
Estado de Alagoas
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Vereador Tácio Chagas Duarte

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

em sete de abril de dois mil e dezessete.

Aos 07 (sete) dias do mês abril 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 (Júnior do Detran) e

Roberto Cézar 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 Jacson Chagas 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 07/2017 do

Coordenador  Geral  da  Universidade  Federal  de  Alagoas  –  Campus  de  Santana  do  Ipanema,

Professor  Doutor  Rafael  de  Oliveira  Rodrigues,  solicitando  o  espaço  físico  desta  Casa  para

realização do evento denominado Semana de Contabilidade no Sertão (Secont),  que acontecerá

durante os dias 18,19 e 20 de abril do corrente ano. 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 faz uma

retrospectiva  de  acontecimentos  em  relação  ao  funcionamento  do  Hospital  Regional  Doutor

Clodolfo  Rodrigues,  acontecimentos  esses  que  gerou  uma  grande  polêmica  em torno  de  qual

empresa deveria gerenciá-lo. O Ipas (Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde) ou a empresa

ganhadora da licitação OS Geração, visto que, cumprindo determinação judicial, o Poder Executivo

realizou processo licitatório ano passado. Diz que foi criado um grande impasse,  primeiro esta

Câmara recebeu um projeto alterando a lei das OSS (Organização Social de Saúde) e o Presidente

da época “escondeu” e só mostrou aos Edis faltando poucos dias para encerrar o contrato do Ipas e

isso gerou uma série de ações judiciais. Cita as ações e diz que  havia quem dissesse que quando

mudasse  de  gestão  resolveria  todos  os  problemas.  Fala  que  o  hospital  vem trabalhando  numa
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dificuldade  muito  grande;  que  no  mês  de  dezembro  atendeu  somente  urgência  e  emergência;

janeiro, consultas de ortopedia e depois foram colocando outras especialidades. Mas, diz que a sua

preocupação agora é que com os servidores do Ipas pelo fato de afirmar que todos estão de aviso

prévio, a gestão do hospital irá mudar, e, poderão não receber os direitos trabalhistas. Para encerrar,

diz que não viu os sindicatos se manifestar e nem os meios de comunicação noticiar isso e a sua

preocupação é pelo fato do Promotor de Justiça, Doutor Hamilton Carneiro, ter citado em petição,

que os servidores do Ipas estão prestes a levar um calote do Ipas, capitaneado pelo Poder Executivo

Municipal.  Seguindo, usa a palavra o Vereador José Lourenço, que depois dos cumprimentos diz

que sempre que é procurado por populares, procura o Senhor Prefeito e os secretários municipais

para reivindicar o que lhe foi pedido. Por isso, revela que há quinze dias visitou uma comunidade, a

convite do Deputado Isnaldinho para ver se dava para fazer a limpeza de uma barragem e constatou

que dava, mas não totalmente, pelo fato de ter chovido e juntado água, ao contrário da barragem da

comunidade Sacão que não dar para fazer nenhuma limpeza por ter juntado muita água. Mas, diz

que na referida comunidade existe um bueiro,  que principalmente em época de trovoadas,  gera

problemas, por isso afirma que conversou com o Senhor Prefeito, como também com o Secretário

Municipal  de  Obras  e,  provavelmente,  na  próxima  semana  irão  ver  o  que  pode  ser  feito.

Continuando,  o  Senhor  Presidente  dar  início  ao  grande  expediente  concedendo  a  palavra  aos

Senhores Vereadores pelo tempo de quinze minutos. Usa a palavra, inicialmente, o Vereador Moacir

Júnior, que  depois  dos  cumprimentos  agradece  ao  Vereador  José  Vaz pela  preocupação com o

Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues; diz que diante dos grandes problemas que existiam

no  mesmo,  durante  a  gestão  municipal  anterior,  achava  que  não  iria  mais  prestar  serviços  à

comunidade santanense e da região, mesmo sabendo da competência da direção e dos servidores.

Fala  que,  por  diversas  vezes,  os  servidores  assinaram “aviso  prévio”  e  diz  ser  preocupante  a

situação dos  mesmos,  considerando a  matéria  publicada  no site  alagoasnanet,  (comentada  pelo

Vereador José Vaz sobre os direitos trabalhistas dos servidores do hospital). E, diz que ser a favor

que os funcionários recebam todos os direitos trabalhistas, caso sejam demitidos. Diz se sentir feliz

com a quantidade de atendimentos feitos na emergência e especializados do Hospital nos meses de

fevereiro e março. Faz um relato apresentando números e destaca a implantação da “rede cegonha”

(projeto de humanização para as gestantes, desde a concepção até o parto). Informa que chegaram

medicamentos e todas as unidades de saúde e postos de saúde da família estão sendo abastecidos.

Afirma que os Senhores Vereadores,  ele (Vereador Moacir  Júnior),  inclusive,  estão percorrendo

todas as secretarias municipais para fiscalizar a execução dos serviços e aprova essa atitude por
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considerar necessária para o progresso de Santana do Ipanema. Diz se sentir feliz ao fiscalizar e

constatar que a Secretaria Municipal de Obras gastou, recentemente, em torno de quinze toneladas

de material para recuperar o asfalto da malha viária desta cidade. Com relação a segurança pública,

informa que o Comando do Sétimo Batalhão da Polícia Militar irá realizar palestras educativas e

preventivas na tentativa de minimizar a criminalidade. Diz ao Vereador Jacson que o pedido dele

para ser feita rondas policiais na zona rural já está sendo providenciada pelo Comandante da Polícia

e  que  o  comandante  virá  a  esta  Casa  prestar  esclarecimentos  a  respeito  do  assunto.  Sobre  a

administração do Hospital, informa que será realizada um novo processo licitatório, e que, o Ipas

(Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde) não poderá participar por está sendo considerada

uma empresa inidônea, caso não reverta a situação. Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson, que

depois dos cumprimentos agradece ao Vereador Moacir Júnior pela informação de que chegaram os

medicamentos  controlados  que  são  distribuídos  aos  usuários  do SUS e  diz  que  torce  para  que

continue  chegando,  pelo  fato  de  existir  os  recursos  para  não  deixar  faltar.  Mas,  avisa  que  na

próxima segunda-feira irá fazer uma visita a Farmácia Básica para constatar o abastecimento dos

remédios. Sobre a questão do hospital, diz que conversou com a Secretária Municipal de Saúde e

acredita  que  os  problemas  serão  resolvidos  da  melhor  forma.  E que,  a  melhor  forma para  ele

(Vereador Jacson) é o Ipas deixar a administração daquele órgão. Diz que não adianta ninguém

dizer  que  o  hospital  está  “as  mil  maravilhas”  porque  afirma  que  não  estar.  Pede  ao  Senhor

Presidente para agendar uma reunião com a Diretoria do Hospital para os onze vereadores tratar a

questão dos funcionários, alegando que foi procurado por vários desses funcionários por estarem

preocupados se vão ou não vão receber os direitos trabalhistas, caso sejam demitidos. O Senhor

Presidente  Mário  pede  a  palavra  para  dizer  que  os  direitos  dos  funcionários  do  hospital  são

garantidos por lei, e que, acaba de ser informado que caso o Ipas não cumpra com as obrigações

trabalhistas o Gestor do Município se responsabiliza. Enfatiza que nem é a intenção da direção do

hospital e nem do Poder Executivo dar calote nos funcionários. Diz que irá haver a transição no

hospital  porque a  Justiça determinou que o Ipas  fica somente até  o próximo dia  20 (vinte).  O

Vereador Jacson segue com a palavra, agradece ao Senhor Presidente pela informação e mostra-se

preocupado com a gestão dos funcionários que já tem experiência serem demitidos e colocados os

inexperientes, mas o Senhor Presidente diz que a intenção é que a nova empresa absorva a maioria

dos funcionários que já prestam serviços àquele hospital. O Vereador Jacson diz ter sido procurado

por moradores do Distrito Areia Branca que reclamaram da falta de um veículo público para o

transporte de pessoas doentes ao Hospital. Por isso, solicita que a administração municipal viabilize
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um transporte para ficar a disposição do Distrito Areia Branca e para outros locais que não tem, a

exemplo de São Félix. Revela que também foi procurado por vários transportadores de estudantes

que reclamam das condições precárias das estradas. Diz que participou de uma reunião que ocorreu

entre o Senhor Prefeito e esses transportadores onde foi dito que transporte de alunos deveria ser

feito  em carros  fechados,  como  vans,  por  exemplo.  Daí,  conta  que  os  motoristas  alegaram a

dificuldade de transitar pelas estradas em veículo D 20 e muito mais se for em vans, mas na ocasião,

o Senhor Prefeito disse que os mesmos comprassem as vans que ele consertava as estradas. No

entanto, o Vereador Jacson afirma que está com dois meses que apresentou indicação nesta Casa

solicitando o conserto das estradas de acesso a Remetedeira, Olho D’Água do Amaro, Lages dos

Barbosas, São Bartolomeu e Queimada do Rio, mas até hoje não foi atendido. Diz que já está no

quarto mês de mandato e não foi colocada nenhuma pá de terra nas estradas do município. Tece

críticas a administração por isso. Solicita ao Secretário Municipal de Obras a reabertura da estrada

que dar acesso da Maniçoba a Escola Municipal Senhora Santana; alega que foi um pedido dos

moradores do local porque antes passava carros e hoje não passa mais. Diz ter solicitado também ao

Secretário Municipal de Obras que arrumasse as ruas dos Conjuntos Santa Quitéria,  Marinho e

Cajarana, mas as mesmas continuam em péssima qualidade. Informa que o ônibus que transporta os

estudantes do Serrote dos Angicos não está indo pegar por falta de condições tráfego da estrada. O

Vereador Moacir Júnior pede a palavra para informar que em breve os Povoados Areia Branca e São

Félix serão agraciados com ambulâncias. O Vereador Jacson agradece a informação e pede que

ações sejam movidas para que a população não sofra mais do que já sofre. Volta a falar a respeito

das indicações que já apresentou nesta Casa dizendo que fez uma solicitando a construção de uma

passagem molhada  sobre  o  riacho  camoxinga  para  desafogar  o  trânsito  no  comércio  local  em

direção as margens do Rio Ipanema, mas até o momento não recebeu nenhuma explicação se vai ser

atendido  ou  não.  Sobre  veículos  para  o  transporte  de  pessoas  doentes  ao  hospital,  diz  que  a

administração deve lembrar e disponibilizar para outras regiões e não apenas para os Povoados São

Félix e Areia Branca. Cobra o conserto das estradas da Lagoa do Pedro e Queimada do Rio. Para

finalizar, afirma que ele (Vereador Jacson) não é da oposição e nem as situação, como também “não

é  vereador  de  deputado,  de  empresário  e  nem  de  médico,  mas  do  povo”.  Prosseguindo  os

pronunciamentos, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira, que depois dos cumprimentos diz que

conversou com o Secretário Municipal de Obras e o mesmo confessou que as máquinas estão sendo

recuperadas e que no decorrer da próxima semana começa o conserto das estradas. Por isso, diz que

fica no aguardo para ver esse trabalho ser realizado, uma vez que recebe bastante cobraças nesse
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sentido.  Diz  estar  preocupado com a  demissão  dos  funcionários  do  Hospital  e  acredita  que os

recursos, na ordem de um milhão e quatrocentos mil reais do Ipas, bloqueados pela Justiça, deverá

ser destinados para rescisão dos contratos dos funcionários, pagamento esse que, segundo o orador,

acredita que deverá ser feito pela própria Justiça. Diz ter tomado conhecimento que enquanto não

for cumprindo o tempo para realização do processo licitatório para gerenciamento do hospital, o

mesmo será administração pelo Município a partir do dia de encerramento das atividades do Ipas.

Acredita que nesse tempo o hospital será bem administrado e diz que os recursos estão vindo em

torno de três milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais mensalmente. Diz ser muito dinheiro e

dar para a nova empresa gerenciar de forma que promova melhorias no atendimento. Continuando,

usa a palavra o Vereador José Vaz, que após renovar os cumprimentos fala que concorda com o

Vereador Moacir Júnior quando afirmou que os servidores do hospital tem direitos adquiridos pelo

tempo que prestaram serviços  ao Ipas  que estão  de aviso prévio,  mas  diz  não ter  entendido o

seguinte: “Por que devolver dinheiro à prefeitura se o procurador do município disse que os valores

rescisórios  dos  funcionários,  caso  seja  necessário  pagar,  o  município  poderá  absorver  os

funcionários através de sucessão trabalhista. Eu entendo que se mudar de empresa o trabalhador tem

os seus direitos rescisórios garantidos”. Faz essa ressalva e diz não entender a expressão “caso seja

necessário  pagar”.  Faz  um  longo  relato  a  respeito  dos  procedimentos  legais  adotados  pelo

procurador do município para resolver o problema da gestão do Hospital Regional Doutor Clodolfo

Rodrigues. Dentre os procedimentos, diz que o procurador informou ao juiz os débitos do município

para com o Ipas; que não houve uma transição adequada; que o atual gestor recebeu o município um

caos; que existia um débito de cinco milhões ao Ipas e que precisa regularizar. Diz ainda, que o

procurador informou ao Juiz que o gestor do município anulou o chamamento público 01/2016,

bem como o contrato administrativo 01/2016 feito  com a OS Geração (empresa que ganhou a

licitação para gerenciamento do hospital ano passado). Fala ainda, que após toda argumentação, o

procurador pediu prorrogação do contrato do Ipas pelo período de cento e oitenta dias, alegando

negligência  do  gestor  anterior. Tece  críticas  por  entender  que  o  procurador  pediu  ao  juiz  para

“cometer  um crime”,  já que foi comprovado que o Ipas é uma empresa inidônea.  Considera o

referido pedido, após setenta e cinco dias da nova gestão, também negligência do atual gestor por

ainda  não ter  realizado licitação.  Diz  que  o juiz  negou o pedido de  prorrogação,  pelo  fato  da

legislação permitir a permanência de uma mesma empresa para esse tipo de prestação de serviço, o

tempo de cinco anos e o Ipas já está com seis anos e sete meses, como também por essa empresa ter

sido  considerada  inidônea  no  Estado  de  Mato  Grosso.  Diz  que  o  Juiz  determinou  que  a
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municipalidade, até o dia vinte do corrente mês, publique um instrumento convocatório do certame

de licitação pública para gerenciamento do Hospital.  Por fim, fala que o Juiz sentenciou que o

município pode absorver a administração do Ipas ou contratar alguém que possa absorver. Acredita

que o próprio município irá  absorver. Faz uma série  de comentários  a  respeito,  afirma que ao

perguntar a funcionárias do Ipas quanto o município devia a esse instituto foi dito que não havia

débito, em detrimento a alegação do procurador da prefeitura que afirma que há uma dívida de

cinco  milhões  de  reais.  Por  isso,  termina  dizendo  que  teme  que  os  direitos  trabalhistas  dos

funcionários não sejam honrados. Isso pelo fato de explanar umas observações feitas pelo Promotor

de Justiça, Doutor Hamilton Carneiro, dirigidas ao Juiz de Direito, onde apresenta o eminente risco

de haver “calote”. Diz ainda, que o Promotor de Justiça sugeriu que o Ipas junte os comprovantes

de contribuições previdenciárias, o recolhimento do FGTS, os termos de rescisão e contrato de

trabalho, tabela com o nome, CPF e valor a receber de cada funcionário demitido, envie para o

Fórum que o Juiz autoriza o pagamento.  A Vereadora Eliana pede a palavra para dizer que foi

informada  que  há  dívidas  do  município  para  com  Ipas.  O  Vereador  Jacson  pede  ao  Senhor

Presidente que convoque os onze vereadores e convide a Secretária Municipal de Saúde para uma

reunião com o objetivo de esclarecimento dos fatos. O Vereador José Vaz segue com a palavra

dizendo  que  na  gestão  anterior  foi  prorrogada,  por  mais  um  ano,  a  permanência  do  Ipas  no

gerenciamento do Hospital e quando isso ocorreu o Poder Executivo enviou um projeto de lei a esta

Casa  alterando  alguns  artigos  da  lei  que  versa  sobre  as  organizações  sociais  de  saúde,  mas  o

presidente  da  mesa  diretora  da  época  guardou  e  só  apresentou  aos  vereadores  quando  estava

próximo de findar o ano de prorrogação. Daí, diz que o Juiz da Primeira Vara, Doutor Durval, deu

mais quatro meses para ser realizada licitação. Diz estar sentindo falta da manifestação do sindicato

da saúde para defender os funcionários do hospital. Pede ao Senhor Presidente que envie ofício ao

Presidente  da  OAB  (Ordem  dos  Advogados  do  Brasil)  de  Santana  do  Ipanema  solicitando  o

acompanhamento nas rescisões dos contratos do Ipas para que os mesmos recebam os seus direitos.

Para encerrar, faz um apelo ao Secretário Municipal de Obras para fazer a reposição das lâmpadas

da cidade, alegando que há muitas apagadas, inclusive nas vias principais. Seguindo, usa a palavra o

Vereador Marciano, que depois dos cumprimentos diz que no último dia cinco esteve presente no

horário marcado para acompanhar a licitação do gás da Prefeitura Municipal, mas a mesma foi

adiada  por  não  ter  comparecido  nenhuma  empresa.  Sugere  que  Município,  juntamente  com a

Associação  Comercial  e  com  o  Sebrae  (Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Pequenas  Empresas),

promova  uma  capacitação  com  os  empresários  para  prepará-los  e  mostrar  a  importância  de
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participar de licitações para geração de renda.  Com ao relação ao hospital,  diz não adiantar os

debates feitos nesta Casa se não houver uma fiscalização in loco, pois, para ele há muitos debates,

onde um lado diz que “está bom” e outro que “está ruim”. Por isso, sugere que os onze vereadores

se  reúnam  uma  vez  por  mês  para  fazer  essa  fiscalização  indo  ao  local.  Afirma  que  se  onze

vereadores, mais os trinta e três assessores parlamentares, quiser dar para ter uma pessoa a cada dia

dentro  do hospital  para  acompanhar  o funcionamento.  Cita  alguns  problemas  que,  segundo ele

(Vereador Marciano),  acontecem no hospital,  os seguintes:  funcionários incompetentes;  médicos

que ganham o dinheiro, vão ao hospital, mas fazem o atendimento porque ficam dormindo; médicos

que dizem que estão de plantão, mas não estão no hospital. Diz que é preciso saber como está sendo

gasto o dinheiro público naquela unidade hospitalar dizendo que quem mais precisa sempre fica

mais prejudicado, principalmente por afirmar que quando há interferência política de um vereador,

qualquer  pessoa  consegue  atendimento  rápido,  enquanto  os  mais  carentes  que   não  procuram

apadrinhamento ficam na espera por muito tempo. Para finalizar, diz que tudo isso tem que acabar.

Na sequência, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana, que depois dos cumprimentos discorda do

Vereador Marciano que afirmou que não há fiscalização desta Casa no Hospital. Diz que sempre

cumpriu  o  seu  papel  de  fiscalizadora,  pois  já  participou  de  várias  reuniões  com os  diretores,

juntamente com outros vereadores, e, afirma que não é vereador que vai resolver os problemas do

hospital em um dia embora acredite que vai melhorar. Diz ser importante cobrar aos gestores e

secretários municipais de saúde dos municípios vizinhos que são atendidos no hospital regional, que

a “atenção básica” de cada um deles funcione como realmente é  preciso para evitar que casos

simples sejam encaminhados ao hospital. Alega que há reclamação dos médicos nesse sentido e isso

superlota a unidade. O Vereador José Vaz pede a palavra e diz acreditar que a “atenção básica” não

funciona como deveria em nenhum município, inclusive em Santana do Ipanema, pelo fato de haver

postos de saúde da família, principalmente na zona rural, onde o médico faz atendimento de quinze

em quinze dias e no intervalo surgir casos onde as pessoas precisam procurar o hospital. Pede a

Vereadora  Eliana  para  conseguir  a  relação  os  remédios  que  compõem  a  farmácia  básica.  A

Vereadora informa que já solicitou a Secretária Normanda e a mesma se comprometeu em enviar

para todos os vereadores.  Sobre a afirmação do Vereador José Vaz que a “atenção básica” não

funciona  como  deveria,  diz  que  realmente  os  postos  de  saúde  que  atendem  mais  de  uma

comunidade, como é o caso dos que são localizados na Camoxinga, Jaqueira e Barriguda, é preciso

ser estudado pelo fato da área ser extensa e haver deficiência no atendimento, por isso que adoecer

nos dias em que o médico não estiver atendendo tem que procurar o hospital. No entanto, informa
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que todos os postos de saúde deste município estão com as equipes devidamente formadas e que o

atendimento no hospital melhorou. O Vereador Jacson pede a palavra para dizer que não entende

como a Vereadora Eliana afirma que a “atenção básica” está cobrindo todo a demanda se no Posto

de Saúde da Remetedeira atende apenas seis fichas por dia, numa região que há mais de duzentas

famílias. Por isso, diz que as pessoas quando necessitam tem que procurar o hospital. Diz querer

saber quantas pessoas foram atendidas no tomógrafo até a presente data deste ano. A Vereadora

Eliana informa que o tomógrafo está quebrado desde a gestão anterior, mas procurou saber e as

providências estão sendo tomadas para colocá-lo em funcionamento. Informa que participou de um

seminário sobre saúde da mulher em Maceió e foi muito proveitoso. Fala a respeito da médica que

atende no Posto de Saúde da Família de Camoxinga dos Teodósios dizendo que a mesma é bastante

elogiada  pela  comunidade,  no  entanto,  há  reclamação  de  que  é  pouca  a  quantidade  de  fichas

distribuída. A Vereadora Audilene diz não entender porque os postos de saúde citados por oradores

anteriores  até  apenas  seis  fichas  por  dia,  pelo  fato  do  atendimento  no  posto  em que  trabalha

(Baraúna), atende dezesseis pela manhã, a mesma quantidade a tarde e haver dias em que a médica

atende até vinte pessoas. Diz ter constatado que o PSF São José estava atendendo apenas oito pela

manhã e seis a tarde, por isso ela (Vereadora Audilene) falou com a Secretária e já substituiu o

médico, pelo fato do certo é atender dezesseis pacientes pela manhã e outros dezesseis a tarde. A

Vereadora  Eliana  encerra  o  discurso  repetindo  o  que  já  frisou  acima.  Continuando  o  grande

expediente, usa a palavra o Senhor Presidente Mário Siqueira, que depois dos cumprimentos faz

referência ao discurso do Vereador Marciano, no que tratou da falta de empresários na licitação para

aquisição de gás dizendo que o município fez a parte  dele  (realizou a licitação),  mas ninguém

compareceu porque não houve interesse.  Diz discorda do Vereador Marciano em dois aspectos:

primeiro,  na sugestão  que  deu para  o Poder  Executivo  capacitar  os  empresários  no sentido  de

participar das licitações, dizendo que isso não é prerrogativa do Executivo; segundo, no que se a

falta de fiscalização dos vereadores no Hospital, uma vez que afirma ter visitado a referida unidade

mais de vinte vezes este ano, como também outros vereadores fazem isso com frequência (José Vaz,

Eliana,  Moacir  Júnior).  Além disso,  diz  que no mandato passado esta Casa realizou audiências

públicas e fazia cobranças constantes para a melhoria no atendimento. Reafirma o que já foi dito

por outros vereadores, que houve melhorias significativas, através de dados oficiais, no atendimento

do hospital  se for comparado os meses de março e abril  do corrente ano, com a forma que se

encontrava nos últimos meses de dezembro e janeiro. Reforça que não foi por falta de cobranças

desta Casa porque este Poder não é omisso a nenhum problema de Santana do Ipanema. Diz que em
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noventa dias a administração não irá resolver todos os problemas do município, mas já começou a

haver melhorias na saúde porque as equipes dos PSFs estão devidamente compostas; a farmácia

básica já está sendo abastecida e tomou conhecimento que no início da próxima semana chegará

mais medicamentos. Diz que as cobranças estão sendo feitas e pede paciência a sociedade pelo fato

da  gestão  estar  apenas  começando.  Diz  que  o  salário  dos  servidores  está  sendo  pago  no  mês

trabalhado e que diante das dificuldades, existe a vontade desta Casa e do Gestor que o município

melhore.  Informa  que  esta  semana  houve  a  tentativa  de  invasão  as  casas  de  um  conjunto

habitacional existente ao lado da Uneal (Universidade Estadual de Alagoas), que foi evitada através

da interferência da polícia militar. Por isso, pede as pessoas contempladas que tenham um pouco

mais de paciência porque o Poder Executivo pediu o prazo de três meses para realizar a entrega,

caso contrário, a caixa entrará na justiça e pede a desapropriação. Informa que durante esta semana

ocorreram vários  assaltos  neste  município,  por  isso  cobrou  mais  segurança  ao  comandante  do

Sétimo Batalhão e irá cobrar que o mesmo apresente o plano de ação para a zona rural, no sentido

de coibir esse tipo de crime, conforme falou que tem. Dando continuidade, o Senhor Presidente

determina a leitura das matérias do grande expediente. Consta: 01 (um) projeto de lei e 01 (um)

requerimento. Oriundo do Poder Executivo foi apresentado o Projeto de Lei nº 02/2017, de 01 de

abril de 2017, que Institui Campanha de Recuperação Fiscal, destinado a promover a regularização

de débitos dos contribuintes perante o Município, e dá providências correlatas. O Vereador José Vaz

apresenta o Requerimento nº 01/2017  solicitando que o Ministério Público do Trabalho, Vara de

Arapiraca,  venha  acompanhar  as  recisões  de  todos  os  profissionais  do  IPAS  (Instituto

Pernambucano de Assistência Social) que prestam serviços no Hospital Regional Doutor Clodolfo

Rodrigues de Melo. Terminada a leitura das matérias, o Senhor Presidente encaminha o projeto às

comissões, para emissão dos pareceres e submete à discussão e votação o requerimento, sendo o

mesmo  aprovado  por  unanimidade.  Na  ordem do  dia,  o  Vereador  José  Vaz  se  pronuncia  para

reforçar as matérias de sua autoria. Não havendo mais 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, sete de abril de dois mil e dezessete. 

     Mário Siqueira Silva              José Lourenço da Silva Neto            Moacir Júnior Alves Aquino
          Presidente                                     Vice-Presidente                             Primeiro Secretário
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