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Vereador Tácio Chagas Duarte

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

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

Aos 23 (vinte e três) 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 Cezar Oliveira Silva. Havendo número suficiente de vereadores em

Plenário, o Senhor Presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. No decorre

da leitura a Vereadora Josefa Eliana pede dispensa, o Senhor Presidente acata o pedido, declarada a

ata aprovada, publica em sessão, determina a certificação e diz que caso algum vereador deseje

fazer alguma alteração deve procurar a secretaria  e  fazer  por meio de requerimento.  Seguindo,

determina a leitura das matérias no pequeno expediente. Consta o seguinte: Ofício nº 05/2017 do

Núcleo de Vigilância Sanitária de Santana do Ipanema, em resposta ao Requerimento nº 05/2017 de

autoria do Vereador José Marciano, informa que a inspeção citadas no requerimento fazem parte da

rotina do setor, e que, o processo já foi iniciado com a inspeção no depósito da merenda e algumas

escolas e logo que finalizar encaminhará o relatório. Convite do Exmº Sr. Prefeito Isnaldo Bulhões

convidando os Senhores Vereadores para participar dos festejos juninos a serem realizados na Praça

Dr. Isac de Miranda entre os dias 23 a 27 do corrente ano. Ofício nº 33/2017 do Vive-Presidente do

Diretório Municipal do PPS de Santana do Ipanema, José Edson Magalhães Félix, pedindo para ser

cumprido o que determina o Art. 4º, alínea “a”, e ser usado o nome parlamentar Marciano do Couro

para o Vereador José Marciano Augusto dos Santos. Convite da Comissão Organizadora do Projeto

Cultural Nossa Terra, Nossa Gente, convidando os Senhores Vereadores para prestigiar o evento a

ser realizado no dia 24 de junho, na Praça Dr. Isac de Miranda.  Convite para o I  Encontro de

Escritores e Leitores em Santana do Ipanema a ser realizado nas dependências desta Casa no dia 28

de  outubro  do  corrente  ano.  Seguindo,  o  Senhor  Presidente  concede  a  palavra  aos  Senhores

Vereadores  pelo  tempo  de  cinco  minutos.  O  Vereador  José  Vaz  usa  a  palavra  e  depois  dos

cumprimentos  tece  comentários  a  respeito  do  Projeto  Nossa  Terra,  Nossa  Gente  dizendo  ser
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importante pelo fato de apresentar e valorizar os artistas da terra, por isso reforça o convite para a

população prestigiar a abertura no dia de amanhã e informa que acontece uma vez por mês sob a

organização do Senhor Adenilson Dantas. Conta que uma criança de dois anos filha de pessoas de

Olho D’Água do Amaro se encontrava internada no HGE (Hospital Geral do Estado) deste o dia

dezessete de maio com problemas cardíaco e quando tomou conhecimento do caso, disponibilizou

um apartamento em Maceió para hospedar os familiares e pediu a interferência dos médicos Dr.

Adelson, Dr. Jacó e Dr. José Wanderley conseguiu que a cirurgia que a criança necessitava fosse

realizada. Fala das tradições juninas do São João e São Pedro e encerra. O Vereador Eudes Vieira se

pronuncia e após os cumprimentos recomenda a toda população para não beber demais nos festejos

juninos. A Vereadora Josefa Eliana usa a tribuna logo depois e após os cumprimentos iniciais de

praxe agradece aos organizadores de quadrilhas juninas das ruas, como também aos diretores das

escolas municipais Maria Nepomuceno Marques e Cleodon Teodósio, como também do Colégio

Divino Mestre pelo convite que recebeu para assistir as apresentações e/ou prestigiar a festa do São

João.  Tece  elogios  a  festa  de  São  João  realizada  pelo  Clube  da  Melhor  Idade  e  encerra.  Na

sequencia, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas, que depois dos cumprimentos faz um apelo ao

Senhor Presidente Mário do Laboratório para promover melhorias na qualidade da internet desta

Casa, alegando que está sendo inviável fazer a transmissão ao vivo, como sempre fez para dar a

oportunidade a quem não pode estar presente nesta Casa de acompanhar os trabalhos legislativos.

Apresenta votos de pesar aos familiares da Senhora Severina da comunidade Remetedeira pelo

falecimento da mesma. Aproveita para dizer que os familiares dessa senhora no momento de dor, no

velório, estavam muito decepcionados pelo fato de não ter acesso de veículos a residência devido a

falta de conservação da estrada. Por essa razão, faz um apelo ao Secretário Municipal de Obras para

providenciar o conserto. Na sequencia, usa a palavra o Vereador Marciano do Couro, que depois dos

cumprimentos agradece a Comissão Organizadora do Torneio de Futebol da Comunidade Riacho

das Lages pela receptividade que teve ao participar. Tece comentários a respeito do estudo que fez

sobre o Projeto que trata da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), ora em tramitação nesta Casa,

dizendo que identificou que no artigo 32 consta uma abertura de crédito adicional suplementar até o

limite de cinquenta por cento da receita prevista para o exercício financeiro de 2018. Afirma ser um

absurdo, acredita que se o projeto for aprovado sem a modificação do referido artigo esta Casa

estará dando poderes ao Executivo semelhante a uma Lei Delegada, diz que irá apresentar uma

emenda modificativa para que o percentual da suplementação seja de dez por cento e adianta que

caso o gestor necessite de mais recursos apresente a proposta com justificativa para ser apreciada e
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votada  por  esta  Casa  porque  se  considerar  necessário  de  fato  irá  aprovar.  Não  havendo  mais

oradores inscritos para usar a palavra no pequeno expediente, o Senhor Presidente inicia o grande

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

usa a tribuna e depois de renovar os cumprimentos tece comentários a respeito de um projeto de lei

de  sua autoria  que  irá  entrar  na  pauta  desta  sessão.  Trata-se da  Escolinha  de  Futebol  Amador

Santanense, que pelo trabalho social com crianças e adolescentes carentes que o dirigente faz, desde

o ano 2007 (segundo o orador), resolve propor aos demais vereadores que a mesma seja considerada

de utilidade pública para que tenha a possibilidade de legalmente receber recursos públicos para

melhorar ainda mais a assistência que presta. Comenta também o teor de uma indicação de sua

autoria que pede que seja feita uma limpeza e tapado os buracos da Rua Ormindo Barros, alegando

que a  mesma se encontra  em péssimo estado em virtude  da  quantidade  de buracos  que há  no

calçamento e do mato que já crescido. Faz um apelo ao Secretário Municipal de Obras para tomar

as providências com relação a citada rua, como também das demais que estão na mesma situação ou

ainda pior, como é o caso,  segundo ele,  da Rua Maurício Amâncio,  Conjuntos Cajarana,  Santa

Quitéria  Marinho  e  outros.  Para  finalizar,  dia  que  aguarda  o  funcionamento  da  SMTT

(Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte) que está previsto para começar no próximo

mês.  Seguindo,  usa a  palavra  o Vereador  Jacson Chagas,  que depois  dos  cumprimentos  fala  a

respeito da questão do mercado de carne dizendo acreditar que vai demorar a ser resolvido. Informa

que na última terça-feira houve uma reunião entre os marchantes, fateiras, Secretário Municipal de

Agricultura e o Promotor de Justiça Doutor Hamilton Carneiro, onde ele (Vereador Jacson) se fazia

presente e o promotor disse que o poder público não pode destinar nenhum real para construção de

um matadouro – a obra deve ser realizada por uma “empresa”. Diz que o referido promotor foi

franco,  diz  que o mesmo falou o que os marchantes  não queriam ouvir, mas elogia e  justifica

dizendo o seguinte:  “É melhor receber uma palavra dura,  mas honesta,  do que uma palavra de

promessa e não sendo cumprida”. Diz que há pessoas que ligam para as emissoras de rádio dizendo

que a carne que está sendo vendida no mercado público é de má qualidade. Mas, explica que os

animais abatidos pelos marchantes são de boa qualidade, o que ocorre é que pelo fato do abate ser

feito na capital e o transporte em câmara fria, quando a carne demora a ser vendida e descongela

começa a estragar. Afirma que a questão do matadouro público de Santana do Ipanema falta de

vontade política. Revela que logo que começou o problema do matadouro procurou o deputado

federal  que  apoiou nas  últimas  eleições  – Marx Beltrão,  em busca  de apoio.  Tece  críticas  aos

políticos que trazem esse assunto à tona somente em anos eleitorais e informa que o Deputado
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Federal Givaldo Carimbão anunciou que irá destinar recursos de suas emendas individuais para

construção de um matadouro  e  diz  que seria  bom se os  demais  políticos  que  obtêm votos  em

Santana do Ipanema “olhassem com carinho” para essa questão. Tece mais críticas a classe política

dizendo o seguinte: “Dizem que o Jacson é oposição, fala demais, sou não, mas Santana já teve

governador da nossa cidade, nós temos deputado da nossa cidade, tem um governador que disse que

só trazia beneficio para Santana a pedido do grupo que está administrando Santana e a população

nessa situação. Não sou pessimista, mas prefiro ficar com a palavra do Hamilton Carneiro porque

até agora foi quem eu vi falar certo a questão do matadouro de Santana do Ipanema”. Diz ter a

informação que o município recebeu mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para iniciar as

obras do Largo Cônego José Bulhões (Ponte do Urubu), por isso espera que seja construído um

parque municipal com uma infraestrutura capaz de servir bem aos visitantes e aos comerciantes do

local. Diz que solicitou ao Secretário Municipal de Obras a construção de um banheiro, mas até o

momento nada foi feito. Tece críticas ao referido secretário dizendo que o que fez no mencionado

local foi “levar um papel”, logo no início do atual governo, para “derrubar as barracas”. Afirma ser

injusto  ter  colocado  o  nome de  uma pessoa  de  tamanha  relevância,  como  foi  o  Cônego  José

Bulhões, em um local que considera tão desorganizado. Pede o que gestor do município visite o

local para constatar “a situação”. Tece críticas a administração pelo fato da situação caótica das

estradas,  como exemplo,  cita  a estrada de Olho D’Água do Amaro,  diz  que o dinheiro que os

transportadores de estudantes ganham só dar para trocar mola e comprar pneus porque acabam em

virtude da má conservação das estradas. Diz que a atual administração “empurra muitas coisas com

a barriga, pede prazo e joga para frente” e a desculpa do momento para não executar a recuperação

das estradas é a chuva, no entanto, do mês de janeiro a abril não tinha chuva e as estradas não foram

consertadas. Acredita que “eles” (não diz quem) queriam que não tivesse inverno que era para os

agricultores “acabassem de morrer”. Diz que não pode ver a situação e ficar calado porque mora na

zona rural e sente na pele a dificuldade que é transitar diariamente por uma estrada em péssimas

condições. Afirma que até agora a administração “só está brincando com a população”. Informa que

a administração se sentiu pressionada pelo fato dos moradores de Olho D’Água do Amaro terem

decidido se juntar e realizar o conserto da estrada que na última segunda-feira mandou a máquina,

mas de cinquenta quilômetros de estradas fizeram apenas três. A Vereadora Eliana pede a palavra

para dizer que há uma preocupação imensa do gestor com relação as estradas, diz que há locais que

precisa ser colocado piçarra e tem lugares que não tem esse matérias, mas reafirma que o problema

de não está sendo feita a recuperação é a chuva e que deve esperar cessar um pouco. O Vereador
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Jacson segue com a palavra dizendo que na região em que reside não tem o problema da falta de

piçarra e que “fazer estrada” não é apenas passar a máquina, mas colocar piçarra, e, informa que nos

locais que já foi colocado a qualidade ficou boa, só lamenta ter sido em apenas dez metros. Tece

críticas a administração e diz que está cobrando que seja colocado piçarra e não apenas “rapando

estrada”. Diz ainda, que nenhum prefeito teve a coragem de administrar a prefeitura e piçarrar as

estradas de Santana do Ipanema.  Diz ter  fé  que um dia o cenário político do município muda

destacando o seguinte: “Tenho muita fé que um dia mude o quadro político de Santana; que saia

esse  grupo  eterno;  ai  Santana  vai  melhorar.  Espero  que  um  dia  a  sociedade,  comerciantes,

agricultores, empresários se unam, façam uma corrente e vejam quem quer administrar Santana, ai

vereadora Eliana, eu mostro a senhora que as estradas tem condições de serem piçarradas e que

nossa Santana melhora. Não tenho nada contra ninguém, respeito quem ganhou a eleição, porém

não concordo com o que estão fazendo em Santana e não é só de hoje”. A Vereadora Eliana pede a

palavra mais uma vez para dizer que nenhum dos prefeitos que já passou em Santana do Ipanema

conseguiu colocar piçarra na saída de Santana do Ipanema em direção a divisa com Pernambuco,

especificamente no acesso pelo Barroso até Tanquinhos (não explica o motivo), mas diz que as

estradas deste município não tem o “barro duro” como outros municípios. Termina dizendo que irá

apresentar um requerimento solicitando ao Senhor Governador do Estado pavimentação asfaltica

para a referida estrada, saindo de Santana do Ipanema até o município de Águas Belas. O Vereador

Jacson diz que respeita as colocações da Vereadora Eliana, embora não concorde com tudo. Afirma

que  se  as  estradas  do  município  se  encontram no estado  precário  atual  é  porque nenhum dos

prefeitos que passaram teve a capacidade de consertá-las da forma que precisa. Diz ainda, que não é

preciso colocar piçarra em todo o percurso de uma estrada, mas nos pontos críticos e não é feito

porque, segundo ele (Vereador Jacson), não tem planejamento, compromisso e nem boa vontade dos

gestores, já que afirma que os recursos existem. Ao se referir a “falta de compromisso”, fala a

respeito da merenda escolar, dizendo se orgulhar de ter denunciado a falta de itens nas escolas para

oferecer uma merenda balanceada aos alunos. Diz que muitas mães de crianças carentes mandam os

filhos para escola pensando na merenda por não terem nada de alimento para oferecer em casa.

Deixa claro que fala isso não é somente a respeito do atual gestor, de todos que já administraram

este município. Sobre a fala do Vereador José Vaz, no que se referiu aos buracos no calçamento que

há  na  rua  em  que  reside  (Rua  Ormindo  Barros),  diz  que  se  existe  isso  na  rua  onde  moram

vereadores  e  empresários,  diz  que  a  situação  de  precariedade  das  ruas  das  comunidades  mais

carentes é muito maior. Como exemplo, cita as comunidades do Conjunto Marinho, Santa Quitéria,
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Cajarana,  Bebedouro,  Lagoa  do  Junco  e  Lagedo  Grande,  e  pede  que  o  gestor,  os  secretários

municipais  e  vereadores  visitem as  mesmas  para  constatar  a  situação.  Termina  dizendo  que  é

vereador do povo, não deve o mandato a nenhum grupo político e nem a empresário. Por isso, se

elegeu  com o  voto  do  povo  e  está  nesta  Casa  para  fiscalizar  as  ações  do  executivo  e  cobrar

benefícios para o povo e ressalta: “Se estou incomodando, faça o certo”. A Vereadora Josefa Eliana

se pronuncia no grande expediente e depois dos cumprimentos diz que também veio para esta Casa

com o compromisso e responsabilidade, por isso faz cobranças e visitas as secretarias municipais

para mostrar os problemas. Volta a falar a respeito das estradas, mas logo o Vereador Moacir Júnior

pede a palavra para dizer que é complicado para um gestor neste município manter todas as estradas

piçarradas, uma vez que afirma que a área total de estradas dar quase um mil quilômetros. Mas,

afirma o atual gestor tem compromisso, assim como os anteriores também tiveram, por isso, o que

tem a ser feito é manter as estradas transitáveis. A Vereadora Eliana segue com a palavra dizendo

que até poderia ter sido “feitas as estradas” no início da gestão, mas não foi possível em virtude da

atual administração ter recebido a Secretaria Municipal de Obras com os veículos e todo maquinário

(patrol,  retroescavadeira,  enchedeira,  carros-pipas,  ambulâncias)  totalmente  sem  condições  de

funcionamento e depois chegou a chuva. O Vereador Jacson pede a palavra mais uma vez para dizer

que máquina quebrada não é desculpa,  alegando que quebra em um dia e conserta no outro. A

Vereadora Eliana segue com a palavra dizendo que solicitou ao Senhor Prefeito o conserto de um

buraco que existia há tempos na Rua Adjailson Teles e foi atendida. Com relação ao projeto de lei

de  autoria  do  Vereador  José  Vaz  para  tornar  a  Escolhinha  de  Futebol  Amador  Santanense  de

utilidade pública, diz apoiar pelo fato do organizador realizar um trabalho social com crianças e

adolescentes e realmente precisar ter acesso a recursos púbicos para aquisição do material esportivo

dos  que  não  tem condições  de  arcar  com as  despesas.  Fala  das  quadrilhas  juninas,  elogia  os

organizadores e pede para que toda população se divirta com responsabilidade. Sobre o matadouro

público diz que há quem não acredite que será construído um novo, mas ela (Vereadora Eliana)

acredita.  Informa  que  o  Secretário  Municipal  de  Agricultura,  Jorge  Santana,  fez  uma  visita  a

associação dos avicultores da comunidade Roçadinho e saiu encantado com a produção e com todo

o trabalho realizado pelos avicultores. Encerra desejando a todos os santanenses que os festejos

juninos  ocorram  com  muita  alegria  e  paz.  Prosseguido  os  pronunciamentos,  usa  a  palavra  o

Vereador  Eudes  Vieira,  que  após  os  cumprimentos  diz  que  ouviu  através  da  Rádio  Milênio  o

Deputado  Federal  Givaldo  Carimbão  dizer  que  havia  oferecido  recursos,  de  suas  emendas

individuais, para construção do matadouro público neste município, mas o Senhor Prefeito falou
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que não seria necessário pelo fato do Senhor Governador ter tomado a frente. Por isso, faz um apelo

ao Deputado Carimbão para usar os mencionados recursos para reabrir a Camila (Indústria de leite

desta região com sede em Batalha). Pede ao Senhor Presidente para enviar ofício a direção dos

Correios do Estado de Alagoas para colocar mais funcionários na agência de Santana do Ipanema,

alegando que as correspondências da zona rural ou qualquer encomenda que seja necessário ir pegar

na agência só está sendo entregue até o meio dia. O Vereador José Vaz pede a palavra confirmar as

palavras do Vereador Eudes de que há necessidade de ser colocado mais funcionários na agência

dos Correios local, mas diz que também é preciso que o Poder Executivo execute um trabalho de

nomear  as  ruas  e  numerar  as  residências  para  que  os  Correios  possam  fazer  a  entrega  das

correspondências  nas  casas.  Diz que dessa forma,  irá  diminuir  consideravelmente o número de

pessoas na agência a procura de cartas e encomendas. Fala que também é necessário a instalação de

um posto dos Correios no Distrito Areia Branca e se isso for feito reduzirá ainda mais a demanda na

agência da sede do município e  lembra que apresentou uma indicação aos Correios,  na gestão

passada, nesse sentido. O Vereador Eudes segue com a palavra agradecendo o apoio do Vereador

José Vaz e também reforça o pedido dele (José Vaz) para o Secretário fazer uma limpeza e tapar os

buracos da Rua Ormindo Barros. Continuando, usa a palavra o Vereador Marciano do Couro, que

depois dos cumprimentos diz ter procurado o promotor de justiça Doutor Hamilton Carneiro em

busca de informações de como proceder para obter resposta de requerimentos e indicações que

apresentou e não foi atendido. Diz ter ficado satisfeito e que o promotor lhe incentivou ainda mais a

continuar realizando o trabalho legislativo da forma que está fazendo e afirma que não irá desistir.

Fala  que mesmo diante das críticas que recebe,  a  sua equipe irá continuar fiscalizando,  diz ter

capacidade e inteligência para trabalhar como empresário. Tece críticas a um determinado vereador,

sem citar nome, por afirmar que vive falando que ele (Vereador Marciano) “não tem capacidade”,

no entanto, é uma pessoa que vive “pulando de um galho para outro bajulando cada prefeito que

passa”.  Acredita  que  se  essa  pessoa  a  que  se  refere  tivesse  capacidade  não  precisaria  viver

“bajulando gestor” – trabalhava e não se incomodava com o trabalho que ele (Vereador Marciano)

está realizando. Assegura que irá continuar trabalhando da mesma forma, diz sentir  orgulho do

caráter da sua família, desde os seus avós. Diz não saber onde encontrar o Conselho Gestor do

Hospital, por isso apresentou um requerimento nesta Casa pedindo informações de onde encontrá-lo

porque precisa solicitar a prestação de contas dos recursos que o Hospital administra (três milhões e

meio de reais). Afirma que não quer gerar conflitos com o prefeito e nem com esta Câmara, quer

apenas ter as informações que solicita. Informa que esteve na Secretaria Municipal de Saúde para
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solicitar informações a respeito do que havia solicitado e tomou conhecimento que a resposta estava

em andamento. O Vereador Roberto pede a palavra para dizer que em sessões passadas falou que no

Hospital Regional havia apenas uma cadeira de banho para deficientes, mesmo assim quebrada, mas

agora chegaram várias cadeiras novas. O Vereador Marciano segue com a palavra dizendo que essa

é  uma boa notícia,  no entanto,  ele  não recebe as  informações  e  nem uma prestação de contas

detalhada  da  administração e  garante  que se tivesse  também iria  elogiar  o  que estiver  correto.

Repete que não quer criar conflitos, apenas que a população tenha “uma saúde, uma educação”,

enfim, todos os serviços públicos da melhor qualidade. Pede que o Secretário Municipal de Obras

não use o inverno como desculpa para não realizar os trabalhos e que para trabalhar nessa condição

basta ter planejamento. Faz um apelo ao mesmo Secretário para repor as lâmpadas queimadas das

ruas de toda a cidade, principalmente da Rua José Porfírio Palmeira, alegando que a mesma está às

escuras. Informa que esteve na Casal (Companhia de Abastecimento e Saneamento de Alagoas),

para cobrar providências para sanar o problema de esgoto que há na Rua Siqueira Campos (defronta

a Pizzaria Estação Onze) que exala um forte odor e foi dado explicação dos motivos para o fato

ocorrer  e  garantido  a  resolução.  Lembra  que  o  mesmo  problema  ocorria  na  Rua  Tertuliano

Nepomuceno, onde ele (Vereador Marciano) cobrou e o foi resolvido. A respeito do “saneamento

básico”, diz ter sido orientado a abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o

que está acontecendo, mas depois da reunião que teve com o pessoal da Casal, entendeu que deve

esperar até o final do ano para poder tomar qualquer iniciativa. O Vereador José Vaz pede a palavra

para  informar  que  no  dia  de  ontem conversou  com  os  técnicos  da  Codevasf  (Companhia  de

Desenvolvimento dos Vales São Francisco e Parnaíba) que estão em Santana do Ipanema fazendo

um levantamento dos pontos que tem problemas na canalização do esgotamento sanitário para a

Empresa Santana elaborar um projeto para resolvê-los. Mas, lembra que depois do levantamento de

tais problemas terá que ser feita uma licitação e isso demanda tempo. Por isso, acredita que o prazo

dado ao Vereador Marciano pela Casal – até o final do ano, não será suficiente para resolver tudo.

Apoia  as  atitudes  do  Vereador  Marciano,  diz  que  também fiscalizou  e  fez  várias  cobranças  a

respeito do esgotamento sanitário e que em uma determinada reunião com a Codevasf falou que a

mesma entregou as obras do esgotamento a Casal incompleta, mas foi dito que a Casal não podia

reclamar porque não fez o acompanhamento da execução do trabalho, quando deveria. Afirma que

entre a Codevasf,  Casal, Prefeitura e Empresa Sucesso (executora dos serviços), fica o jogo do

“empurra,  empurra” e ninguém assume a responsabilidade por ter  sido declarado encerrado um

serviço incompleto. Diz ser muito bom o que o Vereador está fazendo, que é preciso que tenha o
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“conselho de saneamento” para acompanhar o trabalho das empresas que irão corrigir os problemas,

como também a realização de audiências públicas para esclarecimentos para mostrar que esta Casa

está acompanhando. O Vereador Marciano segue com a palavra repete o que já falou acima sobre o

esgotamento sanitário, orienta os condutores de veículos a não beber para dirigir, principalmente

nos festejos  juninos  e  encerra.  Após,  usa a  palavra  o Vereador  Moacir  Júnior, que  depois  dos

cumprimentos reforça o convite do Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões para os santanenses prestigiar

os festejos juninos que serão realizados pela Prefeitura na Praça Dr. Adelson Isac de Miranda entre

os dias 23 e 27 do corrente. Afirma que o atual gestor a sua equipe tem um grande compromisso

com Santana do Ipanema e diz que é muito fácil criticar sem tem conhecimento de causa. Sobre a

merenda escolar, afirma que  as  escolas  estão  abastecidas  com os  alimentos  e  diz  que  há  uma

vantagem – a maioria das frutas e verduras é comprada dos produtores da agricultura familiar do

município. Informa que o poder público fez a aração de 2.000 (duas mil) tarefas de terra, em média,

o que considera muito. Por outro lado, diz ser pouco em relação a quantidade que falta arar, mas

acredita que o volume de chuva que tem caído não está sendo favorável para aração de terra.Sobre

as  estradas,  diz  que  algumas  estão  realmente  intransitáveis,  mas  o  material  já  está  sendo

providenciado para colocar no locais mais críticos. Corrobora as palavras dos Vereadores Eudes

Vieira e José Vaz falaram sobre o que falaram a respeito da falta de funcionários na agência dos

Correios deste município. Parabeniza os policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar por terem sido

agraciados com o programa “bico legal”, programa esse que permite um policial que está de folga

trabalhar extra com remuneração legalmente permitida. O Vereador Jacson pede a palavra para dizer

que cobrou a implantação do “bico legal” nas sessões anteriores e diz que as viaturas da “força

tarefa”  que  estão  em  Santana  do  Ipanema  pertencem  a  outros  municípios.  Por  isso,  diz  “ser

interessante”  que  esta  Casa  fizesse  um  ofício  solicitando  viaturas  da  “força  tarefa”  para  este

município. O Vereador Moacir Júnior informa que o Senhor Prefeito, juntamente com o Deputado

Isnaldo Bulhões Júnior, já fizeram tal solicitação.  Afirma que nenhum gestor consegue resolver

todos os problemas de um município em pouco tempo, principalmente no momento atual, onde a

conjuntura política no Brasil  está problemática.  Diz acreditar que o Senhor Prefeito tem muitas

coisas para mostrar, tem o cuidado para fazer tudo dentro da legalidade e informa que em breve terá

novidades em Santana do Ipanema. Afirma que o papel do Vereador é fiscalizar e cobrar, por isso

diz que é importante cada um respeitar as decisões uns dos outros. Diz ser importante que seja feito

com que Santana do Ipanema seja referência para outros centros em todas as áreas. Acredita que os

“grandes investimentos que estão sendo feitos em Santana” diminua o índice de desemprego, e, que
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é conhecedor dos projetos que estão sendo executados pelo governo que faz com que os pequenos e

médios produtores sejam beneficiados. A Vereadora Eliana pede a palavra para informar que esta

semana esteve com o Secretário Municipal de Agricultura e teve a oportunidade de conhecer o

Programa  de  Aquisição  de  alimentos.  Diz  que  o  programa  é  uma  parceira  entre  a  Secretaria

Municipal de Agricultura com a Emater, “com doações simultâneas”, no valor de cento e quarenta

mil  reais,  e  são  beneficiadas  166  (cento  e  sessenta  e  seis)  famílias  com  alimentos  da  terra,

comprados na associação dos avicultores e na associação de mulheres do Povoado São Félix. O

Vereador Moacir Júnior agradece a informação dada pela Vereadora Eliana, fala da importância da

formação das associações comunitárias, deseja a todos os santanenses um feliz São João e encerra.

Não havendo mais oradores inscritos para usar a palavra, o Senhor Presidente convoca todos os

Edis para uma reunião interna e suspende a sessão para esse fim. Ao retornar, dar continuidade a

sessão determinando a leitura das matérias do grande expediente. Constam 08 (oito) indicações, 05

(cinco) requerimento e 01 (um) projeto de lei. Na ordem do dia o Vereador Marciano do Couro

apresenta  06  (seis)  indicações  e  04  (quatro)  requerimentos,  a  saber:  Requerimento  nº  09/2017

solicitando o adiamento da votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias); Requerimento nº

010/2017  solicitando  a  Direção  do  Hospital  Regional  Doutor  Clodolfo  Rodrigues  de  Melo  as

seguintes  informações:  a)  cópia  do  contrato  temporário,  aditivos  e  anexos  (se  houver),  entre  a

instituição Insaúde e a Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema; b) relação de funcionários

contratados e plantonistas contendo, função, data de admissão, carga horária, registro de ponto do

primeiro  mês  do  contrato  e  salário.  Quando  houver  gratificação  salarial,  hora  extra  e  aditivos

informar dos que possuem e os respectivos valores; c) relação de todos os repasses financeiros nas

esferas do Governo Federal e Estadual;  d) relação de todas as despesas financeiras em forma de

balancete,  contendo:  identificação do credor  com CNPJ quando empresa e  CPF quando pessoa

física,  quantidade do produto adquirido e serviço prestado; d) relação de todas as despesas das

obrigações trabalhistas, previdência pública e imposto de renda; Requerimento nº 011/2017 solicita

ao Conselho Municipal de Saúde cópia das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do ano de

2017; Requerimento nº 012/2017 solicita a Exmº Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros cópia da

Portaria  (ou  documento  equivalente)  de  nomeação  dos  membros  do  Conselho  Gestor  das

Organizações Sociais do Hospital Regional  Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo; Indicação nº 46/2017

solicitando ao Gestor do Município que faça um reparo no forro do 1º andar do mercado da carne;

Indicação nº 47/2017 solicitando ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de um telefone 0800

para que a população possua um canal de comunicação direto com o Poder Executivo. Indicação nº
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48/2017 solicitando a Prefeitura Municipal que seja feito um reparo na cobertura na sede da UBS –

Unidade de Básica de Saúde do Bairro São Pedro. Indicação nº 49/2017 solicitando ao Senhor

Prefeito a manutenção das ruas que dão acesso ao residencial Brisa da Serra; Indicação nº 50/2017

solicitando ao Diretor Indica ao DER – Departamento de Estrada e Rodovia de Alagoas a manutenção da

Rodovia AL-130 do trecho Santana do Ipanema sentido a Olho D’Água das Flores; Indicação nº 51/2017

solicitando ao Secretário Municipal de Obras e Transportes que realize a manutenção das estradas de acesso

ao Sítio Gravatá. De autoria do Vereador José Vaz foi apresentada uma indicação, um requerimento e um

projeto  de  lei,  como  segue:  Indicação  nº  52/2017  Casa  Legislativa  e  cumpridas  as  formalidades  do

Regimento  Interno  seja  solicitando  ao  Exmº  Senhor  Prefeito  Isnaldo  Bulhões  Barros  e  ao  Secretário

Municipal de Obras,  Genildo Bezerra da Silva, que seja feita uma operação tapa buraco e uma limpeza na

Rua Ormindo Barros; Requerimento nº 13/2017 solicitando ao Exmº Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros

que envie a este Poder Legislativo todos os decretos baixados desde o início do ano até a presente data;

Projeto de Lei nº 07/2017 reconhecendo de Utilidade Pública a Escolinha de Futebol Amador Santanense. O

Vereador Eudes Vieira da Paíxão apresenta a Indicação nº 53/2017 solicitando ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito  Isnlado  Bulhões  Barros  que  envide  esforços  e  em  parceria  com  o  Excelentíssimo  Senhor

Governador Renan Filho seja vista a possibilidade de fazer a pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao

Povoado São Félix até o Povoado Óleo, partindo da entrada na BR 316. Após leitura das matérias acima, o

Senhor  Presidente  encaminha  o  Projeto  de  Lei  às  comissões,  para  emissão  dos  pareceres  e  submete  a

discussão  e  votação  as  indicações  e  os  requerimentos  e  todos  foram aprovados  por  unanimidade,  sem

discussão. Por não haver oradores inscritos para usar a palavra na ordem do dia em nome de Deus o Senhor

Presidente  encerra  a  sessão  determinando que  seja  lavrada  esta  ata  que  segue  assinada  por  ele  (Mário

Siqueira Silva) e por todos os vereadores presentes. Eu, Maria da Assunção Araújo Nobre, lavrei a presente

ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Ipanema/Alagoas, vinte e três de junho de dois mil

e dezessete. 

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

         Jacson Humberto Chagas Santos                    José Vaz
                        Vereador                                         Vereador                     

      Josefa Eliana Silva Bezerra        José Marciano Augusto dos Santos            José Lucas Júnior
                           Vereadora                                   Vereador                                           Vereador

     Eudes Vieira da Paixão                   Roberto Cézar Oliveira Silva                                          
            Vereador                                         Vereador                                     
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