
Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

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

Alagoas, em cinco de maio de dois mil e dezessete.

Aos 05 (cinco) dias do mês maio 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 Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos

Santos, José Vaz, Mário Siqueira Silva (Mário do Laboratório), Moacir Júnior Alves Aquino (Júnior

do Detran) e Roberto Cézar Oliveira Silva. Havendo número suficiente de vereadores em plenário,

o Senhor Presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Depois de lida, o

Senhor Presidente  declarada a ata 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:  Ofício nº 02/2017 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros

encaminhando  a  Lei  nº  1008/2017  que  institui  a  campanha  de  recuperação  fiscal,  destinada  a

regularização  de  débitos  dos  contribuintes  perante  o  município.  Ofício  nº  03/2017  do

Excelentíssimo Senhor Prefeito  Isnaldo Bulhões  Barros  encaminhando a Lei  nº  1007/2017 que

denomina ruas e praças nesta cidade. Ofício Circular nº 41/2017 do Gabinete do Deputado Federal

Givaldo Carimbão informando que destinou recursos, de suas emendas individuais, no Orçamento

Geral  da  União  2017,  recursos  para  investimentos  neste  município,  sendo  R$  800.000,00

(oitocentos mil reais) para aquisição de equipamentos para implantação da Unidade de Hemodiálise

no Hospital Doutor Clodolfo Rodrigues de Melo, e, R$ 156.000,00 para aquisição de 01 caminhão

frigorífico para atender a demanda da Cooperativa dos Avicultores e Agricultores Familiares do

sertão  alagoano.  Ofício  nº  10/2017  do  Presidente  da  OAB/AL,  Dr.  Cícero  Angelino  Santana,

informando que designou o Dr. Antônio Rafael M. Ferreira  para acompanhamento de rescisões

contratuais do Hospital  Regional  Doutor  Clodolfo Rodrigues  de Melo,  conforme solicitação do

Vereador José Vaz por meio da Indicação. Comunicado do Ministério da Educação informando a

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional

de  Desenvolvimento  da  Educação  neste  município.  Não  havendo  mais  matérias  a  serem

apresentadas, o Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de cinco
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minutos.  Inicialmente,  usa  a  palavra  o  Vereador  Moacir  Júnior  que  depois  dos  cumprimentos

informa que está sendo executado o conserto das estradas na zona rural e já foram recuperadas as

estradas  dos  seguintes  locais:  Serra  da  Lagoa  I,  Serra  da  Lagoa  II,  Serra  dos  Tibúrcios  (era

intransitável, segundo o orador), Serra das Pedreiras, Riacho Fundo e Jaqueira, e que, há outras na

programação.  Além disso,  informa  que  foram recuperadas  algumas  ruas  do  Povoado  de  Areia

Branca e que há outras, em outros povoados, também programadas. Pede para ser enviado ofício ao

Presidente  da  Eletrobrás  solicitando  providências  para  promover  melhorias  na  rede  elétrica  do

Povoado Areia Branca, alegando que mandou fazer um levantamento técnico e foi constatado que

de cinco transformadores que há, quatro estão operando além da capacidade, por isso a energia fica

fraca e há momentos que nem televisão liga. Diz que algumas famílias do mencionado Povoado, em

2015, solicitaram a colocação de postes e até o momento não foram atendidas, e, que esteve na

Eletrobrás e não há perspectiva de atendimento. Informa também, que a Creche da Lagoa do Junco

será inaugurada, por isso pede as mães que residem no entorno e tem crianças com idade apropriada

para  fazer  a   matricula.  Seguindo,  usa  a  palavra  o  Vereador  Jacson  Chagas,  que  depois  dos

cumprimentos faz um apelo ao Secretário Municipal de Agricultura para fazer a aração da terra dos

agricultores pelo fato dos mesmos estarem sem condições financeiras e sem os animais que tinham

antes,  por  força do longo período de seca  que assolou esta  região,  e,  diz  ter  apresentado uma

indicação pedindo que fosse elaborado um projeto nesse sentido, e agora como está chovendo, é o

momento da execução do trabalho, mas não recebeu resposta. A Vereadora Josefa Eliana pede a

palavra para informar ao Vereador Jacson que os tratores da prefeitura já iniciaram a aração de

terras e já foram contemplados agricultores do Povoado Areia Branca, Roçadinho, Sementeira e na

próxima semana serão contemplados os da região de Olho D’Água do Amaro e Camoxinga dos

Teodósios. O Senhor Presidente confirma as palavras da Vereadora Eliana dizendo que o Senhor

Prefeito  Isnaldo  Bulhões  e  o  Secretário  Municipal  de  Agricultura  Jorge  Santana  já  estão

disponibilizando os tratares para aração de terras. O Vereador Jacson agradece a informação, mas,

mesmo aplaudindo a atitude,  considera pouco quatro tratores  para atender  toda a  demanda dos

agricultores.  Seguindo,  usa  a  palavra  o  Vereador  José  Vaz  que  depois  dos  cumprimentos  tece

comentários  a  respeito  do  ofício  circular  do  Deputado  Givaldo  Carimbão  que  informa  que

disponibilizou recursos no Orçamento Geral da União para estruturação de unidades de atenção

especializada  em  saúde  e  para  a  aquisição  de  equipamentos  para  implantação  da  unidade  de

hemodiálise no Hospital  Regional Doutor Clodolfo Rodrigues de Melo. Diz que há quinze dias

concedeu  entrevista  à  Rádio  Milênio  e  falou  da  necessidade  de  ser  montado  um  centro  de
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hemodiálise em Santana do Ipanema, devido ao grande sofrimento das pessoas que tem que se

deslocar  para  outros  centros  para  se  submeter  ao  tratamento.  Além  disso,  diz  que  os  demais

municípios desta região serão beneficiados porque diminui as despesas para levar os pacientes para

lugares mais distantes e até o Estado porque diminui a demanda nos hospital que já disponibilizam

esse  tratamento.  Agradeceu  ao  Deputado  Givaldo  Carimbão  pela  emenda,  diz  que  solicitou  a

Secretária  Municipal  de  Saúde  e  a  Direção  do  Hospital  a  demanda  de  pacientes  que  fazem

hemodiálise que era para justamente solicitar  aos deputados que apoiou que disponibilizasse os

recursos,  mas  como  o  Deputado  Carimbão  já  fez  isso,  diz  que  agora  resta  aos  vereadores

acompanhar todo o trâmite para implantação do referido centro de hemodiálise ou cobrar, caso não

seja implantado. Com relação a fala do Vereador Moacir Júnior, referente aos problemas de energia

elétrica do Povoado Areia Branca,  diz que em conversa com o Senhor Prefeito já informou ao

mesmo o caminho para resolver e acredita que o mesmo está seguido. Mas sugere que a Mesa

Diretora  redija  um  ofício  solicitando  uma  audiência  com  o  Presidente  da  Eletrobrás  que  ele

(Vereador  José  Vaz),  se  responsabiliza  em fazer  o  agendamento  para  tratar  dos  problemas  da

distribuição de energia do Povoado Areia Branca, como também de todo o município. Estando com

a palavra, o Senhor Presidente diz concordar com as cobranças a Eletrobrás e como exemplo, diz

que o Hospital está tendo problemas devido a problemas na energia. Após, usa a palavra o Vereador

Eudes Viera, ainda no pequeno expediente. Depois dos cumprimentos diz que há mais de dez anos,

quando  assumiu  outros  mandatos  de  vereador,  já  cobrava  a  implantação  de  um  centro  de

hemodiálise  neste  município  e  parabeniza  o  Deputado  Givaldo  Carimbão  pelos  recursos  que

disponibiliza para esse fim. Elogia também o mesmo deputado pelos valores disponibilizados para

aquisição de um caminhão frigorífico para esta região. Agradece ao Secretário Municipal de Obras

pelo trabalho de recuperação das estradas, dizendo que solicitou o conserto das que dão acesso a

Serra da Lagoa I e II, Cajarana e Cajueiro e está sendo executado. Acredita que também as demais

estradas que reivindicou serão recuperadas. Prosseguindo os discursos, usa a palavra o Vereador

Marciano que depois dos cumprimentos agradece ao Presidente da OAB (Ordem dos Advogados do

Brasil) de Santana do Ipanema por ter atendido a indicação do Vereador José Vaz e designado um

advogado  para  acompanhar  o  processo  de  rescisão  dos  contratados  dos  funcionários  do  Ipas

(Instituto  Pernambucano  de  Assistência  à  Saúde)  que  gerenciava  o  Hospital  Regional  Doutor

Clodolfo  Rodrigues  de  Melo.  Diz  que  quem  quiser  pode  acompanhar  as  ações  que  está

desenvolvendo, pode fazer isso através das redes sociais (facebook e instagran). Informa que na

última quarta-feira esteve na Assembleia Legislativa de Maceió, no gabinete do Deputado Rodrigo
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Cunha, onde foi solicitar apoio e orientação para melhor cumprir as funções de fiscalizador das

ações públicas. Diz ter sido muito bem recebido e que o deputado mostrou interesse em acompanhar

o trabalho dele (do Vereador Marciano). Informa que o gabinete do referido deputado é muito bem

organizado e que o mesmo devolve setenta e cinco mil reais que recebe mensalmente dos cofres da

Assembleia Legislativa. Tece vários elogios ao Deputado Rodrigo Cunha, o considera referência no

Estado de Alagoas e diz que o mesmo ficou surpreso, mas satisfeito em saber que tem alguém que

pensa igual a ele (no caso o Vereador Marciano), porque o que mais recebe em seu gabinete é

vereador  para  pedir  dinheiro,  ao  invés  de apoio  e  orientação para  legislar  como ele  (Vereador

Marciano)  fez.  Para encerrar, informa que em breve o mencionado deputado fará uma visita  a

Santana do Ipanema. O Vereador Roberto Cézar se pronuncia apenas para apresentar votos de pesar

ao Senhor conhecido por Ailton da ambulância pelo falecimento da ex-esposa Juraci. Não havendo

mais oradores inscritos no pequeno expediente, o Senhor Presidente inicia o grande concedendo a

palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de quinze minutos. Inicia o Vereador José Vaz, que

depois de renovar os cumprimentos também se solidariza com os familiares da Senhora Juraci,

como também da Senhora Zuleide Viana,  pelo falecimento das mesmas.  Lembra que na sessão

passada solicitou  ao Senhor Presidente  para encaminhar  ofício  ao Gerente  do Banco do Brasil

solicitando  o  agendamento  de  uma  audiência  com  o  Superintendente  para  tratar  questões  de

atendimento aos usuários na agência de Santana do Ipanema, acredita que esta Casa ainda não

recebeu resposta e informa que já entrou em contato com o Banco Central, através de email, relatou

os problemas, dentre eles as grandes filas, a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos a noite e nos

finais de semana, como também a falta de acessibilidade. Deixa claro que não tem nada contra os

funcionários do banco, porque o mesmo cumprem as normas hierarquicamente estabelecidas, os

questionamentos  que  faz  é  a  respeito  da  instituição  Banco  do  Brasil,  que  em  sua  opinião  o

atendimento na agência local deixa a desejar. O Vereador Roberto pede a palavra para informar que

ligou para a ouvidoria do Banco do Brasil,  semana passada, para fazer a reclamação feita pelo

Vereador José Vaz e a resposta que obteve foi que o banco não tem a obrigação de colocar dinheiro

nos caixas nos finais de semana, mas somente nos dias úteis até as vinte horas. O Vereador José Vaz

segue o pronunciamento agradecendo ao Poder  Executivo pela sanção do projeto de lei  de sua

autoria que denomina praça nesta cidade (Praça Lions) e informa que o Clube de Serviço Lions irá

dar uma nova roupagem a mesma. Agradece ao Presidente da OAB, Doutor Cícero Angelino, pela

designação  do  Doutor  Antônio  Rafael  para  acompanhar  as  rescisões  dos  contratos  do  Ipas,

conforme solicitou por meio de requerimento e diz que requereu também o acompanhamento do
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Ministério Público do Trabalho e acredita que as providências foram tomadas, e, que as rescisões

estão  sendo feitas  conforme a  legislação  pelo  fato  de  não ter  ouvido nenhuma reclamação  de

pessoas que foram demitidas. Sobre a reivindicação que fez Secretário Municipal de Obras, nas

sessões anteriores, para promover melhorias na iluminação pública das ruas de Santana do Ipanema,

diz que houve melhoria na rua principal e na Lagoa do Junco, mas falta melhorar nos conjuntos

Cajarana e Santa Quitéria,  mas agradece ao Secretário pelo que já foi feito.  Fala a respeito da

transição na administração do Hospital Doutor Clodolfo Rodrigues de Ipas para In Saúde (Instituto

Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde) dizendo que sempre disse que não importa quem esteja

administrando, contanto, que preste um bom serviço aos usuários. E que, ficou satisfeito ao ouvir

uma  entrevista  coletiva  dada  pelo  gestor  municipal  onde  disse  que  a  gestão  do  hospital,  no

momento, era de responsabilidade dele enquanto é feita uma nova licitação, dentro de quatro meses;

que  os  funcionários  contratados  pelo  Ipas  iriam receber  as  rescisões  e  por  realmente  estarem

recebendo.  Agradece  ao  Senhor  Prefeito  e  a  Secretária  Municipal  de  Saúde  por  isso  e  pelas

providências  que  tomaram para  sanar  muitos  problemas  que  existiam no hospital  A Vereadora

Josefa Eliana pede a palavra dizer que visitou e constatou que no hospital, na gestão do Ipas, faltava

lençóis,  cadeiras  de  rodas  e  muitos  problemas  na  infraestrutura  em geral.  Elogia  o  gestor  e  a

secretária municipal de saúde e diz que muitas vezes esteve no hospital, constatou descasos quanto

aos  problemas  citados  acima  e  cobrou  ao  Diretor  do  Ipas  providências.  Assim  como  disse  o

Vereador José Vaz, a Vereadora Eliana diz que irá fiscalizar o hospital porque lá acontecem “coisas”

que a  coordenação não toma conhecimento,  como exemplo  diz  que  há  médicos  que  deixam a

desejar no atendimento de emergência. Por essa razão, diz ser necessário haver uma avaliação e

contratar um médico que queira trabalhar com eficiência. O Vereador José Vaz segue com a palavra

dizendo que diante das palavras da Vereadora Eliana havia realmente necessidade da saída do Ipas.

O Vereador Marciano pede a palavra, tece elogios ao gestor e a secretária municipal de saúde por

terem resolvido muitos problemas que existiam no hospital. Acredita que não havia a fiscalização

desta Casa nos recursos que o Ipas recebia para administrar a referida instituição; que os mesmos

foram desviados, já que o valor empregado nesta administração para resolver os problemas era o

mesmo que o Ipas da gestão passada. Por isso, sugere que haja uma investigação deste Poder e se

for  o  caso  abrir  uma  CPI  (Comissão  Parlamentar  de  Inquérito)  para  ser  apurado  o  caso  e  a

população ressarcida, se for confirmado desvios. O Vereador José Vaz segue com a palavra dizendo

que  o  Vereador  Marciano  está  com a  razão  e  deve  haver  investigação  se  o  erário  público  foi

aplicado corretamente ou se houve desvios, mas lembra que o Governo do Estado e o Governo
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Federal atrasa o repasse de recursos em até três meses, em média.  Por isso, a empresa que for

administrar  o  hospital  tem  que  ter  “caixa”  para  manter  os  serviços.  O  Vereador  José  Vaz

disponibiliza o telefone celular privado para que qualquer pessoa possa entrar em contato com ele,

caso seja mal atendido no hospital.  Diz que segundo a Secretária Municipal de Saúde está sendo

construída uma Upa (Unidade de Pronto Atendimento) em Santana do Ipanema e que o município

vai entrar com duzentos mil reais a mais para adequá-la de acordo com o Ministério da Saúde.Diz

ainda, que o Prefeito conseguiu, junto ao referido ministério um adiantamento porque os programas

não foram abastecidos no computador dentro do prazo. Pede ao Senhor Presidente para solicitar o

nome dos membros do Conselho Gestor do Hospital e diz que é preciso que os demais conselhos

deliberativos,  como da saúde e  dos  outros  setores  públicos  acompanhem as  ações  e  fiscalizem

devidamente,  como também mantenha esta  Casa informada.  Para finalizar, pede  que  conselhos

façam denúncias quando for necessário ou caso prefiram pode comunicar a ele (Vereador José Vaz)

que faz isso nesta Casa. Seguindo o grande expediente, o Senhor Presidente convida o Segundo

Secretário para ocupar o seu lugar enquanto usa a palavra na tribuna. Depois dos cumprimentos

iniciais, o Vereador Mário apresenta solidariedade aos familiares da Senhora Juraci e da Senhora

Zuleide Viana pelo falecimento das mesmas. Parabenizar o gestor do município por ter assumido a

responsabilidade  pela  administração  do  hospital  e  por  ter  dito  que  nenhum  funcionário  seria

demitido sem ter os seus direitos rescisórios garantidos. Diz que o Doutor Isnaldo Bulhões visita

constantemente o hospital e exige da empresa In Saúde que o atendimento seja de alta qualidade.

Informa que o tomógrafo já foi consertado, não começou a funcionar devido a baixa qualidade da

energia, mas que o Senhor Prefeito está seguindo as orientações do Vereador José Vaz e está em

andamento as providências para resolver. Diz que a atual administração tem um único objetivo –

fazer o melhor por Santana do Ipanema.  Confirma o que foi falado pelos oradores anteriores, que

as estradas estão sendo recuperadas e feita a aração de terra dos pequenos agricultores. O Vereador

Jacson pede a palavra e solicita que o Secretário Municipal de Agricultora apresente aos presidentes

de associações e a esta Casa o cronograma da aração de terras para cada um saber quantas tarefas e

quantas  horas  foram disponibilizadas  para  cada  agricultor.  Diz  ser  pouco  quatro  tratores  para

realizar esse trabalho, afirma já ser um bom começo, mas pede que aumente. O Vereador Mário

segue com a palavra informando ao Vereador Jacson que o cronograma vai para os presidentes de

associações para que eles indiquem os agricultores que necessitam ser contempladas, mas assegura

que irá atender o pedido e solicitar o cronograma. A respeito dos eventos realizados na semana de

Emancipação Política de Santana do Ipanema diz que participou da inauguração da Casa da Cultura
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e da reinauguração do Museu Darras Noya; diz que os prédios ficaram muito bonitos e convida os

Senhores Vereadores, como também toda população santanense para visitar. Fala que mesmo diante

das dificuldades o gestor do município é comprometido com a causa pública e está cumprindo todos

os deveres para realizar uma “das melhores administrações que Santana do Ipanema está tendo e

terá”. Diz que leu uma notícia no site “sertão na hora que Santana reduz em setenta e três por cento

de  crimes”.  Por  isso,  parabeniza  a  polícia  civil  e  militar,  em  especial  ao  Coronel  Genival,

comandante do Sétimo Batalhão da Polícia Militar pelas rondas ostensivas que está fazendo. O

Vereador Jacson pede a palavra para também parabenizar o Coronel Genival e toda corporação

pelas rondas, inclusive na zona rural, mas diz que tais rondas estão sendo feitas pela manhã e os

assaltantes estão agindo a noite, aterrorizando e até atirando, nos transeuntes da Floresta a Lagoa do

João Gomes. Conta que somente esta semana ocorreram cinco assaltos no referido trecho. Por isso,

pede que as rondas sejam feitas a noite. O Vereador Mário segue com a palavra dizendo que sabe da

preocupação e esforço da polícia, como também da falta de efetivo para que o trabalho de combate

a criminalidade seja mais eficaz. Diz que a ousadia dos “vagabundos” é tanta que em um dia pela

manhã assaltaram mais de vinte celulares, mas graças a ação e competência da polícia, dois de

quatro já foram presos. Pede a quem souber quem são SOS outros dois que denuncie. Parabeniza o

Doutor Onofre Arrais por está abrindo uma filial do Laboratório Senhora Santana em Florianópolis–

SC. Prosseguindo os discursos, usa a palavra o Vereador Moacir Júnior, que depois de renovar os

cumprimentos agradece ao Excelentíssimo Senhor Governador Renan Filho e o Comandante Geral

da  Polícia  Militar  em  Alagoas  pelas  ações  que  estão  sendo  movidas  para  diminuição  da

criminalidade,  ações essas que estão tirando o título de Estado mais violento do Brasil.  Elogia

também o trabalho preventivo realizado pelo Comandante do Sétimo Batalhão da Polícia Militar em

Santana do Ipanema. Sobre a área da saúde, diz que a saúde pública em Santana do Ipanema foi um

caos na gestão passada e parabeniza a equipe de transição da administração do Hospital Regional

Doutor Clodolfo Rodrigues, dizendo que foi “rápida, democrática e com “tranqüilidade” e espera

que a empresa In Saúde faça por merecer a oportunidade que está tendo de gerir o hospital e faça

isso com qualidade no atendimento por se tratar de um hospital de referência do Estado. Fala sobre

o tomógrafo do hospital e repete o que já foi dito acima – que o mesmo foi conserto, mas não foi

posto em funcionamento pelo fato da falta de potência de energia elétrica. Diz que já estão sendo

tomas as providências para resolver esse problema e logo que isso ocorra o mesmo (tomógrafo)

estará sendo colocado para funcionar. O Vereador Jacson pede a palavra para discordar do Vereador

Júnior quando disse que o Hospital local é referência, mas diz esperar que realmente passe a ser.
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Assegura  que  irá  fiscalizar  para  que  os  serviços  sejam realmente oferecidos  com qualidade.  O

Vereador Júnior segue com a palavra e reafirma que o Hospital Regional está sendo referência nesta

administração porque esteve presente uma equipe do Ministério da Saúde e saiu “satisfeitíssima”

com a qualidade no atendimento, com os equipamentos, implementos e estrutura física. Assim como

disse o Vereador Jacson esperar, o Vereador Moacir Júnior, diz acreditar que não somente o hospital,

mas as demais áreas, como educação, seguranças e as outras serão referência para os demais e

Estados  da  federação.  O Senhor  Presidente  pede  a  palavra  para  complementar  as  palavras  do

Vereador Júnior dizendo ter certeza que o hospital será referência por presenciar a preocupação e as

constantes visitas do gestor a unidade de saúde para cobrar um trabalho de qualidade. O Vereador

Júnior  segue  com a  palavra  dizendo  da  satisfação  que  sente  pela  OAB está  acompanhando  o

processo de rescisões dos contratos dos funcionários do Ipas, conforme foi solicitado por esta Casa,

e por todos que foram demitidos estarem recebendo os seus direitos trabalhistas. Assim como disse

o Vereador Jacson assegura que haverá a fiscalização desta Casa para que a empresa In Saúde

ofereça um serviço de qualidade. O Vereador José Vaz pede a palavra para que a sua preocupação é

que o hospital funcione bem. Diz ser séria a questão do tomógrafo não funcionar em virtude da

qualidade da energia, por se tratar de um equipamento de alto valor, mas diz caber a direção do

hospital comprar um transformador que assegure o uso do tomógrafo de acordo com o consumo de

energia. Explica que o transformador é do hospital, por isso a responsabilidade da aquisição ser dele

e não da Eletrobrás. Explica também que deve ser feita uma avaliação de toda rede elétrica para ver

se  a  instalação  interna  está  adequada  ao  consumo  geral  e  sugere  que  seja  colocado  um

transformador exclusivo para o tomógrafo pelo fato do mesmo “puxar” muita energia. Diz que o

problema de energia em Santana do Ipanema é grave e que a Eletrobrás precisa fazer investimentos

para  melhorar.  O  Vereador  Moacir  Júnior  segue  com  a  palavra  agradecendo  as  informações

prestadas pelo Vereador José Vaz, a respeito da energia elétrica e diz estar satisfeito por não ter

havido reclamação de nenhum servidor  do hospital  sobre a  rescisão dos  contratos  com o Ipas.

Agradece ao Excelentíssimo Senhor Governador Renan Filho, ao Deputado Isnaldo Bulhões Júnior,

ao Prefeito Isnaldo Bulhões e ao Secretário Municipal de agricultura pelo empenho para abertura de

poços artesianos neste município.  O Vereador  Jacson usa a  palavra no grande expediente,  após

renovar os cumprimentos informa que a atenção básica do Posto de Saúde da Barriguda melhorou,

uma  vez  que  a  equipe  médica  que  atendia  dez  fichas  por  dia  agora  atende  dezesseis  e  caso

necessário atende até vinte. Considera isso muito bom, agradece a Secretária Municipal de Saúde,

mas cobra medicamentos básicos, alegando que recebeu reclamações de que falta alguns itens. O
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Vereador Mário pede a palavra para informar que visitou a farmácia básica no dia de ontem e

constatou que a mesma está abastecida com noventa por cento dos medicamentos, por isso acredita

que quem fez a reclamação deve ser alguém que necessita de um item que está entre os dez por

cento que falta. E, informa que possivelmente a farmácia esteja completa na próxima semana. Tece

elogios ao atual gestor por ter colocado todos os Psfs em funcionamento e diz que pode ocorrer de

uma pessoa ir na farmácia básica com uma prescrição médica de um remédio que não faz parte da

farmácia  básica.  O  Vereador  Jacson  segue  com  a  palavra  dizendo  ser  inadmissível  faltar

medicamentos na farmácia básica por uma questão de se tratar de saúde pública. Pede providências

a Secretária Municipal de Saúde para implantar atendimento odontológico nos postos de saúde da

família. Sobre o conserto das estradas, diz que irá nos locais onde o trabalho está sendo executado e

espera  que  em breve  todas  as  estradas  do  município  estejam recuperadas.  Sobre  a  Secretaria

Municipal de Obras diz o seguinte: “Já passou da hora do Secretário mostrar para que veio; já frisei

aqui que ela (a Secretaria de Transportes e Obras) não pode se limitar só em juntar lixo da rua. É

bom  que  o  secretário  se  empenhe  mais  e  ajude  a  administração  como  os  outros  secretários

realmente estão ajudando”. Diz ser inadmissível a situação caótica que se encontra o Largo Cônego

José Bulhões (referente aos esgotos que correm a céu aberto e toda falta de estrutura para ser ponto

comercial  e  de transporte  alternativo).  Por  isso,  cobra  providências  ao Secretário Municipal  de

Obras  e  ao  Gestor  do  Município  para  executar  melhorias  no  referido  largo,  como também no

mercado de carne. Para finalizar, diz que quando cobra a limpeza das barragens é porque sabe a

importância  que tem para o pequeno agricultor, uma vez que quando chove junta água para o

sustento das famílias. Prosseguindo os pronunciamentos, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana

elogia o gestor do município pela inauguração da Casa da Cultura e do Museu Darras Noya, durante

a semana de eventos em comemoração ao aniversário de 142 anos de Santana do Ipanema. Diz que

foi noticiado em alguns sites que o Prefeito Municipal iria trazer o cantor Wesley Safadão como

atração da festa de juventude.  Por isso, entrou em contato com ele e afirma que o mesmo não

confirma esta notícia. Convida A população em geral para no dia de hoje, às quinze horas, na Praça

Doutor  Adelson Isac  de  Miranda ,prestigiar  o  evento  de  entrega  de  sementes  aos  agricultores,

evento esse que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador Renan Filho. Sobre

a recuperação das estradas, confirma que já teve início, conforme frisado pelos oradores anteriores.

Fala  da  precariedade  na  energia  elétrica  em  Santana  do  Ipanema  e  nos  demais  municípios

alagoanos, como já foi falado acima, e, diz da necessidade da Eletrobrás promover melhorias no

setor. Diz que além do problema já ser sério, e cita como exemplo o bairro Baraúna como um que
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sofre com as quedas de energia, diz que os vândalos ainda agem quebrando as lâmpadas dos postes,

o que agrava mais ainda o problema. A respeito do Hospital Regional diz que a abertura do mesmo

foi um sonho realizado na gestão da ex-prefeita Renilde Bulhões, época em que ela (Vereadora

Eliana) participou de várias reuniões para que isso ocorresse. Garante que não foi fácil conseguir

colocá-lo em funcionamento, e que, em uma certa reunião o representante do então governador

Teotônio Vilela Filho, queria que o hospital fosse inaugurado apenas com os equipamentos que

existiam no antigo Hospital Doutor Arsênio Moreira, mas a então prefeita não aceitou e disse que só

aceitaria  se  fosse  com  todas  as  clínicas  funcionando.  Acredita  que  na  atual  administração  o

atendimento no referido hospital  irá  melhorar  consideravelmente e  é  uma exigência do Senhor

Prefeito  que  os  funcionários  tratem muito  bem os  pacientes.  Garante  que  irá  ser  assídua  nas

reuniões  do  conselho  gestor  do  hospital  e  do  conselho  municipal  de  saúde,  como também ao

hospital,  para  cobrar  que  seja  feito  o  melhor  pelos  usuários  de  saúde.  sugere  que  a  nova

administração  do  hospital,  In  Saúde,  promova  mais  capacitações  para  os  funcionários  e

profissionais em geral, visando melhorias no atendimento. Prosseguindo, usa a palavra o Vereador

Marciano, que depois de renovar os cumprimentos agradece ao Senhor Presidente Mário Siqueira

por ter lhe dado uma resposta sobre o requerimento que fez para que nesta Casa seja implantado o

portal da transparência. Diz que o mesmo pediu seis meses para atender o seu pedido, por isso irá

esperar  esse tempo e caso não seja implantado voltará  a cobrar por considerar de fundamental

importância  para  o  município  que  as  contas  públicas  sejam disponibilizadas  para  consulta  de

qualquer cidadão. Além disso, diz que é preciso que esta Casa implante o programa para servir de

exemplo ao Poder Executivo, já que também faz a mesma cobrança àquele órgão que implante por

completo, já que afirma que não está completamente implantado. A Vereadora Eliana pede a palavra

para informar ao Vereador Marciano que já existe o portal da transparência nesta Casa, uma vez que

todas as despesas são entregues ao Tribunal de Contas por meio de um site. O Vereador Marciano

agradece pela informação, mas diz a Vereadora Eliana que o sistema que está implantado nesta Casa

é  bem diferente  de  outros  municípios  e  não  da  para  ver  os  detalhes,  por  isso,  pede  que  seja

totalmente transparente e que qualquer pessoa possa ter acesso. Revela que fez uma visita ao PSF

do Bairro São Pedro e constatou a falta de médico, por isso solicitou a Secretária Municipal de

Saúde providências e a mesma prometeu que no dia dois de maio teria o profissional e cumpriu;

agradece, mas diz que escuta falar nesta Casa que na gestão anterior não tinha material nos postos

de saúde, mas também constatou no último dia 27 que estava faltando material no mesmo posto de

saúde, cobrou, mas continua faltando. A Vereadora Eliana se pronuncia para dizer que no posto de
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saúde  do  I  Centro  de  Saúde  (local  onde  ela  trabalha),  tem  material  de  curativo.  O  Vereador

Marciano diz que não se referiu a Secretaria de Saúde como um todo, mas ao Posto de Saúde do

Bairro  São  Pedro  e  reafirma  que  lá  está  faltando  material.  Por  isso,  pede  que  haja  o

acompanhamento para que a Secretária de Saúde tome conhecimento do que está acontecendo e

tome as providências para sanar os problemas que forem surgindo. O Senhor Presidente Mário pede

a palavra para dizer que na gestão anterior havia alguns PSFs que não funcionavam, mas na atual

todos estão com as equipes formadas e em funcionamento, e que, a administração e a Secretaria

Municipal de Saúde estão fazendo o melhor para prestar uma boa assistência aos usuários de saúde.

Com relação ao portal da transparência, solicitado pelo Vereador Marciano, o Senhor Presidente diz

que as portas desta Casa estão abertas para que o mesmo possa fiscalizar; mas no momento não

dispõe  de  recursos  para  implantar.  No  entanto,  informa que  logo  que  puder  implantará,  como

também que o site do Tribunal  de Contas é alimentado todos os meses,  e  que,  através dele,  o

vereador pode fazer uma consulta nas contas deste Poder. O Vereador Marciano explica que faz a

solicitação para que qualquer cidadão também possa ter acesso às contas. Deixa claro que o que

pretende  “bater  de  frente  com ninguém”,  mas  quer  mostrar  que  é  possível  fazer  um mandato

diferente dos anteriores para que esta Casa possa ser referência para outras casas legislativas. Com

relação ao hospital,  o  Vereador  Marciano diz  que acompanhou a  entrevista  coletiva  do Senhor

Prefeito para explicar a transição do Ipas para o In Saúde e gostou muito da proposta. Deixa claro

que não é oposição ao prefeito municipal, que tem o plano de governo dele, está acompanhando, irá

publicar em seu site o que o mesmo fizer e parabenizar se realizar ao menos oitenta por cento.

Garante que se subirá no palanque do atual gestor, caso consiga executar as ações no percentual já

descrito porque está preocupado com o povo e não em se reeleger. Mas deixa claro também, que

subirá não para se aliar ao mesmo, mas porque se cumprir oitenta por cento da proposta o prefeito

merecerá o seu apoio. Tece comentários a respeito de um requerimento de sua própria autoria, que

irá  entrar  na  pauta,  mais  adiante,  que  solicita  a  vigilância  sanitária  para  visitar  o  depósito  da

merenda e as escolas para averiguar o local de armazenamento, porque constatou que há ratos e

baratas. Mais uma indicação de sua autoria que comenta, é a que solicita um local mais amplo para

armazenar a merenda escolar e justifica dizendo que o prédio atual é muito pequeno e não tem uma

estrutura adequada. Reclama de não receber resposta das indicações que apresenta. Volta a falar

sobre a visita ao Deputado Rodrigo Cunha e reafirma que o mesmo irá ajudá-lo a desempenhar as

funções  parlamentares.  Repete  que  não  quer  “bater  de  frente  com  o  prefeito”,  mas  quer  que

“aconteça a coisa certa”. Destaca o seguinte: “Não estou fazendo política partidária, faço política
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pública; não apoio deputado que vá na minha casa dizer que me dar tanto para eu apoiá-lo. Eu apoio

deputado que queira trabalhar por Santana”. O Vereador José Vaz pede a palavra para parabenizar o

discurso do Vereador Marciano, que por sua vez revela que fez um mapeamento através de um GPS,

em uma noite, e, constatou que haviam quarenta e seis lâmpadas apagadas. Por isso, publicou em

seu site e cobra ao Secretário Municipal de Obras que resolva esse problema, alegando que as ruas

encontram-se às escuras e a população com medo da ação dos meliantes, principalmente na Rua

Gilmar  Pereira  Queiroz,  logo  depois  do  viaduto.  Cobra  também,  a  prestação  de  contas  da

arrecadação da contribuição de iluminação pública para comparar o arrecadado com os serviços

realizados.  Na  sequencia,  o  Senhor  Presidente  determina  a  leitura  das  matérias  do  grande

expediente. Constam: 03 (três) indicações, 02 (dois) requerimentos e 01 (um) projeto de lei.  De

autoria  do  Vereador  Jacson  Chagas  foi  apresentado  a  Indicação  nº  29/2017 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 Seguridade Social, Saúde e Assistência Social do Município de Santana do Ipanema,

em virtude da data base da classe ser no mês de abril. De autoria do Vereador José Marciano

Augusto  dos  Santos  foram  apresentados  dois  requerimentos  e  uma  indicação,  que  tratam  do

seguinte:  Requerimento  nº  05/2017  solicitando  a  Vigilância  Sanitária  Municipal  uma  visita  de

inspeção ao prédio onde se encontra armazenada a merenda escolar do município de Santana do

Ipanema, como também em todas as instituições para onde a merenda é direcionada (creches, pré-

escolas, escolas de ensino regular, etc). Requerimento nº 06/2017 solicitando a Secretária Municipal

de Educação solicitando uma lista contendo o nome, endereço de todas as escolas municipais que

estão em funcionamento e o nome e conato dos seus respectivos diretores. Indicação nº 28/2017

solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito  Isnaldo Bulhões  Barros que trabalhe em prol  de

conseguir um novo e mais amplo espaço para receber e armazenar a merenda escolar do município

de Santana do Ipanema. O Vereador José Lucas apresenta o Projeto de Lei nº 06/2017 denominando

de Professora Maria Joaquina Wanderley, a primeira travessa da Rua São Vicente que inicia na

residência do Senhor Abel Macedo Wanderley e termina na residência do Senhor Arlindo André, em

Santana do Ipanema. O Vereador José Vaz apresenta a Indicação nº 30/2017 solicitando ao Senhor

Prefeito Isnaldo Bulhões Barros e ao Secretário Municipal de Obras Genildo Bezerra da Silva, que

vejam a possibilidade de elaborar um projeto de engenharia para canalizar, com bueiras ou galerias,

as águas pluviais que descem da Avenida Pancrácio Rocha e ruas adjacentes para a Rua Prefeito

Joaquim  Ferreira  e  Delmiro  Gouveia.  Terminada  a  leitura  das  matérias,  o  Senhor  Presidente
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encaminha às comissões, para emissão dos pareceres, o Projeto de Lei nº 06/2017 e submete as

demais matérias a discussão e votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes.

No momento da discussão da ordem do dia, se pronunciaram os Vereadores Jacson e José Vaz para

comentar e/ou reforçar as matérias que apresentam. Não havendo outros assuntos a tratar, em nome

de Deus o Senhor Presidente encerra a sessão determinando que seja lavrada esta ata que segue

assinada por ele (Mário Siqueira Silva) e por todos os vereadores presentes. Eu, Maria da Assunção

Araújo  Nobre,  lavrei  a  presente  ata.  Sala  das  Sessões  da  Câmara  Municipal  de  Santana  do

Ipanema/Alagoas, cinco de maio de dois mil e dezessete. 

     Mário Siqueira Silva                          Moacir Júnior Alves Aquino
          Presidente                                                Primeiro Secretário

         Jacson Humberto Chagas Santos                             
                         Vereador                                                               

               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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