
Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

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

Alagoas, em dois de junho de dois mil e dezessete.

Aos 02 (dois) dias do mês junho 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,

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 da leitura, o Senhor

Presidente 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.

Por não haver nenhuma matéria no pequeno expediente, o Senhor Presidente concede a palavra aos

Senhores Vereadores pelo tempo de cinco minutos. O Vereador José Vaz se pronuncia e depois dos

cumprimentos,  informe  apresenta  condolências  aos  familiares  do  Senhor  Abdias  Serafim  de

Oliveira (morador do Sítio Samambaia) pelo falecimento do mesmo e diz que irá se ausentar para

acompanhar o sepultamento. Fala a respeito desse Senhor dizendo que o mesmo foi um “grande

desportista”, narrava futebol e formava times, inclusive feminino. Diz que o mesmo era um líder

comunitário que muito fez pelo povo, pois doava terreno para que quisesse construir uma casa;

ensinava as crianças em baixo de um pé de juazeiro, até conseguir que fosse construído um grupo;

lutou também pela implantação de um posto de saúde, poço artesiano e barragem comunitária. Tece

inúmeros elogios ao Senhor Abdias, mas diz que o mesmo partiu desta vida sem ter realizado o

sonho de ver a comunidade Samambaia com o calçamento feito.  Ressalta que desde o governo

Marcos Davi que o referido senhor tinha o paralelepípedo pronto em sua propriedade, mas o serviço

nunca foi executado. Por isso, diz esperar que o atual gestor faça o calçamento da mencionada

comunidade. O Senhor Presidente também se solidariza com os familiares do Senhor Abdias e passa

a palavra ao Vereador Jacson Santos,  que por sua vez,  também reforça os votos de pesar pelo

falecimento do líder comunitária da Samambaia. Parabeniza o Vereador Marciano por ter realizado

uma reunião, na última quinta-feira, com o Conselho da Merenda Escolar da Rede Municipal de
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Ensino e o ter convidado para participar. Diz que na ocasião foi reivindicado que o Conselho não

deixe mais faltar merenda, solicite ao gestor um local adequado para armazenar a merenda, por

considerarem o local atual inadequado, que a logística de entrega da merenda nas escolas seja feita

em um transporte apropriado (com câmara fria) e ficou acertado que o Professor Evson (Presidente

do referido conselho) irá levar as reivindicações ao Senhor Prefeito. Diz que foi pedido ao Conselho

da Merenda o acompanhamento da distribuição,  desde a saída do depósito até chegar a escola.

Informa que ele (Vereador Jacson) irá fiscalizar todo o trâmite para ver a qualidade da merenda que

será distribuída ao alunado. Outro problema que diz existir nas escolas para não ser distribuída

merenda é a falta de funcionários e como exemplo, diz que há escolas que a merendeira tem que

lavar banheiros  para depois ir  fazer e  servir  a merenda.  Diz que isso não pode ocorrer e  pede

providências a Secretária Municipal de Educação para contratar mais funcionários. Fala que há

escola que precisa cinco funcionários e só tem três, por isso o diretor, além de assumir o seu papel,

trabalha também como porteiro. Diz que isso foi debatido muito na gestão passada, mas continua

acontecendo.  Termina  dizendo  que  está  atendo  e  fiscalizando  as  ações  do  Poder  Executivo.

Seguindo, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira da Paixão, que depois dos cumprimentos diz que

há casos de vigilantes que estão prestando serviços em escolas da rede municipal sem portaria. Diz

que isso não pode ocorrer porque caso aconteça algum incidente os familiares estarão descoberto

perante a legislação trabalhista e o município descumprindo das normas legais. Fala que o Senhor

Prefeito não tem conhecimento disso, foi outra pessoa que ofereceu o trabalho, mas pede que o

Conselho  Municipal  de  Educação  faça  a  averiguação  do  caso  e  exija  a  regularização.  Presta

sentimentos  de  pesar  aos  familiares  do  Senhor  Abdias,  da  comunidade  Samambaia,  pelo

falecimento  do  mesmo.  Após,  usa  a  palavra  o  Vereador  Roberto  Oliveira,  que  depois  dos

cumprimentos também apresenta votos de pêsames pelo falecimento do senhor acima mencionado.

Diz que em sessões passadas foi cobrado o conserto de estradas, por isso solicitou ao Secretário

Municipal de Obras, Genildo Bezerra,  que enviasse o cronograma da execução dos serviços de

recuperação, mas até o momento não recebeu. Cobra ao mesmo secretário que “olhe com carinho”

para o acesso dos conjuntos habitacionais Brisa da Serra I, II e III, alegando que está praticamente

intransitável e tem lâmpadas apagadas (pede a reposição). Faz um apelo ao Senhor Prefeito para

concluir “o calçamento” da comunidade Pedra D’Água dos Alexandres; para ver, juntamente com a

diretoria do Hospital Doutor Clodolfo Rodrigues, para contratar uma empresa de segurança armada

para aquele hospital e para contratar um enfermeiro fixo para classificação. Seguindo a sessão, o

Senhor Presidente inicia o grande expediente concedendo a palavra aos Senhores Vereadores pelo
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tempo de quinze minutos. Usa, primeiramente, o Vereador Jacson Chagas, que depois de renovar os

cumprimentos fala a respeito do matadouro público de Santana do Ipanema dizendo que é um

problema que se arrasta há vinte anos e até hoje nada foi resolvido Por essa razão, diz ter convicção

de  que  o  problema  é  político.  Conta  que  no  ano  2010  houve  uma  fiscalização  dos  órgãos

competentes e foi determinado o fechamento, mais uma multa de oitenta mil reais, no entanto, foi

feito um “arrumado, reabriram e não pagaram a multa”. Diz que na gestão passada ocorreu a mesma

coisa, daí o matadouro foi fechado e o gestor teve que pagar a multa no mesmo valor. Então ele

(Vereador Jacson) como líder comunitário, foi procurado pelos trabalhadores e entrou em contato

com o deputado que apoiou, Marx Beltrão, e o mesmo veio a Santana do Ipanema, fez uma reunião

com os marchantes (pessoas que abatem bovinos e comercializam a carne) e depois foi a vários

órgãos em Maceió e conseguiu reabrir o matadouro, na condição de dentro de seis meses serem

feitas algumas adequações, mas como nada foi feito, foi determinado o fechamento permanente. Diz

que os animais estão sendo abatidos em Maceió, que a carne não chega em Santana do Ipanema

com a mesma qualidade porque para fazer o transporte tem que ser resfriada e além disso, aumenta

as despesas dos marchantes e encare para o consumidor. Diante disso, diz que caso as autoridades

não tomem as providências para o abate continuar sendo em Santana do Ipanema corre o risco do

mercado  de  carne  fechar  porque  os  marchantes  não  vão agüentar  as  despesas.  Acredita  que  o

problema pode se agravar ainda mais por afirmar que se o mercado de carne fechar, acaba a feira

livre de Santana do Ipanema. Agradece a Deus pelas chuvas, mas diz que os conjuntos habitacionais

que as ruas não são pavimentadas estão sofrendo com lama e com os esgotos a céu aberto e a noite

com a escuridão. Cita os seguintes conjuntos: Santa Quitéria, Cajarana e Marinho, Lagoa do Junco e

Clima. Diz que os moradores precisando tanto de melhorias que não pedem nem a pavimentação,

mas que seja passada a máquina e colocado piçarra.  Cobra o conserto das estradas alegando que

muitas  estão  intransitáveis.  Tece  várias  críticas  e  apelida  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  de

“Secretaria de Faz de Conta”. Diz que nem a coleta de lixo está sendo feita como deveria. Afirma

que recebeu a reclamação de alguns garis de que os mesmos estão recebendo pressão para trabalhar.

Informa que tomou conhecimento que o Secretário Municipal de Obras falou que ia demorar a

consertar as estradas da região dele (do Vereador Jacson), mas acredita que não seja verdade pelo

fato de não estarem sendo consertadas as estradas da região de vereadores que fazem parte da base

aliada ao governo.  Diz ser  preciso haver  mais  empenho do Senhor Secretário Genildo Bezerra

porque quando o mesmo era vereador era quem mais cobrava ao ex-prefeito Mário Silva o conserto

das estradas alegando que tinha recursos para tal.  Prosseguindo, usa a palavra o Vereador Eudes
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Vieira, após renovar os cumprimentos diz que não são somente as estradas da região do Vereador

Jacson que se encontram em péssimas qualidades, mas também as de outras regiões, por isso pede

aos executores para recuperá-las e agradece pelas estradas que reivindicou terem sido consertadas.

Pede segurança pública para o Povoado Areia Branca alegando que está havendo a ação de vândalos

e como exemplo diz que uma moto foi roubada recentemente, e, que um dos meliantes é da própria

região, por isso, faz um apelo ao povo do lugar para informar a polícia quando o ver por lá. O

Vereador Jacson pede a palavra para reforçar o pedido do Vereador Eudes e sugere que haja o

engajamento da Prefeitura,  desta  Casa e  do Sétimo Batalhão da Polícia  Militar  para solicitar  a

governadoria  do  Estado  que  promova  ações  que  propicie  a  melhoria  na  segurança  pública  de

Santana do Ipanema, principalmente da zona rural, onde vem ocorrendo vários assaltos. O Senhor

Presidente também pede a palavra para dizer que realmente é preocupante uma localidade como

Areia Branca ter um indivíduo aterrorizando a comunidade, conforme foi dito pelo Vereador Eudes,

mas sabe do compromisso que tem o Comandante do Sétimo Batalhão da Polícia  Militar  e do

Senhor Governador do Estado. Afirma que depois que o atual governador assumiu houve melhoria

significativas no Estado em relação a segurança pública. Mas, também faz um apelo ao Coronel

Genival e ao Delegado que faça diligências para prender os meliantes que andam agindo na região.

O Vereador Eudes segue com a palavra dizendo que o marginal a que se refere do Povoado Areia

tem escapado da polícia, mas acredita que vai chegar o momento da polícia irá tirá-lo de circulação.

Informa que na época do então prefeito Marcos Davi ele (Vereador Eudes) era vereador e cedeu

uma casa de sua propriedade no Povoado Areia Branca para o grupamento da Polícia Militar prestar

serviços àquela comunidade. Para encerrar, faz um apelo ao Secretário Municipal de Obras para

consertar as estradas de acesso a São Raimundo, Balanças, Riachão e as adjacentes, alegando que as

mesmas estão em péssimas condições de tráfego. Continuando, usa a palavra o Vereador Marciano

que depois dos cumprimentos informa que no próximo dia 14 (quatorze) estará criando o “Conselho

do Vereador”, onde será constituído por onze pessoas e tem por finalidade discutir os problemas do

município e a apresentar sugestões para que ele (Vereador Marciano) possa apresentar projetos,

indicações  ou  outras  matérias  em benefício  da  população.  Diz  que  ainda  há  vaga  no  referido

Conselho e informa o passo a passo para quem tiver interesse de fazer parte. Sobre a reunião que

organizou e realizou com o Conselho da Merenda Escolar da rede municipal de ensino, diz que não

irá aceitar os procedimentos adotados que não estejam dentro das normas legais, mesmo que esses

procedimentos venham ocorrendo há anos. Informa que começou a fiscalizar etapa por etapa da

merenda escolar, desde o processo licitatório, leilões, chegada das amostras e chegada dos produtos.
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Sobre o transporte da merenda às escolas diz que deve ser adequado e não transportar em qualquer

veículo. Agradece ao Senhor Lucas do site alagoasnanet por ter feito uma matéria sobre a opinião

dele (do Vereador Marciano) a respeito do transporte da merenda e diz que tanto recebeu críticas,

como elogios e é em virtude das críticas que não irá desistir do seu trabalho de fiscalizador. Diz ter

entendido a explicação do Conselho da Merenda de que a merenda transportada em um veículo

comum foi devido a emergência que ocorreu pela falta de merenda nas escolas, mas reafirma que

não pode continuar sendo dessa forma e já era para o município ter um veículo adequado, uma vez

que está com seis meses dessa administração. Acredita que as providências serão tomadas quanto ao

transporte, como também do depósito da merenda, por afirma que o atual local de armazenamento

da  merenda é  totalmente  inadequado.  Informa que  irá  começar  a  fazer  visita  nas  escolas  para

fiscalizar a qualidade da merenda e do ensino. Diz que foi apelidado de “caçador de problemas” e

que gostou. Por isso, irá investigar em que foram empregados R$ 43.212.000,00 (quarenta e três

milhões, duzentos e doze mil reais) que o município recebeu, alegando não saber para onde esse

dinheiro foi. Questiona se foi esses recursos foram gastos apenas “no lixo de Santana do Ipanema”,

alegando que só se fala em “lixo”, mas não tem estradas, não estão sendo feitos exames na área da

saúde  (como  exemplo  cita  exame  de  citologia)  e  faltam alguns  remédios  na  farmácia  básica.

Informa também que a área da já recebeu mais de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) e é

dito que não tem dinheiro, segundo o orador, que reafirma que irá que fiscalizar. Fala dos “buracos

das ruas” e diz que o município deveria colocar no portal da transparência as despesas para mostrar

onde os recursos estão sendo empregados. Fala que apresentou um requerimento solicitando ao

Executivo o balanço financeiro de janeiro a abril, contendo a entrada e a saída, de forma detalhada,

da taxa de iluminação pública; planilha contendo identificação dos veículos, placas e nome dos

motoristas  de  todos  os  veículos  a  serviço  da  Prefeitura,  com  os  valores  pagos  aos  mesmos

mensalmente; cópia do contrato com a empresa de coleta de lixo, com valores mensais (locação de

caminhões); valores de contratação e despesas mensais com o Consórcio de Resíduos Sólidos da

Região (Conagreste),  mas não recebeu nenhuma dessas informações e acredita ser pelo fato do

dinheiro não estar sendo bem empregado no município. Afirma que a Prefeitura não tem um portal

de transparência que mostre os dados que solicita. Acredita que o trabalho desta Casa só irá surtir

efeito  em  defesa  do  povo  se  os  onze  vereadores  se  engajarem  e  realmente  fiscalizar  porque

enquanto uma parte cobrar e outra defender o prefeito não chega a lugar nenhum e será “mais um

mandato de vereador sem progresso”. Diz que a maior parte dos políticos de hoje já está pensando

no voto das próximas eleições, mas em sua concepção quem deve se preocupar com o voto é o
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eleitor para escolher quem realmente tenha a capacidade de trabalhar em defesa da coletividade.

Sobre o Hospital Regional, diz que pode estar melhor do que estava na gestão passada, mas é muito

pouco. Faz essa afirmação dizendo que acontecem casos de pacientes estar com um problema e não

ser detectado, como exemplo,  diz que uma pessoa diagnosticada com apendicite em um clínica

particular  não  foi  detectado  por  duas  vezes  que  deu  entrada  no  hospital,  antes  de  procurar

atendimento particular. Conta também o caso de um médico que não atendeu um paciente que

reclamava  de  muita  dor  porque  estava  no  horário  de  saída  do  plantão  e  o  caso  também era

apendicite, o paciente foi atendido e submetido a uma cirurgia por outro médico. Diz que o hospital

é importante para a região, mas afirma que existem pessoas incompetentes e tem irregularidades. A

Vereadora Eliana pede a palavra para pedir ao Vereador Marciano que cite o nome do médico que

atendeu os pacientes dos casos citados acima, alegando que pode existir médicos incompetentes no

Hospital, mas também há os que são competentes e responsáveis. O Vereador Marciano diz que não

teve tempo de conversar com a família, mas quando fizer isso irá divulgar o nome do médico.

Quanto ao trabalho de fiscalização do vereador, a Vereadora Eliana diz que cada um sabe do seu

papel, por isso, discorda do Vereador Marciano quando fala que tem vereador nesta Casa que está

aqui somente para dizer que a administração é boa e destaca que tem compromisso e assim como

ele (Marciano) fiscaliza, ela (Vereadora Eliana) também faz a mesma coisa. O Vereador Marciano

propõe aos demais vereadores que todos se unam para fazer um mandato diferente dos outros, onde

a população possa dizer que esta legislatura foi a melhor câmara que já existiu em Santana do

Ipanema. O Senhor Presidente também se pronuncia para informar que no dia de ontem participou

de  uma reunião  no  hospital,  onde  se  faziam presentes  também o  Vereador  Moacir  Júnior  e  a

Vereadora Eliana,  e,  assegura que nem a direção do hospital  e nem o prefeito  comungam com

determinadas situações. Refere-se ao caso do médico que não fez o atendimento a uma criança que

foi  diagnosticada  com apendicite  e  ao  outro  que  atendeu,  dizendo  que  em todas  as  áreas  há

profissionais responsáveis e outros irresponsáveis. Fala também das constantes visitas que faz ao

hospital e ao outros órgãos públicos para fiscalizar o andamento dos serviços e cobrar melhorias. O

Vereador Roberto também se pronuncia para dizer que no dia de ontem esteve no hospital com

alguns funcionários e ouviu a reclamação da falta de segurança, por isso no dia de hoje cobrou

segurança. Para ele, isso é a prova de que acompanha e fiscaliza as ações públicas do município. O

Vereador Marciano segue com a palavra dizendo que concorda com o Senhor Presidente de que há

pessoas competentes trabalhando no Hospital, mas acredita que a direção do Hospital deve tomar

conhecimento do médico que deixou de atender a criança que estava com apendicite e de outros que

6



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

são irresponsáveis. Diz que recebeu um vídeo de um morador do Conjunto Cajarana e procurou a

direção do hospital para mostrar (não falou do que tratava o vídeo); mas diz que foi muito bem

atendido e dito que o problema ia ser resolvido, inclusive lhe foi apresentado um projeto “muito

bonito” que se for implantado irá melhorar muito a qualidade de vida dos moradores do entorno.

Informa que está aguardando um telefonema para ser agendada uma reunião entre ele (Vereador

Marciano) e o engenheiro responsável  pelo projeto acima referido,  para que tenha uma melhor

explicação. Diz acreditar que nunca na história desta Câmara, depois da abertura do Hospital, nunca

houve uma reunião de todos os vereadores com a direção do hospital para fazer cobranças, como:

solicitar planilhas de pagamento, contratos de médicos, sobre o trabalho dos funcionários e outras.

Por isso, solicita que os onze vereadores se reúnam para fazer uma reunião com a diretoria do

hospital. O Vereador Eudes pede a palavra para dizer ao Vereador Marciano que antes e depois da

abertura do Hospital esta Casa realizou muitas audiências públicas para discutir os problemas do

município.  E,  depois  da  abertura,  também  realizou  audiências  com  a  direção  do  Hospital  e

realizadas várias visitas pelos vereadores. Afirma que assim como o Vereador Marciano, todos os

outros vereadores, foram eleitos para fiscalizar as ações do Executivo e todos fazem isso, cada um

do seu jeito.  Como exemplo,  cita  a  reivindicação que fez  para  que  seja  garantida  a  segurança

pública do Povoado Areia Branca, pelo fato de ter constatado estar havendo muitos assaltos, como

também a solicitação do conserto de estradas, que inclusive foi atendido. O Senhor Presidente pede

a palavra ao Vereador Marciano e confirma as palavras do Vereador Eudes de que esta Casa sempre

teve  a  preocupação  com as  questões  públicas,  inclusive  realizou  várias  reuniões  públicas  para

discutir  os  problemas  do  Hospital  e  reivindicar  melhorias.  O Vereador  Marciano  segue com a

palavra aceitando as explicações do Senhor Presidente e do Vereador Eudes, mas diz que necessário

realizar  uma  reunião  com  a  direção  do  Hospital  para  discutir  a  aplicação  dos  recursos  e  o

funcionamento do mesmo. O Vereador Jacson pede a palavra para dizer que sabe que esta Casa

realizou  reuniões  com  a  direção  do  Hospital,  cobraram,  mas  não  foram  atendidos  porque  os

problemas  continuam  existindo,  como  morte  por  negligência,  esgoto  a  céu  aberto  e  falta  de

ambulâncias. Diz que a responsabilidade de tudo isso é da diretoria da unidade hospitalar. Pede que

seja deixado de lado as câmaras anteriores e os atuais vereadores trabalhem nas cobranças para que

um dia o Hospital local sirva de referência para outros centros. Diz que os que problemas sempre

vão existir, mas que apareçam poucos. O Vereador Eudes pede a palavra mais uma vez, repete o que

frisou no aparte anterior e diz ser necessário convidar os diretores do Hospital para vir a esta Casa

prestar explicações dos problemas que vem ocorrendo. O Vereador Jacson discorda dizendo que é
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necessário cobrar soluções e não explicações. O Vereador Marciano segue com a palavra dizendo

que no período de campanha prometeu ao povo que iria fiscalizar e cobrar ações e é isso que está

fazendo. Diz que se dependesse dele não existiria nesta Casa Vereadores de situação e nem de

oposição, mas uma equipe unida para trabalhar em prol de Santana do Ipanema. Fala que concorda

com o Vereador Jacson quando diz que tem que haver soluções e não explicações. Diz que o Senhor

Prefeito, no período de campanha, prometeu em cada rua que passava que seria a primeira rua a ser

calçada, depois que se elegesse e assumisse o mandato. Tece críticas dizendo que o mesmo não está

cumprindo uma vez que não podia prometer isso em toda rua ou já que prometeu, teria que calçar

todas de uma só vez. Faz um apelo para que o gestor cumpra as promessas de campanha para dar

um pouco de dignidade as pessoas mais carentes, a exemplo das que moram nos Conjuntos Santa

Quitéria, Cajarana, Conjunto Marinho, Clima Bom e Lagoa do Junco. Usa a palavra, na sequencia,

a Vereadora Josefa Eliana, que depois dos cumprimentos diz que cumpre o seu papel parlamentar,

por isso visitou alguns postos de saúde, a Escola Municipal São Cristóvão e o Hospital. Diz não

concordar com os pronunciamentos dos Vereadores Jacson e Marciano, principalmente no que se

referiram ao Hospital. Assegura que o gestor do município está fazendo o que há de melhor em

Santana do Ipanema. Como exemplo, diz que o pagamento dos funcionários públicos da prefeitura

está  sendo  feito  no  mês  trabalhado,  conforme  prometido  pelo  Senhor  Prefeito  no  período  de

campanha. Falando sobre o Hospital, diz que em todo lugar existem os bons e maus profissionais,

mas acredita que seria muito pior se em Santana do Ipanema não existisse aquele hospital. Informa

que constantemente leva pacientes àquela unidade e na última semana conversou com alguns que lá

se  encontravam  e  a  reclamação  que  recebeu  foi  a  falta  de  internet  livre  para  acesso  dos

acompanhantes  na  recepção.  Constatou  que  havia  muitas  pessoas  esperando  atendimento  que

poderia ser feito em um posto de saúde da atenção básica, visto que essa é uma reclamação dos

médicos do ambulatório. Conta a situação caótica que se encontram outros hospitais, pelas notícias

veiculadas pelo meio de comunicação televisiva, como o Hospital Geral do Estado de Alagoas e dos

hospitais do Estado de Sergipe, faz o comparativo com o hospital local e conclui que o de Santana

do Ipanema está em melhores condições. Acredita que irá melhorar ainda mais e tece elogios ao

médico  ortopedista  Doutor  Gustavo  Pontes  pelo  atendimento  que  presta  no  Hospital  Doutor

Clodolfo  Rodrigues,  como  também  aos  obstetras.  Informa  que  participou  de  uma  reunião  no

Hospital, juntamente com os Vereadores Moacir Júnior e Mário Siqueira e na ocasião, cobrou a

Direção uma maior atenção para o atendimento no ambulatório e na emergência. Diz que ela (a

direção) e nem a Secretária Municipal de Saúde, não comungam com o mau atendimento de alguns

8



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

médicos, por isso, a diretoria se comprometeu em fazer reuniões para chamar a atenção quanto à

qualidade dos atendimentos.  Informa que realizou visita nos seguistes locais: Postos de Saúde da

Família de Areia Branca I e II, São Pedro, Lageiro Grande, Floresta, Baraúna, Casa da Mulher e I

Centro de Saúde e ouviu as dificuldades que estão tento como também os avanços já realizados. Diz

ter  ouvido elogios de pacientes a coordenadores,  médicos  e dentistas dessas unidades,  por isso

afirma que a população está satisfeita. Quanto às dificuldades que detectou nas visitas a que se

refere, diz que levou ao conhecimento da Secretária Municipal de Saúde e da Coordenadora da

Atenção Básica e algumas já foram resolvidas e outras serão. Informa que este mês terá início nos

postos de saúde e na Casa da Mulher os exames de citologia. Informa também, que dois alunos do

Ifal  (Instituto Federal  de Alagoas),  José Vinícius Teodósio e Jordânia Vieira,  irão representar  o

Campus de Santana do Ipanema em uma feira (Língua Portuguesa) no Paraguai.  Parabeniza os

estudantes. O Vereador Jacson pede a palavra para parabenizar o Diretor do Ifal, pela conquista dos

alunos.  A Vereadora Eliana segue o discurso parabenizando a direção e coordenação da Escola

Municipal São Cristóvão pela festa realizada em homenagem ao “Dia das mães”, para as mães do

alunado. Volta a falar das visitas que fez dizendo que ficou surpresa ao tomar conhecimento que o

dentista da comunidade São Pedro faz visitas domiciliares juntamente com a equipe de médicos,

enfermeiros e técnicos. Diz que a comunidade Areia Branca foi agraciada com mais um PSF e que

as comunidades do Bairro São Pedro e Lageiro Grande, por serem extensas, também necessitam de

mais uma equipe de PSF. Por isso, fez a solicitação a Secretária Municipal de Saúde e a mesma

falou  da  impossibilidade  de  atender  o  seu  pedido  no momento  alegando que  o  gestor  quer  as

equipes já formadas funcionando. Diz que outra região que precisa ser instalado um PSF é a de São

Raimundo, Pedra Rica, Camará, Caracol I e II pelo fato dessas e outras serem atendidas no PSF de

São Félix. O Vereador Eudes pede a palavra para corroborar as palavras da Vereadora Eliana quanto

à necessidade de um PSF em São Raimundo, por ser muito distante de São Félix.  O Vereador

Moacir Júnior pede a palavra para informa que esteve em São Raimundo com o pessoal do Iteral

(Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística),  para  acompanhar  o  estudo que  está  sendo feito  para  definir  o  limite  territorial  do

referido povoado. Diz que territorialmente pertence a Santana do Ipanema, mas existe uma briga

judicial com o Município de Águas Belas, por isso o povo sofre. Mas, informa que a Secretária

Municipal de Saúde está mandando uma equipe para o posto de saúde que lá existe. A Vereadora

Eliana segue com a palavra dizendo que trabalha no I Centro de Saúde e a equipe da qual faz parte é

muito unida, por isso recebeu (toda equipe) elogios do Conselho Municipal de Saúde. Com relação
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a  fala  do  Vereador  Jacson,  no  trecho  em  que  apelidou  o  Secretário  Municipal  de  Obras  de

“Secretário de Faz de Conta”,  a Vereadora Eliana diz se sentir  triste  porque isso atinge toda a

secretaria e além disso, afirma que a referida secretaria está empenhada na realização do trabalho,

mesmo com muitas dificuldades pelas condições que recebeu a secretaria (sucateada). Concorda

que as estradas devem ser consertadas, mas diz que não é possível realizar o trabalho de um dia para

o outro. Diz ter detectado algumas coisas inadequadas no Cemitério Santa Sofia, pediu providências

ao  Secretário  de  Obras  e  foi  atendida.  Por  isso,  agradece  ao  mesmo.  Fala  que  perguntou  ao

mencionado secretário como estavam sendo conduzidos alguns trabalhos e ele respondeu que está

tendo uma grande dificuldade para manter a iluminação pública por conta da baixa potência da

energia elétrica e por isso as lâmpadas que repõe logo queimam. O Vereador Jacson pede a palavra

para explicar que não está perseguindo o Secretário de Obras, tece críticas pelo fato de procurá-lo

para resolver os problemas pertinentes a pasta e o mesmo não resolve, em detrimento dos outros

secretários (Secretária de Saúde, Secretário de Agricultura, Diretor da Defesa Civil) que procura e

todos atendem os  seus  pedidos.  Reafirma que a  Secretaria  de Obras  está  deixando a desejar  e

informa que não fez parte do Governo Mário Silva,  mas sempre que pedia para consertar uma

estrada era atendido sem demora. Para ele, resolver os problemas do município, é uma questão de

boa vontade. Conta que uma senhora da Serra Aguda morreu na administração do “grupo Bulhões”

(não falou em que época), por falta de socorro, porque não tinha o transporte, e a estrada desse local

só foi feita pelo Vereador José Lourenço, depois de eleito, assim como foi esse vereador quem “fez”

a estrada de Salobinho, já este ano. Por isso, o parabeniza. A Vereadora Eliana diz que o município

não tem como atender muitas comunidades ao mesmo tempo porque só dispõe de duas máquinas e

o trabalho foi suspenso devido as chuvas, mas o conserto já está sendo feito nas proximidades do

Sítio Serrote Severiano. O Vereador Jacson diz respeitar as colocações da Vereadora Eliana, embora

não concorde que as ações da Secretaria de Obras estão corretas e diz que afirma isso é “querer

tapar o sol com a peneira”. Mudando de assunto, o Vereador Jacson informa que foi cobrado por

estudantes da rede estadual que residem na zona rural para reivindicar a renovação dos contratos

dos transportadores de estudantes, uma vez que os mesmos irão ficar sem estudar porque o contrato

termina no dia de hoje. O Vereador Moacir Júnior pede a palavra para informar que no dia de ontem

esteve  na  Gerência  Regional  de  Educação  deste  Município  e  a  Gerente  falou  que  ia  pedir

autorização a Secretaria de Estado para os transportadores de estudantes permanecerem por mais

tempo e assegurou que os alunos não irão ser prejudicados. A Vereadora Josefa Eliana segue com a

palavra reafirmando que quando o Secretário Municipal de Obras diz que a energia fornecida pela
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Eletrobrás não é suficiente para a demanda da iluminação pública, não está mentido. Revela que o

problema da  baixa  qualidade  da  energia  ocorre  em grande  parte  da  zona  rural  também e  tem

causado prejuízos a população porque muitos eletrodomésticos queimam e logo no início da noite

ninguém tem condições de assistir televisão. Outro exemplo desse mesmo problema, diz que ocorre

no Bairro Baraúna. O Senhor Presidente Mário Siqueira confirma as palavras da Vereadora Eliana

com relação a energia, que por sua vez, segue com a palavra e diz que também visitou o depósito da

merenda e constatou que os alimentos estavam em cima de uma grade. Diz ter recebido a denúncia

de que há pessoas fazendo construções fora do alinhamento da calçada, na estrada de acesso ao

Barroso. Por isso, faz um apelo aos fiscais da prefeitura para averiguar as construções da saída da

rua Santa Sofia  até  o  Barroso.  O Vereador  Roberto pede a  palavra para solicitar  ao Secretário

Municipal de Obras para consertar um “buraco” existente na entrada da Rua Benedito Melo, nas

proximidades da praça conhecida por “Praça do Toco”,  alegando que muitos  veículos já foram

danificados devido ao mesmo. Ainda com a palavra, a Vereadora Josefa Eliana reforçando o pedido

de fiscalização nas construções da localidade Barroso. Apresenta condolências aos familiares do

Senhor Antônio Roberto, da comunidade Água Fria, pelo falecimento do mesmo. Fala do orgulho

que  sente  em estar  no  quarto  mandato  de  vereadora  e  encerra.  Continuando,  usa  a  palavra  o

Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos fala da crise política que está acontecendo

no Brasil e em consequência disso, a crise financeira. Diz que várias pessoas estão sofrendo de uma

crise de vômito e diarreia, e, por conta das chuvas poderá ocorrer um surto de dengue hemorrágica,

zinka e chikungunya, por isso é preciso que todos se previnam e tomem os cuidados necessários

com a água e o lixo para não haver a proliferação do mosquito transmissor dessas doenças. Conta

que no dia de ontem a Secretária Municipal de Saúde, Normanda Santiago, fez uma palestra no

Povoado Areia Branca no sentido de conscientizar as pessoas para esses cuidados. Diz que uma das

“grandes coisas” feitas pelo atual gestor foi ter tomado a iniciativa de tirar o lixão do Povoado Areia

Branca  porque  já  houve  uma  diminuição  de  moscas  e  mosquitos  na  região.  Sobre  o  Hospital

Regional  Doutor  Clodolfo  Rodrigues,  confirma  as  palavras  da  Vereadora  Eliana  de  que  esteve

(Vereador  Moacir)  juntamente com ela  com o Vereador  Mário em uma reunião  com a  direção

daquela unidade hospitalar para investigar o verdadeiro motivo das “coisas que estão acontecendo

lá”. Diz ter certeza que o Senhor Prefeito não irá admitir que um profissional que esteja recebendo o

dinheiro público seja irresponsável, negligente ou tenha qualquer atitude que venha prejudicar os

usuários. Diz ainda, que na visita que fez àquele hospital, constatou que também há “coisas boas”,

como por exemplo, a satisfação dos pacientes e dos acompanhantes que foram interrogados sobre a
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qualidade dos serviços prestados pelo hospital. Tece elogios pelos referidos serviços e diz ter plena

convicção  que  o  Hospital  irá  melhorar  ainda  mais,  uma  vez  que  na  gestão  passada  estava

deteriorado e com vários problemas. Dentre os problemas diz que muitos já foram corrigidos, a

exemplo, leitos que estavam fechados, ar condicionados sem funcionar, falta de medicamentos e

profissionais  que  não  tinha  em  várias  áreas.  Informa  que  hoje  já  faz  cirurgias  e  exames

laboratoriais. Quanto a ambulâncias, diz que existe, mas são poucas, por isso não são suficientes

para prestar todos os atendimentos. Conta que as ambulâncias de outros municípios tem a obrigação

de esperar os pacientes que levam ao Hospital para poder retornar aos municípios de origem, mas

isso não acontece e muitas vezes o paciente precisa ser transferido para outra unidade. Sobre isso,

diz ser necessário uma fiscalização e a “retenção” das referidas ambulâncias até o paciente ser

atendido. Fala que a falta de ambulância suficientemente para atender a demanda do hospital é

devido a má gestão do ex-prefeito. Mas, informa que tem notícia que ambulâncias já estão sendo

adquiridas para resolver esse problema. Sobre os profissionais, parabenizar os que se empenham

para prestar um bom atendimento e repete que acredita que o gestor do município e nem a direção

do hospital  admitem a conduta dos maus profissionais. Informa que a reconstrução da UPA do

hospital está sendo retomada, com isso irá melhorar o atendimento e acredita que o hospital será

referência no Estado. Diz que tudo isso é graças ao empenho e boa vontade do gestor, do Deputado

Isnaldo Bulhões e do Governador Renan Filho, como também das cobranças dos onze vereadores

desta Casa. Afirma que os recursos públicos serão bem aplicados por essa gestão municipal. Com

relação a segurança pública diz que depois das rondas policiais  os índices  de assaltos e outros

crimes já diminuíram no Povoado Areia e na zona rural em geral. Mas, sugere que seja feita uma

reunião com o Comandante do Sétimo Batalhão da Policia Militar e com o Secretário de Segurança

Pública para discutir estratégias para melhorar ainda mais. Diz que o site sertaonahora divulgou

uma matéria dizendo que estava com setenta e poucos dias sem homicídio no município, por isso

parabeniza os policiais. A Vereadora Eliana pede a palavra para informar que a campanha da vacina

contra a gripe foi prorrogada até o próximo dia 09 (nove) e aconselha ao público alvo a procurar um

posto de saúde para tomar a vacina. O Vereador Moacir Júnior segue com a palavra informando que

o Senhor Prefeito irá divulgar o cronograma de recuperação das estradas para iniciar quando a

chuva cessar um pouco. A Vereadora Eliana pede a palavra mais uma vez para dizer que o conserto

das estradas foi suspende devido as chuvas e comunicar que há locais em estradas que só serão

recuperadas com a colocação de piçarra, a exemplo da estrada de São Félix. Por isso, diz que o

Secretário de Obras já providenciou essa piçarra e na próxima segunda-feira retoma o trabalho. O
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Vereador Jacson pede a palavra para dizer que as chuvas chegarão de vinte dias para cá; que houve

quatro meses seco; que estrada é feita molhada, por isso acredita que a chuva é uma desculpa para

as estradas não estarem “sendo feitas’. O Vereador Júnior afirma não ser “desculpa” alegando que a

atual administração recebeu o município com todas as máquinas sem condições de fazer esse tipo

de trabalho. O Vereador Jacson discorda do Vereador Moacir Júnior, diz que o município recebeu

este mês três milhões de reais só de FPM (Fundo de Participação do Município) e reafirma que a

Secretaria Municipal de Obras não está desempenhando o trabalho como deveria. Como exemplo,

diz  que foi  a  um sepultamento dez horas  da noite  no Cemitério Barroso e  não tinha nenhuma

lâmpada. Diz ainda, que em outro sepultamento foi constatada a falta das seguintes ferramentas:

picarete, enxada e pá, e que, no Cemitério Santa Sofia não tem água. Além disso, diz que as estradas

não poderiam se encontrar na situação que se encontram. O Vereador Júnior segue com a palavra

reafirmando que as máquinas estão revisadas e aptas para funcionar, que a recuperação das estradas

irão ser realizadas seguindo o cronograma que será apresentado e acredita que o Vereador Jacson irá

elogiar  o  trabalho  do  Secretário  de  Obras  e  as  determinações  do  prefeito.  Sobre  um veículo

adequado  para  o  transporte  da  merenda  escolar,  diz  que  não  houve  tempo  suficiente  para  o

município fazer licitação e aquisição.  Por isso, diz que a preocupação do momento deveria ser

merenda de qualidade nas escolas, mas afirma que o Senhor Prefeito irá providenciar o transporte

adequado. Parabeniza os garis pelo dia em comemoração a eles e encerra. O Senhor Presidente

convida o Vice-Presidente José Lourenço para ocupar o seu lugar enquanto usa a palavra na tribuna.

Após os cumprimentos iniciais de praxe, o Vereador Mário Siqueira diz que apesar de cada vereador

ter um posicionamento, todos tem o mesmo objetivo – o melhor para Santana do Ipanema. Sobre o

hospital diz que visita constantemente aquela unidade e tem acompanhado as exigências do Senhor

Prefeito para que funcione da melhor forma possível. Fala que é preciso haver cobranças, mas com

coerência porque são apenas cinco meses de administração. Para ele, o Senhor Prefeito já fez muito

pelo fato de ter tirado o lixão do Povoado Areia Branca na primeira semana de governo e destinar o

lixo  do  município  para  o  aterro  sanitário,  por  ter  feito  a  contratação  de  dois  carros  coletores

adequados para a coleta de lixo; estar efetuando o pagamento dos servidores em dia; inaugurou a

Casa da Cultura; revitalizou totalmente o museu; iniciou a reforma das estradas e todas as equipes

dos PSFs estão formadas. Diz ser impossível um administrador solucionar todos os problemas de

um município em cinco meses.  Parabeniza as  cobranças  do Vereador  Marciano,  com relação a

merenda escolar e informa que já está sendo feita uma reforma no local de armazenamento da

merenda escolar. Sobre as estradas, assegura que a partir da próxima segunda-feira o trabalho de
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recuperação da estrada de São Félix será iniciado e destaca que não será apenas passada a máquina

– “a estrada será feita”. Sobre iluminação pública diz ser um problema da Eletrobrás, mas o Senhor

Prefeito está preocupado em resolver. Diz ainda, que uma administração ninguém faz sozinho, por

isso  o  Senhor  Prefeito  tem  a  seu  lado  o  Deputado  Isnaldinho,  o  Governador  Renan  Filho  e

senadores da república. Lembra que na última sexta-feira houve a assinatura da ordem de serviço

para recuperação da AL 130 e informa que no segundo mês do seu primeiro mandato nesta Casa,

apresentou um requerimento fazendo um apelo para que a referida rodovia fosse recuperada e hoje

agradece pelos serviços estarem autorizados. A respeito do matadouro público, diz que o Senhor

Prefeito está muito preocupado com a situação dos marchantes, por isso já participou de diversas

reuniões  e  solicitou providências  ao  Governador. Segundo ele  (Vereador  Mário)  o  Governo do

Estado tem oito milhões de reais disponíveis para construção do matadouro, mas, embora demande

tempo devido à burocracia, a licitação será feita. Por não haver mais oradores inscritos para usar a

palavra, o Senhor Presidente determina a leitura das matérias do grande expediente. Constam 03

(três)  indicações,  01  (uma)  moção  e  01  (um)  projeto  de  lei.  Oriundo  do  Poder  Executivo  foi

apresentado  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.  O  Vereador  Jacson

Humberto Chagas Santos apresenta a Indicação nº 36/2017 solicitando ao Diretor Presidente do

Departamento Estradas e Rodagens de Alagoas – DER, Sr. Helder Gazzeane Gomes, e ao Secretário

Municipal de Obras, Transportes de Santana do Ipanema, que seja asfaltada a artéria que liga a AL

130 ao Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues de Melo, que fica localizada no Bairro Santo

Antônio.  De  autoria  do  Vereador  José  Marciano  Augusto  dos  Santos  são  apresentadas  duas

indicações, a saber: Indicação nº 37/2017 solicitando ao Exmº Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões a

limpeza e recuperação das vias terrestres do Conjunto Cajarana e Conjunto Marinho. Indicação nº

39/2017  solicitando  ao  Exmº  Senhor  Prefeito  Isnaldo  Bulhões  que  realize  um  trabalho  de

revitalização do monumento do jumento que está localizado na entrada da cidade de Santana do

Ipanema,  na  BR 316.  A Vereadora  Josefa  Eliana  Silva  Bezerra  apresenta  a  Moção nº  02/2017

apresentando votos de pesar aos familiares do Senhor Antônio Arcanjo Amorim (mais conhecido

por Antônio Roberto), pelo seu falecimento. Terminada a leitura das matérias, o Senhor Presidente

submete  as  matérias  a  discussão  e  votação,  sendo as  mesmas  aprovadas  por  unanimidade  dos

presentes.  Na ordem do dia,  o  Vereador  Jacson usa a  palavra para reforçar  as  matérias  de sua

autoria. Não havendo outros oradores inscritos e nem outros assuntos a tratar, em nome de Deus o

Senhor Presidente encerra a sessão determinando que seja lavrada esta ata que segue assinada por
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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, dois de junho de dois mil e dezessete. 
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