 

tendo em vista que há máquinas e outros veículos quebrados no município, segundo o orador, que 

por outro lado, pede para o Gestor colocar o maquinário para trabalhar, e assim, utilizar os recursos 

destinados à compra de combustíveis.  Agradece a Deus por ter mandado chuva pelo fato de afirmar 

que estava arcando com a despesa de mais de vinte e cinco carros pipas para distribuir com o povo. 

O Senhor Presidente pede a palavra para esclarecer que os quatro milhões orçados para a aquisição 

de combustíveis é para o ano inteiro e diz concordar com o Vereador Marciano a compra de 

combustíveis deve ser fiscalizada. O Vereador Marciano diz que realmente os quatro milhões é para 

um ano, mas explica que quando dividido o valor total pela quantidade de meses (doze), dar um 

valor aproximado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por mês. O Vereador 

Marciano diz que não troca o seu mandato por favores da gestão, pelo fato de ter sido eleito pelo 

povo e por ter o objetivo ser fiscalizar as ações do poder executor. Para encerrar, diz que quer 

participar de todas as atividades do município em prol da população e não se importa se vai ter 
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consequências ou não. Dando continuidade, o Senhor Presidente determina a leitura das matérias do 

grande expediente. Constam duas indicações e um projeto de lei. O Vereador José Lucas Júnior 

apresenta as duas indicações, a saber: Indicação nº 20/2017 solicitando ao Senhor Prefeito Isnaldo 

Bulhões Barros e ao Secretário Municipal de Agricultura, Jorge Santana, que seja construído um 

poço artesiano no Sítio Cedro do Gurgi. Indicação nº 21/2017 solicitado ao Senhor Prefeito Isnaldo 

Bulhões Barros e a Secretária Municipal de Saúde, Normanda da Silva Santiago, que seja 

construído um posto de saúde no Sítio Cedro do Gurgi. Projeto de Lei nº 12/2016, de autoria do ex-

Vereador Genildo Bezerra da Silva, que altera a Lei nº 995, de 30 de maio de 2016, convalidando e 

retificando o descritivo de localização de ruas no Município de Santana do Ipanema, adotando 

providências correlatas. Terminada a leitura das matérias, o Senhor Presidente submete as mesmas à 

discussão e votação, sendo todas aprovadas por unanimidade; explica que o projeto de lei votado 

havia sido encaminhado às comissões na última sessão da Legislatura passada, por isso somente 

agora, após a análise e emissão dos pareceres da atual Comissão de Justiça e Redação entrou na 

pauta para ser votado.  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, trinta e um de março de dois mil e dezessete.  
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