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Vereador Tácio Chagas Duarte

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

Alagoas, em vinte de abril de dois mil e dezessete.

Aos 20 (vinte) 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, a

Vereadora Josefa Eliana 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.  Constam:  Convite  do

Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros convidando todos os santanenses para as

comemorações alusivas aos 142 anos de emancipação política de Santana do Ipanema, a acontecer

entre os dias 23 a 29 do corrente mês. Memorando Circular da Secretária Municipal de Educação,

Jacqueline Damasceno Barros, solicitando o nome de dois representantes desta Casa para compor a

Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Santana do Ipanema.

Ofício Circular nº 36/2017 da Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria do Socorro Braga

Pereira, convidando os Senhores Vereadores para a reunião extraordinária do referido conselho, a

ser realizada neste dia 20 (vinte), as quatorze horas na Secretaria Municipal de Saúde. Convite da

Agripa (Associação dos Guardiões do Rio Ipanema) convidando os Senhores Vereadores para no

próximo dia 21 (vinte e um) prestigiar um evento cultural, com show musical, na Praça Dr. Adelson

Isac  de  Miranda,  em  homenagem  do  Dia  do  Rio  Ipanema.  Ofício  do  Sinteal  (Sindicato  dos

Trabalhares da Educação – Núcleo Regional de Santana do Ipanema) solicitando as dependências

desta  Casa  para  neste  dia  20  (vinte),  as  quatorze  horas,  realizar  uma  palestra  com  o  Doutor

Claudionilson Almeira – fonoaudiólogo, com os trabalhadores em educação. Não havendo mais

matérias a serem apresentadas, o Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo
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tempo de cinco minutos. Inicialmente, usa a palavra o Vereador Roberto Oliveira que depois dos

cumprimentos fala a respeito da base descentralizada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência),  existente  em Santana  do  Ipanema,  dizendo  se  sentir  triste  por  não existir  nenhuma

ambulância que compõe essa base há cinqüenta dias, sendo uma viatura USA (Unidade de Suporte

Avançado) e outra USB (Unidade de Suporte Básico), onde este município é pólo e ter um hospital

de grande porte. Diz se sentir mais triste ainda, pelo fato de outros municípios que possuem bases

descentralizadas e tem um fluxo de ocorrência menor que Santana do Ipanema ter ambulâncias

novas, a exemplo de como São José da Tapera e Mata Grande. Diante disso, diz que hoje apresenta

indicação solicitando ao Excelentíssimo Senhor Governador e ao Secretário de Estado da Saúde

ambulâncias para a  base do Samu.  O Senhor Presidente Mário Siqueira  parabeniza o Vereador

Roberto  pela  reivindicação  e  garante  apoio  junto  ao  Deputado Isnaldo  Bulhões  para  cobrar  as

ambulâncias. Seguindo, usa a palavra o Vereador Marciano, que depois dos cumprimentos informa

que criou um site para divulgar as ações que move para cumprir o papel de fiscalizador. Diz que o

Lucas, do Portal Alagoas na Net, publicou uma matéria, no último dia onze, onde dizia que ele

(Marciano) foi o primeiro vereador a criar um site na história de Santana do Ipanema. Diz se sentir

orgulhoso por isso. Informa que no site tem disponível uma série de vídeos ensinando como as

pessoas devem fiscalizar o dinheiro público. Informa também, que participou do pregão da merenda

escolar no último dia doze e da outra fase da licitação, do “leilão dos lotes”, onde nenhuma empresa

de Santana do Ipanema concorreu, sendo de outro município a ganhadora. Lamenta dizendo que se

sente indignado com isso porque, mais uma vez, mais de um milhão de reais deixou de circular no

comércio  local  porque  nenhuma  empresa  santanense  esteve  presente  no  leilão.  Diz  que  ficou

preocupado com o comportamento dos empresários  que participaram do referido leilão,  por ter

notado que todos se sentiam muito a vontade e parecia que eram velhos amigos, onde já estava

marcado que cada empresa ficaria com um lote, tanto que, segundo o orador, houve lotes em que

teve nem “desconto”. Fala da importância das empresas santanenses participarem das licitações e

diz que sugeriu ao Presidente da Associação Comercial local que busque uma forma de capacitar os

empresários para isso para que o dinheiro circule no município. Diz ter falado com um empresário

santanense sobre isso, o mesmo disse que gostou da ideia de participar, mas disse temer não receber

o  pagamento.  Por  essa  razão,  faz  um apelo  ao  gestor  do  município  para  passar  confiança  aos

empresários para que os mesmos tenham capacidade participar das licitações. Fala a respeito de

algumas datas comemorativas fazendo as seguintes homenagens: ao seu avô Sebastião pelo “Dia

Internacional  das  Lutas  do  Trabalhador  do  Campo”,  (dezessete  de  abril);  ao  Escritor  Monteiro
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Lobato pelo “Dia do Livro” (dezoito  de  abril);  “Dia do Índio”  e  “Dia  do Exército  Brasileiro”

(dezenove de abril).  Para finalizar, informa que  no último dia dezoito fiscalizou o recebimento das

amostras  da  merenda escolar  e  tirou  fotos   dos  produtos  que  serão  entregues  futuramente  nas

escolas.  Seguindo  o  pequeno  expediente,  usa  a  palavra  o  Vereador  José  Vaz,  que  depois  dos

cumprimentos diz ser pertinente a atuação do Vereador Marciano no acompanhamento da licitação

para compra da merenda escolar e concorda com tudo que o mesmo frisou. Por isso, diz ser importe

o gestor pagar aos fornecedores em dia para tirar a fama de que “o poder público demora muito a

pagar ou não paga”. Diz que no próximo dia vinte e um será comemorado o “Dia do Rio Ipanema”

e essa data foi escolhida com a intenção de incluir as homenagens nas festividades da Emancipação

Política de Santana do Ipanema. Lembra que a Agripa (Associação dos Guardiões do Rio Ipanema)

é formada por trabalhadores voluntários que trabalham sem ganhar nada lutando pela preservação

do Rio Ipanema.  Faz queixas  a  respeito  do atendimento que a  agência do Banco do Brasil  de

Santana do Ipanema presta ao sertão alagoano. Dentre as queixas cita: falta de dinheiro nos caixas

eletrônicos nos dias de sexta-feira e todo final de semana; falta de leitura dos cartões em muitos

caixas;  demora  nas  filas  nos  caixas  convencionais  e  até  nas  filas  dos  caixas  eletrônicos,

principalmente entre os dias primeiro a dez de cada mês. Como exemplo, diz que passou quarenta

minutos na fila na quinta-feira maior e não tinha movimento, em outra ocasião passou duas horas e

meia na espera, e, outro dia passou uma hora e meia esperando para ser atendido pelo gerente da

referida instituição e não foi atendido. Mais uma reclamação que o Vereador José Vaz faz é a falta

de acessibilidade para as pessoas de mobilidade reduzida ao primeiro andar. Além disso, diz que o

Banco do Brasil todos os anos tem um grande lucro, mas não paga a previdência dos funcionários.

Por essas razões, pede ao Senhor Presidente para enviar ofício ao Superintendente do Banco do

Brasil relatando as reclamações acima e solicitando providências para saná-las. Faz um apelo aos

usuários do mencionado banco para ligarem para ouvidoria e reclamar o que está ocorrendo - o mal

atendimento. Continuando, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira, que depois dos cumprimentos

diz que na época do ex-prefeito Marcos Davi esta Casa aprovou um projeto de lei, de autoria do ex-

vereador Edson Magalhães, que determinava o tempo de espera na fila de bancos. Por isso, solicita

que a lei seja encaminhada ao banco junto com o ofício solicitado pelo Vereador José Vaz, já que

concorda com tudo que foi falado a respeito do mal atendimento na referida agência. Não havendo

mais  oradores  inscritos  no  pequeno  expediente,  o  Senhor  Presidente  dar  início  ao  grande

concedendo  a  palavra  aos  Senhores  Vereadores  pelo  tempo  de  quinze  minutos.  O  Vereador

Marciano foi o primeiro a se pronunciar. Após renovar os cumprimentos fala de outras solicitações
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que faz, como: o balanço financeiro da Prefeitura referente aos meses de janeiro e abril do corrente

ano, contendo extrato e saídas de forma detalhada da contribuição de iluminação pública, alegando

que a cidade encontra-se às escuras; planilha dos veículos contratados, com nome do motorista, os

serviços que prestam e valores que são pagos mensalmente; contrato da empresa que faz a coleta de

lixo, valores mensais das locações de caminhões. Diz querer saber e informar a população quanto

está sendo pago pela coleta do lixo e do consórcio de resíduos sólidos. Afirma que tudo que é

pedido o município diz não ter dinheiro, por isso acha importante o gestor ser transparente porque a

população  vai  saber  que  os  recursos  que  o  município  recebe  não  está  dando  para  atender  as

reivindicações deles (dos vereadores). Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson, que depois dos

cumprimentos  diz  que  assim  como  fez  o  Vereador  Marciano,  já  havia  solicitado  ao  Senhor

Presidente a criação de um site para divulgar as ações deste Poder Legislativo em cumprimento a

legislação vigente que exige transparência nas ações dos órgãos públicos. Sobre a fala do Vereador

José Vaz,  referente  ao  Banco do Brasil,  conta  que  tentou atendimento  em um dia,  mas  só foi

atendido no outro dia e mesmo assim, porque o gerente ficou sabendo que ele (Vereador Jacson) é

parlamentar. Mas, diz que na instituição Banco do Brasil um funcionário faz o atendimento que

teria que ser feito por dois ou três. Por essa razão, diz ser necessário cobrar e pede para subscrever o

ofício que será enviado ao referido banco solicitando o agendamento de uma reunião. Confirma as

palavras do Vereador José Vaz de que o usuário das instituições financeiras não são os responsáveis

pelos assaltos, por isso precisam ser bem atendidos. Diz ter havido um mal entendido no início dos

trabalhos desta Casa quando elogiou a equipe médica que faz o atendimento no Posto de Saúde da

Família da Barriguda porque reclamou que eram distribuídas apenas dez fichas por dia numa região

de grande demanda. Por isso, o médico tomou conhecimento de forma distorcida e chegou até a

pedir para sair, mas ele (Vereador Jacson) procurou a Secretária Municipal de Saúde e tudo foi

esclarecido. Afirma que o que fez foi cobrar a distribuição de mais fichas. Diz que foi informado,

pela Secretaria Municipal de Saúde, que logo em breve o município estará recuperando os postos de

saúde da família.  Cobra a mesma secretária atendimento odontológico nos postos de saúde,  ao

Secretário Municipal de Obras o conserto das estradas, a reposição das lâmpadas queimadas na

cidade e diz não ter recebido nenhuma resposta das reivindicações que já fez sobre essas questões.

Acrescenta que o lixo está sendo recolhido, mas as ruas não estão sendo varridas, por isso cobra a

também a  execução  desse  serviço.  Diz  que  na  próxima  sessão  irá  representar  uma  indicação

solicitando ao Secretário Municipal de Agricultura a aração da terra dos agricultores, alegando que

os mesmos estão sem condições de fazer isso tendo em vista o longo período de seca. O Vereador
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Eudes se pronuncia para apoiar o Vereador Jacson no que se refere aos agricultores. O Vereador

Jacson segue com a palavra dizendo que se o Secretário de Agricultura, Jorge Santana, elaborar um

projeto para o município executar a aração de terra dos agricultores irá conceder uma comenda ao

mesmo.  Seguindo, usa a palavra o Vereador José Vaz,  que depois de renovar  os cumprimentos

elogia o discurso dos oradores que o antecederam. Diz ter consciência que mesmo se o atual gestor

tivesse  recebido  o  município  todo  “arrumadinho”,  precisaria  de  três  meses,  em  média,  para

“arrumar a casa” e dar prosseguimento ao trabalho. No entanto, afirma que há coisas que precisam

funcionar mesmo diante da “crise”, e, como exemplo cita o hospital,  o Caps (Centro de Apoio

Psicossocial), a farmácia básica e os demais serviços de responsabilidade da Secretaria Municipal

de Saúde. Tece vários comentários a respeito da área da saúde e critica a administração pelo fato de

já  está  no  quarto  mês  de  mandato  e  não  ter  colocado  em  funcionamento  da  SMTT

(Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte). Sobre o esgotamento sanitário, diz que no

largo do maracanã dia de feira é um “esgoto a céu aberto” e isso precisa ser consertado. Outro local

que  afirma está  em más condições  e  intransitável  para  veículos  é  o  beco existente  ao lado do

Supermercado Todo Dia, pois diz que além de escamas de peixes, há água acumulada em buracos

servindo de focos do mosquito causador da dengue. Diante disso,  diz  ser necessária a ação da

vigilância sanitária e dos agentes de endemias, independentemente de ser ou não início de governo.

O Vereador Jacson pede um aparte para reforçar as palavras do Vereador José Vaz com relação ao

beco ao lado do Supermercado Todo Dia e dos esgotos que escorrem para o local conhecido como

“ponte do urubu”. Diz que no mencionado local  afirmando que o mesmo faz a limpeza das ruas,

mas o que fez nesse lugar foi desativar o barraco das pessoas que lá faziam comércio e tinham isso

como o sustento de suas famílias. Diz se sentir indignado por isso e encerra o aparte. O Vereador

José Vaz segue com a palavra aplaudindo o comentário do Vereador Jacson. Diz que assim como fez

o Vereador Marciano no dia de hoje, há trinta dias cobrou a iluminação pública das ruas principais e

até  a  presente  data  ainda  se  encontram às  escuras.  Sendo  assim,  reforça  a  cobrança  ao  setor

competente e cita trechos da Caixa Econômica até as proximidades da Escola Estadual Ormindo

Barros como locais  que estão com as lâmpadas dos postes  apagadas.  Fala  que a reposição das

lâmpadas não estão sendo feitas nem nas ruas principais e nem tão pouco nas demais, e, diz que na

Lagoa do Junco as ruas estão tão escuras que nem mototaxista quer ir ao local a noite. Acredita que

não seja por falta de recursos que esse trabalho não está sendo realizado, uma vez que informa que

no dia de hoje entrou nos cofres da prefeitura mais de um milhão de reais de FPM (Fundo de

Participação do Município), fora outras receitas que também afirma terem sido creditadas na conta
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do município. Informa também que visitou a Creche do Lageiro Grande e constatou que os vidros e

as portas estão quebrados, e, que há um foco imenso de mosquito transmissor da dengue nesse

local,  como  e  outros.  Por  isso,  volta  a  tecer  críticas  a  administração  e  a  dizer  que  é  preciso

providências para evitar uma epidemia da doença. Volta a repetir o caso do bueiro existente na Rua

Delmiro Gouveia que precisa ser consertado, uma vez que quando chove a água invade a casa dos

moradores. Cobra que seja regularizada a numeração das casas nas ruas em que há esse problema.

Diz  que  há  coisas  que  precisam ser  tomadas  as  providências  com urgência,  como iluminação

pública,  problemas relacionados à saúde,  conserto de estradas,  dentre outras.  Reafirma que tem

recursos para resolver os problemas e diz saber que Areia Branca está sendo “cabide de emprego”

da prefeitura, inclusive com pessoas que não trabalham. Embora diga que podem encher a prefeitura

de gente, desde que os serviços básicos sejam realizados, como iluminação pública, esgotamento

sanitário, remédios na farmácia básica, trabalho dos agentes de endemias e da vigilância sanitária, e,

funcionamento do Caps. A Vereadora Josefa Eliana pede aparte para reforçar o pedido do Vereador

José Vaz para que o Senhor Presidente faça o agendamento de uma reunião com o gerente do Banco

do Brasil, com o objetivo deles (os Senhores Vereadores) discutirem os problemas citados nesta ata

sobre a referida instituição, uma vez que já presenciou idosos tendo que subir os degraus por falta

de acessibilidade e na ocasião solicitou ao gerente para disponibilizar um funcionários para atendê-

los no térreo. O Vereador José Vaz segue com a palavra reforça tudo que frisou acima e encerra. O

Vereador José Vaz segue com a palavra e diante da insatisfação dele e de muitos usuários do Banco

do Brasil, faz um apelo ao Senhor Presidente que mude a conta financeira desta Casa para a Caixa

Econômica Federal e sugere que o Poder Executivo também faça o mesmo. Para encerrar, diz que o

que espera do gestor municipal que é a execução de políticas públicas. Seguindo, usa a palavra a

Vereadora  Josefa  Eliana,  que  depois  dos  cumprimentos  diz  que  também cobrou  a  iluminação

pública  e  a  pessoa  responsável  pelo  setor  na  Secretaria  Municipal  de  Obras  disse  que  as

providências ainda não foram tomadas porque o material ainda não chegou devido a burocracia das

licitações. Diz que foi informado na mesma secretaria que foram feitas três licitações, sendo uma

para aquisição de material para iluminação pública, outra para compra de pneus e mais uma para

aquisição de lubrificantes. Fala que a Secretaria de Obras está passando por dificuldades, mas existe

a preocupação do gestor do município e do próprio secretário municipal da pasta em resolver os

problemas da melhor forma. Sobre o conserto das estradas, diz ter tomado conhecimento que já foi

iniciado pelo  Sítio  Riacho Fundo e está  sendo feito  um cronograma para  consertar  as  demais.

Lembra que o próximo dia  vinte  e um, além de ser comemorado o Dia do Rio Ipanema neste
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município e em nível nacional é comemorado o dia de Tiradentes que homenageia a figura heroica

de Joaquim José da Silva Xavier que lutou pela  independência do Brasil  das explorações e  do

domínio dos portugueses. Por isso, faz um apelo aos professores para destacar isso em sala de aula

como forma de difundir a história do Brasil para as crianças e adolescentes. Volta a falar que é

importante  agendar  uma reunião  com o gerente  do Banco do Brasil  para  que o mesmo preste

explicações  sobre  o  atendimento  que  está  sendo  feito  pela  instituição.  Fala  a  respeito  da

Emancipação Política de Santana do Ipanema, a ser comemorada no próximo dia vinte e quatro,

mostra-se orgulhosa por ser santanense e considera o hino do município o mais lindo que conhece.

O Vereador José Vaz corrobora as palavras da Vereadora Eliana, no que sobre o hino do município e

diz que todas as escolas deveriam entoá-lo todos os dias, por considerar de fundamental importância

para a formação de cidadãos respeitosos. A Vereadora Eliana segue com a palavra falando sobre a

programação de toda a semana em comemoração a Emancipação Política. Diz que irá apresentar um

requerimento solicitando ao deputados federais e senadores solicitando que Santana do Ipanema

seja contemplada com um carro móvel odontológico por considerar muito importante para atender a

demanda da zona rural. Informa que existe um desses carros neste município, mas por já está velho

é preciso a aquisição de outro. A respeito do Caps, diz que há atendimento uma vez por semana pelo

Doutor Dilson – as quintas-feiras e esse mesmo psiquiatra atende no Centro Diagnóstico dia de

terça-feira. Orienta a família das pessoas que tem problemas psicológicos a procurar o posto de

saúde antes da medicação acabar para evitar a burocracia que existe para pegar outra. Prosseguindo,

usa a palavra o Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos informa que o processo de

licitação para aquisição do material para reposição de lâmpadas está quase concluído para resolver o

problema  da  escuridão  das  ruas  e  que  está  sendo  feito  um cronograma  para  recuperação  das

estradas. Quanto ao pedido do Vereador Jacson para que a Secretaria Municipal de Agricultura faça

a  aração  de  terras,  informa  que  também está  sendo  feito  um cronograma  para  contemplar  os

pequenos e médios agricultores. Fala sobre a emancipação política de Santana do Ipanema com

orgulho e pede aos santanenses para prestigiar os eventos comemorativos que irá ocorrer durante a

próxima semana. Assim como a Vereadora Eliana afirma, ele (Vereador Moacir Júnior) considera o

hino municipal  muito  bonito.  Faz  uma retrospectiva  das  diversões  que  haviam em Santana  do

Ipanema, como nadar no Rio Ipanema, a existência de cinema e não existem mais. O rio, em virtude

da degradação da natureza e o cinema pelo avanço da tecnologia. Fala que os santanenses se sentem

orgulhosos pelos seus filhos, uma vez que muitos se destacaram e ainda de destacam no cenário

estadual e federal. Como exemplo cita: Geraldo Bulhões Barros como o único santanense a ser
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governador do Estado de Alagoas; Hélio Cabral que foi presidente do Tribunal de Justiça e hoje ser

o também santanense José Carlos Malta Marques; o Conselheiro Isnaldo Bulhões Barros que atuou

como Presidente do Tribunal de Contas por vários anos, dentre outras autoridades, como deputados

federais,  estaduais,  delegados e outras.  Termina,  dizendo que em Santana do Ipanema ainda há

“grandes líderes” e que os mesmos irão resolver os problemas do município. Estando com a palavra

o Senhor Presidente faz a designação dos Vereadores José Vaz e Moacir  Júnior para compor a

comissão de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação de Santana do Ipanema,

sendo titular e suplente, respectivamente. Reforça o convite que esta Casa recebeu para participar de

uma reunião, que acontecerá no dia de hoje, às quatorze horas, do Conselho Municipal de Saúde.

Na sequencia, o Senhor Presidente determina a leitura das matérias do grande expediente. Constam:

06 (seis)  indicações,  03  (três)  requerimentos  e  04 (quatro)  projetos  de lei.   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 Roberto Cézar Oliveira

Silva apresenta uma indicação e dois projetos de lei, a saber: Indicação nº 23/2017  solicitado ao

Excelentíssimo Senhor Governador  Renan Filho,  bem como ao Secretário de Estado da Saúde,

Doutor Christian Teixeira, que sejam encaminhadas duas ambulâncias para a Base Descentralizada

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, existente em Santana do Ipanema, uma

USA (Unidade de Suporte Avançada) e a outra USB (Unidade de Suporte Básico). Projeto de Lei nº

03/2017 denominando de Carlos Alberto Oliveira Silva (Germano), a segunda rua do Loteamento

Brisa da Serra I, iniciando na residência do Senhor Gerônimo Antunes de Almeida Galeão Filho,

finalizando na residência da Senhora Carleane Oliveira Campos, Bairro São Vicente, sentido BR

316/São Félix, em Santana do Ipanema – AL. Projeto de Lei nº 04/2017 denominando de Avenida

Sargento Vicente Alves da Silva, a primeira rua do Loteamento Brisa da Serra III, iniciando na

residência da Senhora Maria de Lourdes Fidelis e terminando na residência do Senhor Roberto

Cézar Oliveira Silva, Bairro São Vicente, sentido BR 316 / São Félix, em Santana do Ipanema –

AL. De autoria do Vereador Jacson Chagas foi apresentado uma indicação e um projeto de lei,

versando sobre o que segue: Indicação nº 22/2017  solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

Isnaldo Bulhões Barros a realização de estudos e providências no sentido de possibilitar, através de

iniciativa própria do Poder Executivo, o reajuste salarial dos servidores da Educação, em virtude da

data base da classe ser no mês de maio, fato que está consignado no Plano de Cargos, Carreira e

Vencimentos  (PCCV),  da  Lei  nº  707/2002.  Projeto  de  Lei  nº  05/2017  que  dispõe  sobre  a
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obrigatoriedade  da  divulgação  de  informações  relativas  à  promoção  ou  patrocínio  de  eventos

artísticos, culturais e esportivos com recursos públicos, e dá outras providências. O Vereador Eudes

Vieira  da  Paixão  apresenta  duas  indicações,  a  saber:  Indicação  nº  24/2017 solicitando  ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros e ao Secretário Municipal de Obras, Senhor

Genildo Bezerra, o conserto das estradas de acesso aos Sítios Serra da Lagoa I e II, Cajueiro e

Cajarana.  Indicação  nº  25/2017 solicitando ao  Excelentíssimo Senhor  Prefeito  Isnaldo Bulhões

Barros e ao Secretário Municipal de Obras, Senhor Genildo Bezerra, o conserto das estradas de

acesso a Poço da Areia e Jaqueira. De autoria do Vereador José Marciano Augusto dos Santos foram

apresentadas duas indicações e dois requerimentos, que tratam do seguinte: Indicação nº 26/2017

solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros que forme uma comissão

para  criar  o  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico.  Indicação  nº  27/2017  solicitando  ao

Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Isnaldo  Bulhões  Barros  que  possa  providenciar  a  alimentação

eficiente  por  dados  financeiros  do  Portal  Transparência  da  Prefeitura  Municipal  de Santana  do

Ipanema. Requerimento nº 02/2017 solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões

Barros  informações  contendo nome,  função e  contato dos  membros conselheiros  municipais  de

saúde,  da  educação,  da  merenda  escolar,  direitos  do  idoso,  direitos  das  mulheres,  segurança

alimentar, ação  social,  juventude,  combate  à  discriminação e  drogas.  Requerimento nº  03/2017

solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros requerendo o acesso e cópia

dos seguintes dados: balanço financeiro de janeiro a abril de 2017, contendo entradas e saídas de

forma detalhada da taxa de iluminação pública do município; planilha contendo identificação dos

veículos, placas e nome dos motoristas de todos os veículos a serviço da Prefeitura de Santana do

Ipanema,  com valores  mensais;  cópia de contrato com empresa de coleta  de lixo,  com valores

mensais (locação de caminhões); valores de contratação e despesas mensais com o Consócio de

Resíduos Sólidos da Região (Conagreste). Requerimento nº 04/2017 solicitando ao Excelentíssimo

Senhor Presidente Mário Siqueira Silva, a criação e a alimentação eficiente, por dados financeiros,

do  Portal  Transparência  desta  Câmara  Municipal.  Terminada  a  leitura  das  matérias,  o  Senhor

Presidente submete as matérias a discussão. O Vereador Eudes Vieira se manifesta para reforçar as

reivindicações de sua autoria.  Após,  o Senhor Presidente encaminha os projetos de autoria dos

Senhores  Vereadores  às  comissões,  para  emissão  dos  pareceres,  e,  submete  à  votação  os

requerimentos,  as  indicações e  o  projeto de lei  oriundo do Poder  Executivo,  sendo todas estas

proposições aprovadas por unanimidade. No momento da discussão, se pronunciaram os Vereadores

Eudes  Vieira,  José  Vaz  e  Jacson  Chagas  para  tecer  comentários  a  respeito  das  proposições
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apresentadas no grande expediente. O Vereador José Vaz explica que o objetivo do projeto de lei

oriundo  do  Poder  Executivo  promover  a  regularização  de  débitos  dos  contribuintes  perante  o

município, pede que seja aprovado por unanimidade, mas lembra que o gestor anterior apresentou

esse mesmo projeto no ano dois mil e quinze e  à época foi aprovado, mas teve três votos contrários,

mesmo sendo de grande importância porque favorece tanto o município, como o contribuinte que

atrasou o pagamento dos tributos. Diz acreditar que os três vereadores que votaram contra fazem

parte do referido ditado: “quanto pior melhor”.  Diz ainda, que é muito bom o município arrecadar,

mas que seja empregado corretamente nas políticas públicas. Ao se pronunciar, o Vereador Jacson

diz  que  faz  questão  de  votar  a  favor  do  projeto  oriundo  do  Poder  Executivo  pelas  razões  já

explanadas pelo Vereador José Vaz. Reforça a indicação de sua autoria que pede a sensibilização do

Senhor Prefeito para dar o reajuste salarial dos servidores da educação na data base – mês de maio,

de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da categoria.  Não havendo oradores

inscritos para usar a palavra na ordem do dia 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 de abril de dois mil e dezessete. 

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

         Jacson Humberto Chagas Santos                             Maria Audilene da Silva Apolinário
                         Vereador                                                               Vereadora

               Josefa Eliana Silva Bezerra                                            José Lucas Júnior
                           Vereadora                                                                Vereador

                       José Vaz                                                Eudes Vieira da Paixão 
                       Vereador                                                            Vereador

         José Marciano Augusto dos Santos                Roberto Cézar Oliveira Silva                                 
                          Vereador                                                    Vereador
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