
Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

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

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

Aos 19 (dezenove) 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  (Jacson  Chagas),  Josefa  Eliana  Silva  Bezerra  (Fofa),  José

Lourenço da Silva Neto (Zé Del), José Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos (Marciano

do Couro), 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, 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. Constam: Convite do Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões para

os Senhores Vereadores participar do encerramento 15ª Semana de Museus que a acontecer nesta

data às 19:00, nas dependências desta Casa. Convite do Poder Judiciário, do Ministério Público e

da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Defesa Civil, convidando os Senhores

Vereadores participar de uma Reunião Pública com a temática “Combate ao Abuso e Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes”, a ser realizado no Fórum local, no próximo dia 22 (vinte e

dois). Não havendo mais matérias a serem apresentadas, o Senhor Presidente concede a palavra aos

Senhores  Vereadores  pelo  tempo de cinco minutos  no  pequeno expediente.  Inicialmente,  usa  a

palavra o Vereador José Lourenço que depois dos cumprimentos tece comentários a respeito de um

projeto de lei de sua autoria que entrará na pauta do grande expediente, dizendo que está sugerindo

que seja denominado de Jacinta Severo dos Santos, o Posto de Saúde da comunidade São Raimundo

por essa senhora ter sido uma parteira durante toda a vida na mencionada região e fazia isso com

muita  boa  vontade.  Seguindo,  usa  a  palavra  o  Vereador  Roberto  Cézar  que  depois  dos

cumprimentos, assim como fez nas sessões anteriores, cobra ambulâncias para o SAMU (Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência). Conta que se reuniu com a Secretária Municipal de Saúde, a
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mesma disse que já havia solicitado ao Secretário de Estado da Saúde e ficou definido que logo que

chegar as ambulâncias no Estado, Santana do Ipanema será a primeira cidade a ser contemplada.

Diz que são quase oitenta dias  que o Samu está  sem as ambulâncias,  diz ter  cobrado que seja

enviada até mesmo uma usada enquanto chegam as novas e foi garantido em breve chegará uma.

Informa que foi procurado por alguns agentes de saúde deste município que disseram não estar

recebendo o dinheiro do  Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção

Básica (PMAQ),  desde o mês de janeiro,  por isso procurou a Secretária de Saúde para tratar o

assunto e a mesma disse que os recursos estão em caixa, mas devido a um problema burocrático não

está sendo repassado aos funcionários, mas irá se reunir com a presidente do conselho de saúde para

resolver esse problema o mais rápido possível. Para encerrar a fala no pequeno expediente apresenta

condolências  aos  familiares  da  sua  cunhada  Rosana  pelo  falecimento  da  sua  mãe,  Senhora

Rosemeire. Após, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira da Paixão, que depois dos cumprimentos

diz  que  recebeu  a  cobrança  de  uma candidata  a  vereadora,  nas  últimas  eleições,  para  que  ele

(Vereador Eudes) colocasse um carro a disposição das pessoas do Povoado Areia Branca para fazer

o transporte quando tivesse uma necessidade, de doença por exemplo. Mas, diz que não dispõe de

condições para fazer isso porque não faz parte do bloco de apoio ao gestor; que o seu irmão, ex-

Vereador Heleno, fez isso nos últimos quatro anos e essa pessoa (a candidata a vereadora) também

fez porque o ex-prefeito dava total apoio; e, diz que falado que o Senhor Marcelo de Areias poderá

firmar parceria com o Senhor Prefeito para fazer isso, já que mesmo “faz parte da administração”.

Diz que ele (Vereador Meirica) tem inúmeros serviços prestados na comunidade Areia Branca, a

exemplo de boa parte do calçamento de várias ruas a seu pedido, em gestões anteriores,  como

também da construção da quadra poliesportiva, onde os recursos foram destinados de emendas do

Deputado Givaldo Carimbão também a seu pedido. Diz ter conseguido recursos para implantação

da fábrica de beneficiamento da polpa de caju e da castanha, embora não tenha executado o projeto

teve a intenção de fazer porque os recursos vieram e retornaram. Afirma já ter ajudado a muitas

pessoas, tanto da cidade de Santana da Ipanema, como do Povoado Areia Branca. Acredita ser por

isso  que  já  está  no  quinto  mandato  de  vereador.  Afirma  ser  um  parlamentar  “totalmente

independente”, que nunca foi beneficiado por nenhum prefeito; que está cumprindo o seu papel de

fiscalizador e legislador, e, acredita que ninguém irá manchar a imagem dele porque passou quatro

anos fora desta Casa, mas nunca deixou de ajudar as pessoas. Diz que se elegeu as cinco vezes por

conta própria, desafia quem diga o contrário e diz que a candidata a vereadora a que se refere acima

implicava  com  o  seu  irmão  (ex-vereador  Heleno),  mas  a  família  Paixão  tem  seis  mandatos
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consecutivos neste Poder Legislativo. Diz ainda, que a pessoa a que menciona como candidata não

fala se os recursos que conseguiu com o ex-Prefeito Mário Silva, ajudou de fato a comunidade de

Areia  Branca.  Fala que está  fazendo cobranças ao Senhor Prefeito e  a Secretária  Municipal  de

Saúde para colocar um carro a disposição da comunidade Areia Branca; que solicitou o conserto das

estradas de acesso a Serra da Lagoa I, II, Cajarana, Cajueiro e outras, e, muitas delas já foram

consertadas, por isso agradece ao Secretário de Transportes por ter atendido o seu pedido. Seguindo,

usa a palavra ao Vereador José Vaz que depois dos cumprimentos iniciais  se solidariza com os

familiares das seguintes pessoas falecidas: Senhoras Rosemeire e Carmelita e do Senhor que chama

de Jota. Pede ao Secretário Municipal de Obras para consertar o calçamento da Rua Principal da

Rua Santa Luzia pelo fato da mesma está intransitável porque o calçamento cedeu. Diz ser de

urgência  a  execução  do  serviço  porque  a  referida  artéria  ser  bem  movimentada,  inclusive  os

condutores  de  veículos  cruzam pelo  local  para  desviar  do  trânsito  na  ponte  de  acesso  a  Olho

D’Água das Flores por ser bem movimentado e até haver congestionamentos, principalmente no

horário  de  meio  dia.  Informa  já  ter  apresentado  uma  indicação  nesta  Casa  solicitando  a

pavimentação do alto da Santa Luzia até a AL 130 por esse mesmo motivo. Não havendo mais

oradores  inscritos  no  pequeno  expediente,  o  Senhor  Presidente  inicia  o  grande  expediente

concedendo a palavra ao Vereador Eudes Vieira da Paixão pelo tempo de quinze minutos. Depois de

renovar os cumprimentos, o Vereador Eudes solicita que seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Isnaldo Bulhões que inclua no projeto de pavimentação asfáltica a via de acesso a AL 130

que inicia na Rua São Pedro, passa pela ponte lavada da Rua São Paulo, segue pela principal rua do

Bairro Santa Luzia, passando entrada da Microondas e saindo por traz do Posto Lemos, na AL 130.

Justifica esse pedido dizendo que desafogaria o trânsito na ponte de acesso ao município de Olho

D’Água das Flores. Sugere ainda, que caso não queira que a saída seja por trás do Posto Lemos,

seja aberta uma estrada do Bairro Santa Luzia para ter acesso a referida rodovia na frente do Hiper

Nobre. Fala da visita do Senhor Prefeito a esta Casa dizendo que mesmo falou da pavimentação

asfáltica das ruas de Santana do Ipanema, como também da abertura de uma estrada ligando a AL

130 as proximidades do Hospital Regional. Informa que cobrou ao Secretário Municipal de Obras o

conserto das estradas de acesso ao Povoado São Félix, a Jaqueira, dentre outras e o mesmo disse

que está prestar a iniciar o trabalho. Ressalta que está no quinto mandato de vereador, diz que

sempre trabalhou em prol do município, principalmente pelo Povoado Areia Branca e que estará

sempre a disposição daquela comunidade. Sobre a falta de ambulância no município, pede que o

Senhor Presidente envie ofício ao Senhor Prefeito e a Secretária Municipal de Saúde, solicitando
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que seja colocado um veículo a disposição da comunidade Areia Branca porque quando alguém

adoece  precisa  ser  transportado  ao  hospital  e  tem que  pagar  entre  setenta  e  oitenta  reais  pelo

transporte. Cobra também um transporte com a mesma finalidade para o Povoado São Raimundo.

Deixa  claro  que  é  um  vereador  independente,  mas  é  favor  de  qualquer  projeto  ou  ação  da

administração  que  venha  beneficiar  o  município.  Por  isso,  agradece  ao  Senhor  Prefeito  e  ao

Secretário de Obras pelo conserto das estradas de acesso a Serra da Lagoa I, II, Cajarana e Cajueiro.

Seguindo, usa a palavra o Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos diz que a sua

esposa teve um problema de saúde e foi para Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues e foi

muito bem atendida, assim como as demais pessoas que se encontravam no momento. Por isso,

agradece a toda a equipe que a atenderam. Diz que na visita do Senhor Prefeito a esta Casa, garantiu

aos Senhores Vereadores que Areia Branca e São Félix serão contempladas com ambulâncias. Pede

que seja enviado ofício ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura) que sejam instalados, no

mínimo, dois sensores de velocidade no trecho da BR 316 que passa no Povoado Areia Branca e

mais  dois  em Santana  do  Ipanema,  entre  o  semáforo  do  Maracanã  e  o  Bairro  Clima  Bom.  O

Vereador Eudes pede a palavra para apoiar o pedido do Vereador Moacir, dizer que é importante a

instalação dos sensores no Povoado Areia Branca, bem como na Avenida Pancrácio Rocha para

reduzir o número de acidentes. Diz já que feito o pedido ao Dnit para instalação de um semáforo

defronte a empresa Pontual, na saída para Poço das Trincheiras. O Vereador José Vaz também pede

a palavra para dizer que também apresentou uma indicação solicitando ao Dnit a sinalização de toda

a  Avenida  Pancrácio  Rocha  ou  que  firmasse  acordo  com  o  gestor  para  municipalizar  todo  o

perímetro urbano da BR 316 para que o município pudesse sinalizar e manter, uma vez que a falta

de  sinalização  tem ocasionado  multas  para  os  condutores  de  veículos  pelo  Polícia  Rodoviária

Federal.  O  Senhor  Presidente  Mário  Siqueira  é  mais  um a  pedir  a  palavra  para  dizer  que  as

colocações referentes a sinalização da Avenida Pancrácio Rocha são pertinentes e tem que ser feito.

O  Vereador  Moacir  Júnior  segue  com  a  palavra  agradecendo  aos  oradores  que  o  apartearam,

confirmando que realmente é necessário tomar as providências para sinalizar a BR 316 para evitar

não  só  as  multas  aos  condutores  de  veículos,  mas,  principalmente  o  número de  acidentes  que

ocorrem.  Parabeniza  a  polícia  militar  pelas  rondas  que  está  fazendo na  zona rural  e  pede  que

continue para coibir a ação dos vândalos porque os moradores estão vivendo cada vez assustados

com o alto índice de violência e até com a invasão as residências para praticar roubos. Para encerrar,

o Vereador Júnior diz ter participado de uma palestra realizada no último dia 18 (dezoito), na escola

do  Povoado  Areia  Branca  sobre  o  abuso  e  a  intolerância  sexual  infantil.  Parabeniza  os
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organizadores (Prefeitura, Secretaria de Ação Social e Secretaria Municipal de Educação) e diz ter

sido um evento muito importante para alertar a família sobre os cuidados com as crianças para

identificar se está ocorrendo algum tipo de assédio ou exploração sexual, principalmente pelas redes

sociais. Continuando os discursos do grande expediente, usa a palavra o Vereador Jacson que depois

dos cumprimentos diz ser muito importante a visita do Senhor Prefeito a esta Casa, mas pede que as

próximas  reuniões,  com o gestor  ou com qualquer  outra  autoridade,  sejam marcadas  em dia e

horário que não comprometa o horário das sessões ordinárias pelo fato de ter sido cobrado na última

sexta-feira, pelas pessoas que acompanham as sessões pelas emissoras de rádio, de não ter sido

tratado todos os assuntos que tinham para ser tratados na reunião ordinária, já que houve a visita do

Senhor Prefeito no mesmo horário da reunião. O Vereador José Vaz pede a palavra para corroborar

as  palavras  do Vereador  Jacson,  quanto  ao  horário  de  reuniões  internas  para  não atrapalhar  as

sessões ordinárias. O Vereador Jacson segue com a palavra contando que na última quarta-feira

recebeu uma ligação da  mãe de  uma criança  que  tem problemas  cardíacos  porque a  levou  ao

Hospital Doutor Clodolfo, foi atendida, mas encaminhada para Maceió por falta de um cardiologista

no mencionado hospital. Diz que, além da falta do profissional, também faltava a ambulância. Por

isso, foi solicitada a ambulância do Samu, mas sem êxito, o translado foi feito por uma ambulância

de Mata Grande e o tempo de espera foi das nove as quinze horas. Tece críticas pela falta dos

recursos do Hospital e do tempo de espera dizendo que a criança corria risco de morte. O Senhor

Presidente pede a palavra para lembrar que quando o atual gestor assumiu a prefeitura encontrou as

ambulâncias totalmente sucateadas, mas três já estão garantidas para Santana do Ipanema, através

do empenho do Deputado Isnaldo Bulhões Júnior, e, uma ficará a disposição do Hospital Regional

local. O Vereador Jacson continua com a palavra agradecendo a informação do Senhor Presidente,

mas lamenta o fato da criança que precisava de atendimento cardíaco urgente e não teve,  mas

informa que a mesma está internada no Hospital Geral do Estado. Diz ter visto um vídeo que está

circulando pelas redes sociais que parece ser do esgoto ou da fossa do Hospital Doutor Clodolfo,

que derrama sujeira a céu aberto, não diz ao certo, alegando não ter ido verificar. Por isso, pede que

todos os colegas vereadores que seja feita a fiscalização para averiguar os esgotos e a fossa do

hospital. Sobre o discurso do Vereador Eudes, no que se referiu a necessidade de ser colocado um

veículo no Povoado Areia Branca para transportar as pessoas por motivo de doença, entende não ser

obrigação do Vereador  fazer  isso,  mas  ele  (Vereador  Jacson)  ajuda  e  concorda  que  tenha  esse

transporte  porque  ver  a  necessidade  das  pessoas  quando  adoecem.  Coloca-se  a  disposição  de

qualquer pessoa doente ou para as mulheres que vão dar a luz, para transportá-las para onde for
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necessário.  Diz  não  concordar  com  o  Senhor  Presidente  em  usar  como  desculpa  da  falta  de

ambulância, dizer que tem três ambulâncias para chegar e que a administração passada deixou “tudo

sucateado” porque o hospital e o Povoado Areia Branca vem sem ambulâncias “não é de quatro

anos”. Diz que o atual governador assumiu há três anos, o Deputado Isnaldinho está com quase

vinte anos de mandato e se o mesmo é aliado do governo do Estado, acredita que não precisava

esperar os três anos de mandato do governador para mandar ambulâncias para Santana do Ipanema.

Sobre a falta de transporte para pessoas doentes, diz não ser um problema apenas do Povoado Areia

Branca,  mas  também  de  Camoxinga  dos  Teodósios,  Quixabeira,  Olho  D’Água  do  Amaro,

Remetedeira e outras comunidades. Afirma que o problema de Santana do Ipanema não é só da

administração passada, segundo ele (Vereador Jacson) vem se arrastando há anos; destaca que é

fácil culpar quem passou e diz que é preciso “trabalhar e fazer o agora”. O Vereador Mário pede a

palavra  para  dizer  que  quando a  ex-prefeita  Renilde  Bulhões  terminou o  mandato  deixou  oito

ambulâncias funcionando no município e o atual prefeito pegou todas elas sucateadas. Quanto a

questão de um veículo para o transporte de pessoas doentes do Povoado Areia Branca e de outras

localidades, diz que está sendo resolvido pela atual administração. O Vereador Jacson questiona a

atuação dos vereadores que faziam oposição ao ex-Prefeito Mário Silva se não fiscalizavam para ter

deixado  acabar  oito  ambulâncias.  O  Senhor  Prefeito  informa  que  houve  muitas  cobranças  e

fiscalizações dos vereadores da gestão passada ao ex-gestor, no entanto a execução das ações fica a

cargo do Poder Executivo. O Vereador Jacson dar prosseguimento ao seu discurso dizendo que vai

aguardar chegar as ambulâncias, respeita as colocações do Senhor Presidente, embora não entenda

da mesma forma que ele. Cobra ao Secretário Municipal de Obras o conserto das estradas que

solicitou através de indicação alegando não ter sido atendido e ressalta que apenas o pedido do

Vereador Meirica foi atendido. Tece críticas aos Senhores Vereadores da base do governo dizendo

não  saber  o  que  os  mesmos  estão  fazendo  nesta  Casa  porque,  segundo  ele  (Vereador  Jacson)

também pediram o conserto das estradas e não foram atendidos. O Vereador Meirica se pronuncia

para dizer que acredita que foi sorte o conserto das estradas ter iniciado pela região que fez o pedido

e acredita também que irá chegar a vez de recuperar as estradas solicitadas pelo Vereador Jacson e

demais  vereadores.  O  Vereador  Jacson  segue  com  a  palavra  dizendo  que  conversou  com  o

Secretário Municipal de Obras e o mesmo mostrou o cronograma da execução do conserto das

estradas e constatou que a região em que ele solicitou será feita por último e reclama de nunca ter

sido atendida nenhuma das reivindicações que fez nesta Casa. Faz um apelo ao Secretário de Obras

para  fazer  uma limpeza  na  Avenida  Pancrácio  Rocha,  na altura  da  delegacia,  alegando que  os
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canteiros estão cheios de mato. Diz que encontra muito lixo pelas ruas porque “deixam de passar de

três para fazer a coleta”. O Senhor Presidente pede a palavra para informar que hoje passou pela

Avenida Pancrácio Rocha e constatou que havia uma equipe fazendo a limpeza do trecho solicitado

pelo Vereador Jacson, defronte a Delegacia. O Vereador Jacson continua o pronunciamento dizendo

que fez uma visita às escolas para fiscalizar a merenda escolar e constatou algumas irregularidades.

Daí procurou a chefe do depósito da merenda e a mesma informou que por problemas de licitação

estava faltando alguns itens  da merenda.  Diz que fez uma segunda visita  e havia merenda nas

escolas, por isso, fala que se não tivesse ido não tinha chegado a merenda. No entanto, informa que

ao conversar com os alunos, constatou que o item que mais chegou foi frango e que era servido

todos os dias, além de outros itens da agricultura familiar, como melancia e abacaxi, só que os

mesmos estavam estragados. Sobre isso, diz que o Presidente do Conselho da Merenda Escolar deu

uma entrevista em emissora de rádio e disse que realmente falta merenda nas escolas e devido a

essa falta só estava sendo oferecida aos alunos do turno da manhã. O Vereador Jacson discorda,

alegando que os recursos vem para oferecer a todos os alunos, independentemente do turno que

estudem. Diz ainda,  que o Presidente do Conselho da Merenda atribuiu a responsabilidade aos

diretores pela falta da merenda nas escolas alegando que os mesmos não sabem dividir os itens. Diz

que  os  diretores  não podem fazer  milagre  se  os  itens  que  chegam não dar  para  oferecer  uma

alimentação balanceada e critica a afirmação do Presidente do Conselho. Como exemplo, diz que

quando fez a visita na Creche constatou que tinha o cuscuz, mas não tinha o leite, como também

não tinha verdura para preparar o frango. Diz que isso é uma vergonha porque existe o dinheiro para

aquisição  da  merenda.   Depois,  usa  a  palavra  Vereador  José  Vaz,  que  depois  de  renovar  os

cumprimentos  diz  que  assim  como  o  Vereador  Marciano  vem fazendo,  visitou  o  depósito  da

merenda  escolar  da  rede  municipal  e  constatou  que  há  itens  da  merenda  que  ainda  foram da

“licitação do governo anterior”. Diz ter pouca coisa e o item que primeiro faltou foi leite. Diz que

além de ter visitado o depósito da merenda visitou três escolas (José Francisco de Andrade, Santa

Sofia e Senhora Santana) para ver como estava sendo servida a merenda; fez isso no horário de

servir  e  constatou  que  o  problema  é  sério,  porque  não  conseguiu  experimentar  a  merenda  de

nenhuma escola. Deduz que foi porque tiveram vergonha de colocar para ele e informa que em uma

das escolas o que lhe ofereceram foi banana. Tece vários comentários em torno do tema merenda,

diz que até para o “Programa Mais Educação”,  que vem merenda para isso, não tem e que há

escolas que soltam os alunos mais cedo por falta dos alimentos. Fala que também observou se o

armazenamento da merenda estava correto nas escolas, como também as condições dos banheiros,
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da cozinha e da energia elétrica. Diante disso, diz ser necessário ter merenda nas escolas, que a

licitação já foi feita, mas os produtos ainda não foram adquiridos, a não ser alguns,  através da

licitação do governo anterior e uma “compra emergencial”, mas não foi suficiente para resolver o

problema. Ressalta ainda, que constatou falta de estrutura das escolas e diz ser preciso melhorar. A

Vereadora Eliana pede a palavra para dizer que entrou em contato com a Secretária Municipal, por

ter recebido reclamações da falta de merenda e a mesma informou que realmente estava faltando

alguns produtos, mas no dia de ontem chegou um caminhão de merenda no depósito e que está

tomando os cuidados para não deixar faltar. Diz ainda, que muitas vezes ocorre das empresas que

ganham as licitações atrasarem para entregar os produtos. O Vereador José Vaz segue com a palavra

dizendo que sabe da burocracia de uma licitação, por isso cobra que o processo de licitação seja

iniciado com antecedência para não chegar ao ponto de faltar merenda. Diz ter visto “um vídeo do

hospital”, não fala o que viu, mas faz referência ao esgotamento sanitário de Santana do Ipanema

dizendo que o mesmo não funciona. Por essa razão, diz estar acompanhado as ações da Codevasf

(Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e Parnaíba) e da Casal (Companhia de

Abastecimento e Saneamento de Alagoas) para resolver os problemas do esgotamento sanitário,

mas, mesmo assim, afirma que o hospital deve se pronunciar sobre o esgoto que corre a céu aberto

porque no vídeo que viu parecia ser sangue. Diz ter mostrado o vídeo a Secretária Municipal de

Saúde e solicitado providências. Sobre a falta de ambulância no município diz que as pessoas que

residem no Povoado Óleo e em São Félix tem que pagar cento e cinqüenta reais pelo aluguel de um

transporte, caso precise se descolar para atendimento médico de emergência no hospital local, e, até

duzentos reais  se  a necessidade for a  noite.  Tece críticas e  diz  que existem comunidades  mais

distantes ainda que se tiver um caso de doença que precise de atendimento emergencial o custo será

muito maior, a exemplo das comunidades Lageiro Bonito e São Raimundo. A respeito das rescisões

dos contratos dos funcionários do Ipas, diz que está faltando a homologação, enquanto as pessoas

que foram readmitidas já tiveram os contratos homologados. Acredita que deveria ser o contrário

para que as pessoas demitidas recebam o seguro desemprego e fiquem com a carteira de trabalho

livre para conseguir outro emprego. Cobra providências sobre isso. O Vereador Marciano pede a

palavra para apoiar  as palavras  do Vereador  José Vaz e também defende que seja homologado

primeiro a demissão das pessoas que não foram readmitidas no Hospital.  O Vereador Jacson se

pronuncia para falar sobre o hospital e diz que o que tem muito e sobra naquela unidade de saúde é

boa vontade dos funcionários, mas lembra que foi prometido que no dia das mães o tomógrafo

estaria  funcionando e isso não ocorreu.  Diz que é  preciso haver  muita  cobrança  e  fiscalização
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porque o Hospital Regional está longe de ser referência no alto Sertão de Alagoas. Tece críticas ao

Governo do Estado dizendo o seguinte: “É o mesmo 15 (quinze) que está instalado na Governadoria

do Estado que não mandou ração para os animais dos nossos agricultores. Temos quer ter cuidado

com o  15  (quinze);  temos  que  ter  cuidado  com políticos  de  carreiras,  tanta  gente  boa,  tanto

empresário  bom,  tanta  gente  de  boa  vontade...Enquanto  nós  não  acordarmos  e  tirarmos  esses

políticos de carreira, que nunca trabalharam, que nunca deram um dia de serviço a ninguém, que

nunca se viram em um posto de saúde... enquanto tiver esses político de carreira, começando por

Brasília e findando em Santana do Ipanema... então, tem que mudar o quadro político do Brasil, de

Alagoas e Santana não é diferente”. O Senhor Presidente pede a palavra ao Vereador José Vaz para

informar que o conserto do tomógrafo foi uma promessa do Senhor Prefeito e que equipamento está

pronto, mas não foi colocado em funcionamento em virtude de problemas na energia. Conta que foi

utilizado para fazer uma tomografia em uma pessoa, com autorização do Senhor Prefeito, porque

era questão de urgência, já que havia a suspeita de meniguite e a pessoa não podia ser transferida.

Mas, informa também, que o Senhor Prefeito já entrou em contato com a Eletrobrás para resolver o

problema e diz que a empresa Philipes, (que consertou o tomógrafo) não aceitou fazer o seguro

porque sabe do risco de queimar, caso seja ligado com a energia nas condições de se encontra. Pede

a ajuda do Vereador  José Vaz para orientar  como resolver  o  problema da energia  pelo fato do

mesmo ter um conhecimento maior sobre a questão. O Vereador Jacson se pronuncia mais uma vez

para dizer que respeita a colocação do Senhor Presidente, embora não concorde que seja usado

como desculpa o não funcionamento do tomógrafo por questões de energia. Diz não aceitar porque

o Governo do Estado está com três anos de mandato e já poderia ter resolvido isso, uma vez que

afirma ter notado que há uma grande amizade e parceria com o Governo Municipal. Fala que o

tomógrafo  deve  ser  usado  para  atender  todas  as  pessoas  e  não  uma única  pessoa  como teste.

Acredita que houvesse boa vontade dos governantes e não olhassem para lado político, o problema

da energia do Hospital já teria sido sanado. Termina dizendo que não se elegeu vereador para “ficar

debaixo dos pés de ninguém”, veio para cobrar o que for melhor para o município. O Vereador José

Vaz segue com a palavra dizendo que quando o tomógrafo foi instalado pela primeira vez foi dito

que  precisava  melhorar  a  instalação  elétrica  e  como isso  não foi  feito  o  mesmo queimou por

diversas vezes. Diz que a responsabilidade pela melhoria na energia é do próprio hospital. Informa

que no dia de hoje, as dezesseis horas, irá ter uma reunião com pessoas da Ufal (Universidade

Federal de Alagoas) e dará sugestões de melhorar a energia do prédio que está sendo construído

vizinho  ao  Hospital  Regional,  da  mesma  forma  que  já  sugeriu  a  gestores  do  município  para
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promover melhorias em todo bairro onde estão instaladas essas duas instituições (Ufal e Hospital).

Fala a respeito da conjuntura atual do Brasil, devido a grande repercussão nacional de escândalos de

recebimento  de  propinas  dos  políticos  em  nível  federal  e  mostra-se  contra  as  reformas

previdenciárias e trabalhistas que o governo federal está propondo. Prosseguindo os discursos, usa a

palavra o Vereador  Marciano,  que depois  dos  cumprimentos agradece a  Vigilância  Sanitária  de

Santana do Ipanema por ter feito uma visita ao depósito da merenda a seu pedido e lembra que

pediu também que seja visita as escolas e creches para averiguar o armazenamento da merenda.

Afirma  que  está  fiscalizando  a  merenda  escolar  desde  o  início  do  processo  licitatório  até  o

armazenamento e distribuição aos alunos. Destaca que ainda não foi às escolas porque as empresas

que ganharam a licitação ainda não liberaram os produtos, mas quando isso ocorrer irá verificar se a

qualidade será a  mesma apresentada por elas.  Afirma que se constatar  alguma coisa errada irá

denunciar  diretamente  ao  Ministério  Público.  Agradece  ao  Secretário  Municipal  de  Obras  pela

manutenção feita nas lâmpadas do entorno das escolas Mileno Ferreira e Laura Chagas. Diz ter

solicitado ao mesmo secretário a colocação de um refletor na mesma área e ele prometeu fazer isso.

Diz que falta visitar os bairros Cajarana, Santa Luzia e Maniçoba/Bebedouro. Revela que há quem

diga que ele (Vereador Marciano) não está fiscalizando o município, está a procura de problemas e

afirma que está mesmo procurando os problemas que estão afetando as pessoas de Santana do

Ipanema. Informa que conversou com o Secretário de Obras também a respeito do conserto das

estradas e as máquinas estarão trabalhando, na próxima semana, na recuperação das estradas de

acesso  a  São  Félix  e  cobra  o  conserto  das  demais  de  todo  o  município.  Agradece  a  sala  do

empreendedor  e  o  Sebrae  (Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas)  pela

capacitação aos pequenos empresários para participar de processos licitatórios e diz  que ficado

satisfeito  com o  resultado  da  licitação  de  gás  e  de  água,  pelo  fato  da  maioria  das  empresas

ganhadoras ter sido deste município. Agradece as pessoas que estão acessando a sua rede social e

pede que compartilhem informações porque se for algum problema irá averiguar. Informa que está

criando o Conselho do Vereador, que será formado pessoas de diversos segmentos sociais com o

objetivo  de  permitir  que  qualquer  cidadão  possa  “participar  do  mandato  do  vereador”  dando

sugestões, fazendo críticas e apresentando ideias. Avisa que as reuniões serão realizadas uma vez

por  mês  e  quem  tiver  interesse  em  participar  deve  acessar  o  site  dele  (Vereador  Marciano),

preencher  os  dados  e  prestar  as  informações  necessárias  que  a  sua  equipe  irá  ajudar.  Pede

autorização do Senhor Presidente para usar a  sala  de reunião uma vez por mês para realizar a

reunião a que se refere acima e informa que a primeira acontecerá no dia quatorze do próximo mês,
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as dezenove horas e trinta minutos. Informa que está acompanhando o trabalho do Posto de Saúde

da Família do Bairro São Pedro porque constou alguns problemas e pelo fato de continuar existindo,

faz um apelo a  Secretária  Municipal  de Saúde para tomar as providências e  solucioná-los  (faz

referência  a  falta  de  atendimento  da  médica).  Fala  sobre  o  saneamento  básico,  dizendo  que

apresentou uma indicação a  comissão municipal  de saneamento básico  e  foi  atendido.  Diz aos

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

Moacir Júnior e Audilene) para se reunir e tratar do tema saneamento básico, alegando que no dia

de  ontem recebeu  uma  reclamação  e  foi  constar  que  há  uma  caixa  de  esgoto  aberta  na  Rua

Tertuliano Nepomuceno, causando transtornos pela fedentina e perigo aos transeuntes. Por isso, diz

que a Casal foi acionada, foi verificar, mas disse que a responsabilidade não era dela e deixou a

referida caixa aberta. Diz também que a prefeitura afirma não ter responsabilidade sob isso e o

problema está lá, mas precisa que sejam tomadas as providências para resolver. Informa que caso

não o problema não seja resolvido irá levantar provas e testemunhas, e, denunciar ao Ministério

Público. Estando com a palavra, o Senhor Presidente informa ao Vereador Marciano que a sala de

reunião  está  liberada  para  quando  o  mesmo  precisar  utilizar.  Quanto  ao  que  foi  falado  sobre

saneamento básico, informa que isso tem sido “uma dor de cabeça” desde o mandato passado e que

esta Casa realizou audiências públicas com a Codevasf, Casal e Deputado Carimbão na tentativa de

encontrar soluções para os problemas.  Mas,  afirma que realmente o Poder Executivo e a Casal

deverão responder por isso. Em seguida, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana, que depois dos

cumprimentos diz que os Senhores Vereadores cumprem o papel de fiscalizar e reivindicar, e, que o

gestor  tem procurado fazer  o  melhor  pelo município.  Diz ter  procurado o Senhor Prefeito  e  o

Secretário de Obras para pedir  que tivessem uma atenção com as estradas do município,  assim

como os demais vereadores também pediram, mas diz que devia ser dado prioridade as estradas que

tivessem  em  pior  estado  e  foi  feito  um  cronograma  considerando  isso.  Pede  paciência  aos

moradores das localidades que ainda tiveram as estradas consertadas e afirma que o cronograma

será cumprido e todas agraciadas. Aplaude a iniciativa do Vereador Marciano, em acompanhar o

funcionamento  do  Posto  de  Saúde do Bairro  São Pedro e  diz  que seria  bom que os  Senhores

Vereadores visitassem todos os postos, neste início de gestão, para constatar o estado caótico que o

atual gestor recebeu da administração passada. Diz trabalhar no I Centro de Saúde e conta com

detalhes o estado deteriorado que o mesmo se encontra, por isso afirma já ter solicitado ao Senhor

Prefeito e a Secretária de Saúde providências para recuperar os prédios onde que funcionam os

órgãos municipais  e colocar  novos mobiliários,  já que também esses  estão em estado precário.
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Informa que no I Centro de Saúde é feito o atendimento de muitas pessoas, inclusive de pessoas das

comunidades rurais, onde os médicos dos PSFs que fazem parte só atendem uma vez por mês, e,

que lá há o clínico geral, duas pediatras e dentista, sendo que essa última especialidade não está

tendo atendimento atualmente porque a sala está passando por uma reforma, mas logo em breve

será regularizado. Revela que a quantidade de fichas distribuídas no I Centro de Saúde é pouco em

relação a demanda, por isso faz um apelo ao Senhor Prefeito e a Secretária de Saúde para contratar

mais  um profissional  para  aumentar  o  número de  atendimentos.  Sobre  o  carro  de  atendimento

móvel odontológico diz que tem muito tempo de uso e já precisa de outro. Por isso, informa que já

conversou com o Senhor Prefeito e com a Secretária da área para reivindicar o novo. Fala que não

somente os postos de saúde estão precisando de reforma, mas também as escolas, por isso faz um

apelo para que isso seja executado. Parabeniza os técnicos de enfermagem pela passagem do dia em

comemoração  a  eles  (20  de  abril).  Sobre  o  tomógrafo  do  Hospital  Regional  Doutor  Clodolfo

Rodrigues, informa que o conserto foi feito, mas ainda está em fase de teste e o atendimento ao

público só será feito depois que tiver certeza que irá funcionar com qualidade. Faz um apelo a

Eletrobrás para fazer a instalação da energia elétrica para ligação dos poços artesianos das seguintes

comunidades:  Barra  do  Tigre,  Camoxinga  I  e  Pinhãozeiro.  Parabeniza  todos  os  garis  deste

município pelo dia dedicado a eles, 16 de maio, e faz um apelo a população para colocar o lixo para

fora das casas somente perto do horário do carro coletor passar para evitar que os cachorros e outros

animais rasguem as sacolas e espalhem o lixo nas ruas. Pede ao Senhor Presidente para tomar as

providências para manter limpa a parte de detrás desta Casa, alegando que há um grande acúmulo

de lixo e uma grande fedentina. O Senhor Presidente diz que já falou com o Secretário de Obras a

respeito do lixo por trás desta Casa e diz que haver a conscientização dos moradores para colocar o

lixo na frente das suas próprias residências no dia e perto do horário da coleta e não juntar lixo em

um só lugar. A Vereadora Eliana agradece ao Senhor Presidente informa a programação dos festejos

do Padroeiro São Félix no Povoado do mesmo nome e encerra. Após, usa a palavra o Vereador

Roberto Oliveira, que depois dos cumprimentos faz um apelo ao Comandante do Sétimo Batalhão

da  Polícia  Militar  para  intensificar  as  rondas  policiais  no  Hospital  Regional  Doutor  Clodolfo

Rodrigues de Melo, pelo fato de ter ocorrido um assalto na parte externa (no estacionamento). Faz

um apelo ao Secretário Municipal de Obras para repor as lâmpadas queimadas no Bairro Floresta,

principalmente na parte da escola municipal em direção dos conjuntos residenciais Cajarana e Brisa

da Serra, indo pela “rua do santuário”; como também para promover melhorias na estrada de acesso

ao Brisa da Serra, alegando que o mesmo está completamente esburacado. Dirigindo a palavra ao
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Vereador Jacson, diz ter ficado triste em saber que o mesmo precisou do Samu e não foi atendido.

Explica que para o Samu transferir um paciente primeiro ter que entrar em contato com o hospital

de referência para ver se tem a vaga porque só vai quando a vaga está garantida. Tece comentários a

respeito de uma indicação de sua autoria que irá entrar na pauta do grande expediente dizendo que

está solicitando ao gestor do município que a coleta do lixo nas principais ruas de Santana do

Ipanema  seja  feita  fora  do  horário  comercial  pelo  fato  de  estar  causando  transtornos  e

engarrafamentos.  Sugere  que  o  lixo  seja  recolhido  a  noite,  depois  das  dezoito  horas  ou  de

madrugada. Pede que o Secretário Municipal de Obras envie a esta Casa o cronograma do trabalho

de recuperação das estradas para que todos tomem conhecimento e não precise perguntar quando

será feito em determinada comunidade. Diz que não adianta apenas passar a máquina nas estradas,

tem  que  colocar  piçarra.  Assim  como  disse  o  Vereador  Eudes,  afirma  que  é  um  vereador

independente porque quem o elegeu foi o povo e a sua família, em especial o seu irmão Adenilson.

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

05 (cinco) indicações, 01 (um) requerimento e 06 (seis) projetos de lei, a saber: Oriundos do Poder

Executivo foram apresentados dois projetos de lei, a saber: Projeto de Lei nº 02/2017 que autoriza o

Poder Executivo efetuar  doação de imóvel urbano a Associação dos Amigos e  pais de Pessoas

Especiais – AAPPE.  Projeto de Lei nº 03/2017 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para

elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.

De autoria do Vereador Jacson Chagas foram apresentadas duas indicações, como segue: Indicação

nº 31/2017 solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros e  ao Secretário

Municipal de Obras - Genildo Bezerra da Silva, a construção de uma passagem molhada sobre o

Riacho João Gomes, no Sítio João Gomes na parte do riacho que liga a comunidade em tela ao Sítio

Remetedeira,  nas  proximidades  do  assentamento  rural  da  localidade. Indicação  nº  32/2017

solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros e  ao Secretário Municipal de

Agricultura e Abastecimento - Jorge Luiz Tavares de Santana, que seja feita a reforma do mercado

municipal  que comercializa carnes  e derivados no Município de Santana do Ipanema – AL. 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 duas indicações e um requerimento, a saber: Indicação nº 33/2017

solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões que veja a possibilidade de construir

uma Quadra de Esporte da Escola Municipal de Educação Básica Antônio Rodrigues Damasceno
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situada em Olho D’Água do Amaro, zona Rural de Santana do Ipanema. Indicação nº 34/2017 seja

sugerido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões que veja a possibilidade de reformar e

cobrir a Quadra de Esporte da Escola Municipal João Francisco de Andrade, situada à Rua Prefeito

Joel  Marques em Santana do Ipanema.  Requerimento nº  07/2017 solicitando ao Excelentíssimo

Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões o contrato celebrado entre o Município de Santana do Ipanema e o

InSaúde (Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde para gerenciar o Hospital Regional

Doutor Clodolfo Rodrigues de Melo.  De autoria do Vereador José Lourenço da Silva Neto foi

apresentado o Projeto de Lei nº 02/2016 denominando de Jacinta Severo dos Santos o Posto de

Saúde da Família do Povoado São Raimundo, neste município.  O Vereador Roberto Cézar Oliveira

Silva  apresenta  dois  projetos  de  lei  e  uma  indicação,  a  saber:  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.  Indicação nº

35/2017  solicitando ao  Excelentíssimo Senhor Prefeito  Isnaldo Bulhões  Barros  e  ao  Secretário

Municipal de Obras, Senhor Genildo Bezerra, que a coleta do lixo nas principais ruas de Santana do

Ipanema seja  feito  no  horário  noturno ou antes  do  horário  comercial. Terminada a  leitura  das

matérias, o Senhor Presidente encaminha às comissões, para emissão dos pareceres, os Projetos de

Lei nº 02/2017 de autoria do Vereador José Lourenço e os Projetos de Lei nº 02/2017 e 03/2017

oriundos do Poder Executivo.  Submete as demais matérias a discussão e votação, sendo as mesmas

aprovadas  por  unanimidade  dos  presentes.  No  momento  da  discussão,  na  ordem  do  dia,  se

pronunciaram os Vereadores  José Vaz e Jacson Chagas 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, dezenove de maio de dois mil e

dezessete. 
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