
Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

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

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

Aos 12 (doze) dias do mês maio de dois mil e dezessete, na Sala das Sessões da Câmara Municipal

de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, às 11:30 (onze horas e trinta minutos), 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 Vaz, Maria Audilene da Silva Apolinário (Audilene da Saúde),

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.  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: Ofícios oriundos do

Poder Executivo com resposta a várias indicações apresentadas pelos Senhores Vereadores, a saber:

Ofício nº  02 de 05 de maio,  em resposta a Indicação nº  22/2017, do Vereador Jacson Chagas,

informa  que  a  questão  do  reajuste  salarial  dos  servidores  da  educação  está  sendo  discutida

diretamente com o Sinteal (Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas). Ofício nº 03 de

05  de  maio,  em resposta  a  Indicação  nº  23/2017,  do  Vereador  Roberto  Cézar,  informa  que  o

município não medirá esforços para cobrar ao Governo do Estado meios para equipar o município

com Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.   Ofício nº 04

de 05 de maio, em resposta a Indicação nº 24/2017, do Vereador Eudes Vieira, diz que os serviços

de  recuperação  das  estradas  de  acesso  aos  sítios  Serra  da  Lagoa  I  e  II  e  Cajarana  já  foram

realizados. Ofício nº 05 de 05 de maio, em resposta a Indicação nº 25/2017, do Vereador Eudes

Vieira, diz que os serviços de recuperação das estradas de acesso a Poço da Pedra e Jaqueira já

foram realizados. Ofício nº 06 de 05 de maio, em resposta a Indicação nº 26/2017, do Vereador José

Marciano, informa que o Executivo buscará viabilizar recursos federais para implementação do

Plano Municipal de Saneamento Básico. Ofício nº 07 de 05 de maio, em resposta a Indicação nº

27/2017, do Vereador José Marciano, informa que o portal da transparência está sendo viabilizado
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pelo técnico do setor competente da prefeitura. Ofício nº 01/2017 de 12 de maio, encaminhando a

esta Casa o Projeto de Lei nº 04/2017 que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício

financeiro de 2018. Ofício nº 02/2017 de 12 de maio, encaminhando a esta Casa o balancete mensal

da Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2017. Ofício nº 03/2017 de 12 de maio, encaminhando

a esta Casa o balancete mensal da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2017. Ofício da

Secretária  Municipal  de  Educação,  em  atendimento  a  solicitação  do  Vereador  José  Marciano,

encaminha a relação das escolas da rede municipal de ensino. Não havendo mais matérias a serem

apresentadas, o Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de cinco

minutos. Inicialmente, usa a palavra o Vereador Roberto Oliveira, que depois dos cumprimentos

agradece ao Secretário Municipal de Obras dizendo que pediu para executar o conserto do semáforo

do Maracanã e foi  atendido.  A respeito da indicação que apresentou solicitando a aquisição de

ambulâncias para a base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU),

diz que o Senhor Prefeito respondeu que não medirá esforços buscar junto ao Senhor Governador,

mas como teve a oportunidade de estar com o Excelentíssimo Senhor Renan Filho fez a cobrança

pessoalmente e o mesmo o informou que em breve comprará várias ambulâncias e garantiu que

Santana  do  Ipanema  será  o  primeiro  município  a  ser  contemplado.  Seguindo,  usa  a  palavra  o

Vereador José Vaz,  que depois dos cumprimentos explica que o atraso para início desta  sessão

ocorreu porque todos os vereadores estavam em reunião com o Senhor Prefeito, onde o mesmo fez

o repasse de “muitas coisas” que eles (os Senhores Vereadores) não tinham conhecimento. Diz que

é a atitude do Senhor Prefeito vir a esta Casa é salutar porque deve haver um bom relacionamento

entre os poderes, já que é “para o bem de Santana, para que Santana cresça, desenvolva e resolva os

problemas que estão se arrastando a vários tempos”. Diz que a prefeitura está implantando o Portal

de Transparência, mas falta colocar muitas informações para que realmente seja transparente como

já acontece em outras prefeituras. Com relação ao transporte escolar da rede estadual, conta que na

última terça os transportadores e estudantes fizeram uma manifestação cobrando o pagamento do

salário  que  se  encontra  atrasado  em três  meses.  Conta  que  o  Governo  do  Estado,  através  da

Secretaria de Estado da Educação, quer municipalizar o transporte escolar. Mostra-se contra essa

medida,  alegando que  isso  gerará  mais  despesa  para  o  município.  Tece  críticas  as  autoridades

estaduais que sugerem a municipalização e diz que esse é um assunto que irá tratar com o Senhor

Prefeito,  em audiência,  para  saber  qual  a  opinião  dele  nesse  sentido  e  diz  que  o  Estado  está

querendo “se  livrar”  de uma despesa  e  “empurrar”  para  os  municípios.  Após,  usa  a  palavra  o

Vereador Jacson Chagas que depois dos cumprimentos lembra que semana passada falou nesta Casa
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que estava faltando medicamentos na farmácia básica, mas para ter certeza foi fiscalizar, constatou

que os itens estão completos e teve a informação que quando falta sempre é feito o pedido. Volta a

cobrar  que  a  Secretária  Municipal  de  Saúde  (chamando-a  de  competente)  implante  o  serviço

odontológico nos postos de saúde da família. Sobre o Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues

de Melo, diz que ver a boa vontade dos médicos e funcionários em prestar os serviços da melhor

forma, mas constatou que faltam as condições para que os mesmos desempenhe as suas funções.

Como exemplo, diz que esta semana levou uma mulher para dar a luz, mas não foi possível realizar

o parto porque segundo conta, a equipe médica falou que a gravidez era de alto risco. Por isso, a

equipe não deu nenhum encaminhamento, apenas pediu para a mesma ir para Palmeira dos Indios e

que não dissesse que tinha passado pelo hospital local. No entanto, para a gestante ir a Palmeira

precisou de uma ambulância e também o hospital não tinha. Revela que também esta semana levou

outra pessoa ao hospital,  deu entrada na ala vermelha, mas estava faltando maca. Diante dessas

revelações,  diz  que  é  preciso  que  haja  uma  fiscalização  maior  por  parte  deles  (dos  Senhores

Vereadores) para que o hospital passe a oferecer um melhor atendimento para quem mais precisa da

“saúde pública”.  Na sequencia,  o Presidente convida o Vice-Presidente para ocupar o seu lugar

enquanto usa a palavra na tribuna. Após os cumprimentos o Vereador Mário Siqueira diz que eles

(os  vereadores)  fazem  cobranças  aos  órgãos  competentes  por  ser  uma  prerrogativa  do  Poder

Legislativo, mas tem acompanhado de perto o trabalho do Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões e afirma

que o mesmo está preocupado com todos os problemas do município, em especial, em relação ao

hospital. Sobre as ambulâncias, diz que chegará em Santana do Ipanema três novas e provavelmente

uma ficará a serviço do hospital. Revela que no último sábado o Senhor Prefeito fez uma visita

surpresa no hospital, onde ele (Vereador Mário) o acompanhou, que durou das dezesseis às vinte

horas  e  visitaram  desde  a  recepção,  conversando  com  pacientes,  até  médicos,  funcionários  e

diretores. Reafirma que o gestor do município quer que aquela unidade hospitalar funcione bem e

que  isso  é  uma  questão  de  honra  do  mesmo.  Sobre  a  falta  de  macas,  falado  pelos  oradores

anteriores, diz que vai ver pelo fato de ter sido feita a aquisição de algumas recentemente macas e

cadeiras  de rodas.  Parabeniza o Senhor Governador  Renan Filho pela  entrega de sementes aos

agricultores em Santana do Ipanema, em evento realizado na última sexta-feira. Avisa que o m esmo

(o governador) virá no final do mês para realização de outras obras e destaca que o mesmo nunca

vem a Santana do Ipanema de “mãos vazias”, sempre traz algo para o sertão, principalmente para

este  município.  Apresenta votos de pelo aos familiares  do Senhor Roberto,  do bairro Baraúna;

parabeniza todos os enfermeiros por hoje ser comemorado o dia desse profissional e todas as mães
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pelo “dia das mães” a ser comemorado no próximo domingo. Prosseguindo os pronunciamentos,

usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana que depois dos cumprimentos diz que visitou a Secretaria

Municipal de Saúde e conversou com a Coordenadora da Atenção Básica, a enfermeira Cibele, e a

mesma mostrou as condições que a atual administração recebeu os postos de saúde e as dificuldades

que está tendo para se organizar. Sugere que assim como o Senhor Prefeito fez, vindo a esta Casa

explanar os problemas e as ações que estão sendo movidas, que a Coordenadora da Atenção Básica

também venha para mostrar a todos os vereadores a forma (o descaso) que recebeu os postos de

saúde da gestão anterior. Pede ao Senhor Presidente para convidar a ex-vereadora Ana de São Félix

para fazer parte da mesa e o pedido foi acatado. Confirma que realmente existem as dificuldades

nos postos de saúde, no I Centro de Saúde, no Centro Diagnóstico e na Casa da Mulher, por isso

pede a população paciência enquanto tudo se organiza e melhora. Agradece ao Secretário Municipal

de Obras, Genildo Bezerra, por ter atendido a reivindicação que fez (Vereadora Josefa Eliana) para

iluminar algumas ruas que estavam às escuras. Faz um apelo a população para colocar o lixo das

residências para fora das casas apenas nos dias e perto do horário do carro coletor passar, alegando

que em algumas ruas as pessoas não estão seguindo o cronograma da coleta de lixo, os cachorros

estão rasgando as sacolas e espalhando o lixo, deixando as ruas sujas. Pede ao Secretário de Obras

que a Rua Gilmar Pereira Queiroz seja feita limpeza com mais frequência, tendo em vista passar

muita gente e sujar por ter duas escolas estaduais. Faz a leitura de uma mensagem em homenagem

aos enfermeiros pelo “dia do enfermeiro” (12 de maio) e parabeniza todas as mães pelo “dia das

mães,  a  ser comemorado no próximo domingo.  Continuando, usa a palavra o Vereador  Moacir

Júnior,  que  depois  dos  cumprimentos  também parabeniza  as  mães  pelo  “dia  das  mães,  como

também os enfermeiros pelo dia de hoje ser comemorado o dia deles. Informa que esteve junto com

engenheiros especialistas em barragem no Riacho João Gomes, fazendo um estudo para abertura de

uma barragem e diz ser de grande valia para o município os governantes moverem ações para o

armazenamento  de  água numa região  como esta  do  sertão,  como abertura  de  barragens,  poços

artesianos e adutoras. Informa ainda, que o Doutor Isnaldo Bulhões recebeu uma homenagem do

Excelentíssimo  Senhor  Governador  do  Estado,  entregue  pelo  Secretário  de  Estado  do  Meio

Ambiente Alexandre Ayres, pelo fechamento do lixão do Povoado Areia Branca e o parabeniza por

estar destinando o lixo para o aterro sanitário em Olho D’Água das Flores. Estando com a palavra o

Senhor  Presidente  Mário  Siqueira  também parabeniza  o  Doutor  Isnaldo  Bulhões  pelo  mesmo

motivo do Vereador Moacir Júnior e acrescenta que a homenagem foi feita na AMA (Associação

dos Municípios Alagoanos) pelo fato do mesmo sido o primeiro prefeito a erradicado o lixão a céu
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aberto deste o primeiro dia do seu mandato. Ressalta que isso foi um compromisso de campanha do

atual gestor, que conseguiu iniciar a administração trazendo carros coletores adequados para fazer a

coleta do lixo em Santana do Ipanema e ser destinado ao aterro sanitário. Informa que não será

apresentada nenhuma matéria no grande expediente tendo em vista a sessão ter iniciada com muito

atraso pelo fato deles (os Senhores Vereadores) terem tido uma reunião com o Senhor Prefeito no

horário de início da sessão ordinária. Por essa razão, determina que as matérias protocoladas para

entrar  na pauta desta  sessão,  sejam apresentadas  somente  na sessão  subsequente.  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, doze de maio de dois mil e dezessete. 

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

         Maria Audilene da Silva Apolinário                   Jacson Humberto Chagas Santos                       
                   Segunda Secretária                                                      Vereador                                          

               Josefa Eliana Silva Bezerra                                            José Lucas Júnior
                           Vereadora                                                                Vereador

       José Vaz                Eudes Vieira da Paixão        Roberto Cézar Oliveira Silva          
       Vereador                        Vereador                                  Vereador         
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