
Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

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

de Alagoas, em quatro de agosto de dois mil e dezessete

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto 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 Vereador José Vaz 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  Vaz,  Maria  Audilene  da Silva  Apolinário,  Mário

Siqueira Silva (Mário do Laboratório) 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; depois da leitura declarada a mesma 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. Constam

ofícios do nº 03 ao 09/2017, datados de 06 de julho do corrente ano, oriundos do Poder Executivo

em resposta a proposições de autoria dos Senhores Vereadores, ficando os originais arquivados na

Secretaria Legislativa para efeito de consulta, e, cópias entregues no gabinete dos Edis que fizeram

as reivindicações e/ou solicitaram informações. Ofício da Presidente do Conselho Municipal de

Saúde convidando o Senhor Presidente para participar da reunião ordinária do referido conselho que

se realizará às 14h (quatorze horas) do dia de hoje, na sala do mesmo, localizada na Secretaria

Municipal  de  Saúde.  Memorando  Circular  nº  001/2017  da  Secretária  Municipal  de  Educação,

comunicando que irá acontecer no próximo dia 30 (trinta) a IV Eleição Direta de Diretores Gerais e

Adjuntos de 13 (treze) Unidades de Ensino e convida os Senhores Vereadores para acompanhar o

processo. Seguindo a sessão, o Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo

tempo de cinco minutos no pequeno expediente. Inicialmente, usa a palavra o Vereador Roberto

Oliveira,  que  depois  dos  cumprimentos  agradece  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Isnaldo

Bulhões  pelo atendimento a algumas solicitações  que fez,  a exemplo “da estrada de acesso ao

Barroso”.  Cobra  que  a  municipalidade  coloque  as  máquinas  em ação  para  recuperar  todas  as

estradas  o  mais  rápido possível,  alegando  que  as  chuvas  cessaram e  acreditando  que  este  é  o

momento de realizar esse trabalho. Agradece ainda, por terem sido consertados os buracos da subida

do loteamento Brisa da Serra e pede que sejam construídos quebra molas no referido local, alegando
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que há condutores de veículos que trafegam em alta velocidade. Cobra a reposição das lâmpadas do

trecho  de  acesso  ao  loteamento  acima  mencionado,  indo  pelo  “santuário”,  como  também  o

atendimento  dos  Correios  (na  distribuição  de  cartas  e  encomendas).  Informa  que  procurou  a

empresa que presta serviços a Eletrobrás para cobrar a entrega dos talões de energia no citado

loteamento. Tece críticas ao atendimento prestado pelo Banco do Brasil neste município, dizendo

que nos finais de semana não tem dinheiro nos caixas eletrônicos. Diz já ter falado sobre isso com a

ouvidoria do referido Banco e foi dito que não há obrigatoriedade de colocar dinheiro nos finais de

semana, mas que durante os dias úteis não podia faltar na agência das oito às vinte e duas horas.

Segundo o orador, isso não está sendo cumprido por ter constatado, na última segunda-feira, que as

dez horas faltava dinheiro e quando foi abastecido foi em apenas dois dos oito caixas existentes,

mesmo assim, com notas de cinquenta reais, o que impedia o saque de valores que tivesse notas

inferiores. Afirma que isso está gerando filas enormes, por isso informa que irá procurar o gerente

da agência para reivindicar  uma solução para o problema.  Seguindo,  usa a palavra o Vereador

Jacson Chagas, que depois dos cumprimentos apresenta condolências aos familiares de um senhor

conhecido por Lata d’água. Fez um resumo dos primeiros seis meses de trabalho desta Casa e uma

prestação  de  contas  do  que  fez  nesse  período.  Diz  que  apresentou  várias  indicações  com

reivindicação da comunidade e lamenta dizendo que as mesmas não foram atendidas. Mas deixa

claro que não somente ele,  como Vereador, que deixou de ser atendido, mas a população. Cita

algumas  das  reivindicações  dizendo  que  a  primeira  foi  solicitando  a  recuperação  das  estradas,

seguida de outras mais nesse sentido e não foi atendido. Diz que também solicitou a construção de

passagens molhadas em locais de grande necessidade, como uma da oficina do Senhor Eraldo à Rua

Margem do Ipanema e outra sobre o Riacho João Gomes para ligar a estradas de Olho D’Água do

Amaro ao Assentamento Remetedeira para dar acesso ao antigo matadouro e nem resposta recebeu.

Diz ter recebido cobranças dos moradores do Sítio Sacão para reivindicar essa última passagem

molhada pelo fato dos mesmos estarem sem poder se locomover nesse período de inverno. Lembra

ter votado contra o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo criando a Lei Delegada pelo fato de

afirmar que essa lei tira os poderes dos vereadores. Fala que apresentou uma indicação ao Senhor

Prefeito solicitando o cumprimento da data base para reajuste salarial dos servidores da educação e

a resposta que recebeu foi que o Executivo estava tratando diretamente com o Sinteal (Sindicato dos

Trabalhadores em Educação), no entanto, ao procurar o Sindicato constatou que a proposta foi de

zero por cento de reajuste. Diante disso, diz que a categoria da educação irá fazer uma paralisação –

o que acha justo e garante apoio. Diz ter sido procurado por funcionários da Secretaria Municipal de
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Transportes  e  Obras  para  reclamarem que  uma  gratificação  que  os  mesmos  tinham,  há  cinco

administrações, foi cortada. Por isso, faz um apelo ao Chefe do Poder Executivo que reveja e volte a

conceder essa gratificação. Prosseguindo, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira da Paixão, que

depois dos cumprimentos apenas solicita ao Secretário Municipal de Obras empenho para recuperar

as  estradas  o mais  rápido possível.  O Vereador  José  Vaz usa a  palavra  logo depois  e  após  os

cumprimentos tece comentários elogiosos a respeito da festa da juventude e das novenas de Senhora

Santana,  ocorrido  no  mês  de  julho.  Sobre  a  eleição  direta  para  diretores  das  escolas  da  rede

municipal, fala da importância de todos os Edis acompanhar o processo de eleição, conforme foram

convidados, como também da importância da direção da escola para a aprendizagem dos alunos.

Com relação as respostas do Poder Executivo às cobranças deles (dos Senhores Vereadores), diz

que quando foi dito que está sendo feito o levantamento do custo/benefício para ver se existe a

possibilidade  de  atender,  mas  ele  (Vereador  José  Vaz)  entende que  quando um vereador  faz  a

indicação é porque imagina que o que está reivindicando seja exequível. Informa que não poderá se

fazer presente na reunião do Conselho Municipal de Saúde, conforme esta Casa foi convidada, pelo

fato de já ter agendado uma visita a comunidade São Raimundo juntamente com o Vereador Eudes

Vieira. Seguindo o pequeno expediente, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana que depois dos

cumprimentos parabeniza o Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões pela realização da Festa da Juventude

por considerar que foi uma das melhores que já ocorreu nos últimos anos. Parabeniza também toda

equipe organizadora do evento. Informa que no dia de ontem entraram quarenta homens no Centro

Bíblico para fazer parte do movimento cursilista de cristandade, durante três dias, organizado pela

Paróquia de São Cristóvão, por isso pede que toda sociedade ore por eles. Parabeniza a sua genitora

pelo aniversário natalino nesta data e encerra. Não havendo mais oradores inscritos para usar a

palavra no pequeno expediente,  o  Senhor Presidente iniciar  o  grande expediente concedendo a

palavra aos Senhores Vereadores por quinze minutos. Dando início, usa a palavra o Vereador José

Vaz que depois de renovar os cumprimentos agradece a Deus pelas chuvas, diz que o verão será de

alívio para os sertanejos porque os mesmos estão com os açudes e barragens cheias, mas por outro

lado fala que as chuvas deixaram as estradas em péssimo estado. Acredita que a situação ficou mais

caótica pelo fato de há anos não ter sido feito estradas neste município. Explica que “fazer estradas”

é colocar piçarra e construir escoamento das águas. Por isso, espera que o mais breve possível seja

ao menos passada a máquina nas mesmas (nas estradas) e depois sejam “feitas”. Pede que seja

encaminhado ofício ao Secretário Municipal de Obras, bem como ao Senhor Prefeito, solicitando o

cronograma do trabalho de recuperação das estradas, do conserto dos buracos das ruas, tanto das
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que não são calçadas, como das que são pavimentadas em paralelepípedos ou asfalto. O Vereador

Jacson Chagas pede a palavra para dizer pelo fato do Vereador José Vaz ter falado que a máquina

está sendo passada na estrada das proximidades da sua residência (de Jacson), informa que já foi

passada e  agora está  indo em direção a Olho D’Água do Amaro.  Tece críticas dizendo que se

dependesse  do  pedido  dele  o  trabalho  não  estaria  sendo  feito  da  forma  que  está  (rapando  as

estradas), mas colocando piçarra e fazendo o escoamento da águas, conforme explicou o Vereador

José Vaz. Quanto ao cronograma da recuperação das estradas, diz não saber se “vale”, pelo fato de

revelar que no mês de abril o Secretário Municipal de Obras lhe apresentou um que constava por

último o conserto da estrada de Olho D’Água do Amaro, no entanto,  está sendo a primeira.  O

Vereador  José  Vaz  segue  com  a  palavra  informando  que  a  partir  da  próxima  quarta-feira  os

trabalhadores em educação deste município irão iniciar uma greve de advertência (de cinco dias),

por falta de negociação para reajuste salarial e diz apoiar essa iniciativa. Mas, por outro lado, diz

que  lhe  causa  preocupação  porque  já  não  está  havendo  aula  na  zona  rural  devido  a  falta  de

condições de tráfego nas estradas. Informa que o município irá receber altos recursos retroativos ao

Fundef  (Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  Valorização  do

Magistério) e para aplicação existem três entendimentos diferentes, uma do Governo Federal (da

Ministra  Carmem Lúcia),  outra  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  e  mais  outra  do  Ministério

Público, por isso espera que seja tomada a melhor para a categoria da educação, como também para

a educação em geral, pelo fato de reafirmar que o valor é tão alto que dar para “fazer uma revolução

na  educação de  Santana  do  Ipanema”.  Por  isso,  sugere  ao  Senhor  Presidente  que  convide  um

especialista no assunto para explicar a eles (aos Senhores Vereadores), em uma reunião interna,

como devem ser destinados tais recursos. Volta a dizer que não irá poder participar da reunião do

Conselho Municipal de Saúde, mas gostaria por acreditar que o mesmo estar a par de tudo que

ocorre  na  área,  já  que  a  função  é  exclusivamente  fiscalizar  as  ações  da  pasta.  Explica  que

interessava participar para obter informações sobre a relação dos medicamentos da farmácia básica,

por não ter recebido; sobre o funcionamento do I Centro de Saúde, uma vez que afirma que precisa

de  veículos  para  as  equipes  fazerem atendimentos  domiciliares;  a  respeito  do fardamento  e  da

proteção  contra  o  sol  para  os  agentes  de  endemias,  por  afirma  que  estava  faltando;  sobre  a

“refrigeração do hospital” para ser adequada as normas, apesar do frio; como também com relação

ao  cumprimento  da  lei  8.231  no  Hospital  Regional  Doutor  Clodolfo  Rodrigues,  que  trata  da

contratação de pessoas com deficiência. Tece críticas ao atendimento prestado pelo Banco do Brasil

neste município reclamando que as filas continuam enormes, falta dinheiro nos caixas eletrônicos, e
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que, já fez a reclamação através da ouvidoria da instituição, da Superintendência e até com o Banco

Central, mas o problema continua existindo. Diz que em Santana do Ipanema existe a Lei Municipal

833, que regulamenta o tempo de espera nas filas de banco, mas a mesma não está sendo cumprida,

mas  esta  Casa  deve  exigir  o  cumprimento,  apesar  de  considerara  falta  de  dinheiro  nos  caixas

eletrônicos mais desgastante e afirma que o Banco do Brasil deve prestar um atendimento mais

humanizado aos clientes. Fala a respeito da eleição que ocorreu no Congresso Nacional esta semana

para julgar uma denúncia da Procuradoria Geral da República contra o Presidente Michel Temer e

cita o nome dos deputados federais por Alagoas que votaram contra e a favor do Presidente. Diz que

a  favor  foram os  deputados:  Cícero  Almeida,  Arthur  Lira,  Marx  Beltrão  e  Maurício  Quintela;

contra: Givaldo Carimbão, JHC, Paulão e Ronaldo Lessa. Tece crítica aos que votaram a favor,

elogios aos que foram contra e lamenta o Presidente ter conseguido se livrar do afastamento. Tece

inúmeras  críticas  ao  Presidente  da  República  dizendo  que  mesmo  está  “acabando  com  os

trabalhadores” ao promover reformas na legislação trabalhista, da terceirização e da previdência.

Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas, que depois dos cumprimentos parabeniza todos

os padres do Brasil,  em nome dos Padres Jaciel,  Clejean e José Paulo, pelo fato desta data ser

comemorado o “Dia do Padres”. Fala a respeito do Hospital Regional Doutor Coldolfo Rodrigues

de Melo dizendo que existe muito boa vontade dos funcionários em fazer os atendimentos, mas a

gestão precisa promover melhorias no atendimento à população. Conta que esta semana levou três

pessoas ao Hospital e as três precisavam fazer ultrasonografia, mas foram atendidas, medicadas e

liberadas sem que tenham feito esse exame e as três não tem condições de fazer particular. Diz que

os recursos que o Hospital recebe são muitos, mas afirma ser mal investido. Por essa razão, solicita

os balancetes da referida instituição e a interferência do Chefe do Poder Executivo para ser feito no

hospital os exames básicos (como ultrasonografia, por exemplo), já que afirma que o mesmo, no

início do mandato, tomou responsabilidade do Hospital para si. Lembra que pessoas que falavam

mal  do  Ipas  (Instituto  Pernambucano  de  Assistência  à  Saúde),  instituto  esse  que  gerenciou  o

hospital  até a gestão do ex-prefeito e diziam que quando “tomassem conta” o atendimento iria

melhorar, no entanto, considera que não houve nenhuma melhoria até o momento. Diz lembrar que

o Senhor Prefeito disse que queria inaugurar o tomógrafo no dia das mães e o aparelho ainda não

está em funcionamento.  Faz um apelo por melhorias no atendimento do Hospital  alegando que

quem mais sofre são as pessoas carentes que precisam de assistência médica gratuita. Diz que foi

procurado por moradores do Povoado Areia Branca que reclamaram que o cemitério se encontra

desprezado. Por isso, procurou a administração para solicitar melhorias e se surpreendeu ao receber

5



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

a resposta de que o cemitério não é municipal, mas acredita ser desculpa para nada ser feito. Fala a

respeito do Cemitério do Barroso dizendo que o mesmo é municipal e no sepultado de duas pessoas

constatou precariedades, como a falta de uma pá, a falta d’água e a falta de energia, já que um dos

sepultamentos precisou ser realizado a noite e foi feito a luz de aparelhos celulares. Diz ainda, que

na gestão do ex-prefeito havia um carro pipa que abastecia o referido cemitério e nesta não tinha no

período  do  verão.  Tece  críticas  e  afirma  que  no  orçamento  financeiro  deste  ano  há  recursos

disponíveis para aplicação nos cemitérios. Fala a respeito o matadouro público para o abate de

bovinos e do mercado de carne dizendo que o problema que levou ao fechamento do matadouro

vem há trinta anos, em média, não há três quatro anos como dizem, e, nenhum gestor resolveu. Diz

que  o  problema vem à  tona  sempre  em época  de  eleições.  Lembra  que  ele  (Vereador  Jacson)

apresentou uma indicação solicitando uma reforma no mercado público há quatro meses e até agora

nada  foi  feito.  Diz  que  o  problema  do  mercado  e  do  matadouro  prejudica  muita  gente:  os

marchantes, as fateiras e os tiradores de couro. Fala que vários machantes estão para deixar de

abater os animais porque não tem condições de arcar os impostos que tem que pagar para mandar

abater em Maceió. Diante disso, diz que irá apresentar mais uma indicação solicitando reforma no

mercado público. Fala a respeito das estradas dizendo que houve quatro meses de verão e o conserto

não foi realizado e agora é dito que não dar para consertar por conta da chuva. Acredita que já dava

para ter sido consertadas muitas das estradas do município. Tece críticas a administração pela falta

de conservação das estradas e das ruas dos conjuntos habitacionais da periferia, como os Conjuntos

Cajarana, Santa Quitéria, Marinho e Clima Bom. Afirma que as estradas de acesso a Serra Aguda e

Salobinho só foram feitas  porque o Vereador  Zé Del  fez.  Diz que em uma reunião do Senhor

Prefeito  e  os  transportadores  de  estudantes,  no  início  deste  mandato,  o  gestor  disse  aos

transportadores  que  comprassem  vans  para  transportar  os  alunos  de  forma  segura,  conforme

determina a legislação de trânsito, e ao ser interrogado sobre a situação das estradas, garantiu que

iria consertar, mas já está com oito meses de administração e o conserto não foi realizado – critica.

Sobre a  festa  da juventude,  diz  que é  preciso ser dito  quanto foi  a  despesa e  diz  que para os

professores não é dado o reajuste merecido. Afirma que fora a coleta de lixo que está sendo feita na

cidade não está sendo realizado mais nada. Diz saber da competência da Secretária Municipal de

Saúde, mas tece críticas por não ter atendido odontológico na zona rural e por atender apenas sete

fichas de quinze em quinze dias para uma comunidade no I Centro de Saúde. Critica também a falta

de  oftalmologista  no  Centro  Diagnóstico  e  faz  um  apelo  para  que  esses  problemas  sejam
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solucionados. Diz que nunca falou que é oposição ao gestor e nem vai parabenizar pelas coisas

obrigatórias que realizar, mas vai reconhecer e cobrar. 

Vereador Mario Siqueira (01:58:17)

Boa tarde senhor presidente em exercício, vice presidente Zé Del, senhora vereadora,

senhores vereadores,  amigos presente aqui  nesta casa,  ouvintes que neste momento

estão nos escutando pelas rádios AM e correio do sertão e FM radio milênio, obviamente

ouvimos  aqui  os  nossos  antecessores  fazendo  algumas  cobranças,  fazendo  alguns

elogios e isso é democracia, eu quero iniciar a minha fala dizendo que um pouco triste

porque perdemos essa semana uma senhora, uma amiga, uma Irma, uma mãe que é

dona Cícera Maria da Conceição que veio a falecer eu que vinha acompanhando esta

senhora por 03 anos onde a mesma tinha um problema de cear e que nos tivemos a

oportunidade de durante 03 anos de nossa vida está presente na vida desta senhora e a

todos os filhos, todos os familiares os meus pêsames em nome desta casa da legislativa,

estou colocando hoje uma moção de pesar porque com certeza ela é merecedora de está

em um bom lugar com certeza estará perto do nosso senhor.

Mas senhor presidente dando continuidade as minhas palavras eu quero hoje fazer uma

retrospectiva os que foram os últimos 07 meses da administração do prefeito Isnaldo

Bulhões, eu fiz alguma anotações e queria iniciar, nós tínhamos um problema seriíssimo,

grande problema em areis branca quem não se recorda de um grande lixão em areia

branca que era uma cobrança constante nas rádios, que areia branca não é um depósito

de lixo e infelizmente durante muito tempo, de um grande deposito naquela localidade

isso era saúde publica, era mosca, as pessoas estavam perdendo seus terreno porque

tinha  mais  valor  financeiro  nenhum,  mas  o  prefeito  Isnaldo  bulhões  na  sua  primeira

semana  de  administração  retirou  o  lixo,  não  colocou  mais  ali  lixo,  não  permitiu  que

Santana colocasse mais lixo em areia e o lixo foi colocado, levado diretamente para ser

colocado em um aterro sanitário, aterro este onde responde a todas as exigências dos

órgãos específicos de IMA, de IBAMA de ANVISA isso é saúde publica e o prefeito fez na

primeira semana de sua administração, interessante senhores que se não tivesse feito

isso,  se  continuasse a  colocar  lixo  naquela  localidade tínhamos dezenas de ligações

constantemente fazendo essa cobrança, mais nós não escutamos as pessoas ligando
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para  dizer  que  essa  realização  foi  feita,  sabemos  que  é  uma  obrigação,  sabemos

obviamente que sabemos mais o prefeito está de parabéns, isso é política publica .

Dando  continuidade  o  prefeito  trouxe  para  o  município  02  carros  coletores  de  lixos,

apropriados para coleta fazendo aqui na zona urbana, povoado óleo, são Felix que antes

eram carregados os lixos em caçamba que saia daqui de areia branca a metade ficava no

caminho, prefeito está pagando rigorosamente em dias ai a gente escuta, mais é uma

obrigação do prefeito e a gente sabe que é uma obrigação, mas nós estamos vendo

estados como rio de janeiro, rio grande do sul onde esta semana tive a oportunidade de

ver e assistir uma reportagem em que mostrava um funcionário que tinha na geladeira

apenas um restante de alimentação, indignado porque não tava conseguindo nem se

alimentar se quer pagar suas contas e a gente sabe que é obrigação, a gente saber que é

um  dever  do  gestor,  mas  o  gestor  tem  que  saber  administrar  se  não  souber  não

consegue, obviamente que em 07 meses de gestão nem prefeito Isnaldo Bulhões, nem

nenhum prefeito, nem nenhum gestor é capaz de fazer tudo que se precisa no município,

a gente sabe da dificuldade, vereador Jacson cobrou o vereador está certo quando fala

que não tem dentista, mas todas as unidades de saúde do município estão compostas

com suas equipes completas, todas sem exceção, farmácia básica do município hoje tem

medicação, falamos e temos que cobrar vereadores porque é nosso papel do hospital

Clodolfo Rodrigues de Melo, onde nos preocupávamos inclusive essa casa por diversas e

diversas vezes em outro mandato, mandato anterior, cobrávamos a questão do IPAS, foi

feita uma transição onde todos nós tínhamos medo que aquelas pessoas, aquela unidade

hospitalar em uma transição de uma empresa para outra ficasse no prejuízo e isso não

aconteceu, a transição foi feita graças ao prefeito e do todo mundo ai recebeu o que teria

que receber  e deveria  receber, atendimento no hospital  doutor  Clodolfo Rodrigues de

Melo no mês de dezembro foi mais ou menos 2.000 pessoas, o mês passado foram mais

de  6.000  atendimentos  falta  alguma  coisa,  falta  sim  e  quando  faltar  vamos  cobrar,

iluminação na rua central, iluminação de LED que dará continuidade, sabemos que uma

iluminação muito cara, mais é uma iluminação a media longo prazo dará retorno inclusive

para a sociedade não tenha duvida disso, é uma iluminação melhor e uma iluminação que

vai futuramente trazer beneficio para todo nós, SMTT foi inaugurada a SMTT em Santana

do Ipanema com 03 viaturas, caminhonetas L-200 e com 06 motos, com 12 agentes, com

superintendente agentes todos policiais e superintendente com o policial rodoviário e um
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major  que  toma  conta  dessa  SMTT  que  está  ajudando  a  policia  militar  nas  rondas

extensiva do nosso município e que fez uma grande ação esta semana juntamente com

ARSAL foram feitas vistorias dos veículos de transporte intermunicipais que teria que se

deslocar de Santana do Ipanema para ir para Maceió então esse trabalho  foi realizado

em  Santana  do  Ipanema,  foi  realizado  aqui  na  SMTT  juntamente  com  a  ARSAL,  A

administração conseguiu 03 ambulâncias novas zero quilometro que já estão ai servindo a

comunidade, a administração o prefeito Isnaldo Bulhões conseguiu duas caminhonetas

zero AMAROK  que irá para os PSF nas zonas rural  do nosso município se não me

engano,  se  não  começou  mais  estava  para  começar  esse  trabalho  com  essas

caminhonetas  já  essa  semana,  administração  conseguiu  uma  maquina  que  eu  não

entendo muito de maquina, quem entende é o nosso vice presidente Zé Del  ,mas eu

tenho  certeza  que  irá  ajudar  muito  na  recuperação  de  estradas  e  com  certeza  na

construção da grande barragem que o prefeito irá fazer aqui em Santana do Ipanema, a

administração  conseguiu  e  resgatou  as  festas  do  nosso  município,  festa  essa  que

estavam acabadas, iniciamos com o carnaval do prefeito do segundo mês de mandato

mais  já  fez  o  carnaval,  dando  seqüência  ao  são  João  e  fizemos  a  melhor  festa  da

juventude de Santana do Ipanema que foi a 55ª festa da juventude, festa essa que trouxe

milhares  de  pessoas  para  Santana  do  Ipanema  e  quando  se  fala  de  festa  fala  em

economia, a gente fala em trazer recursos para o município, a gente fala que o comercio

circulou dinheiro, a gente fala que o salão de beleza circulou dinheiro, a gente fala que os

hotéis  circularam dinheiro,  que  todos  os  hotéis  e  pousadas  de  Santana  do  Ipanema

tiveram sua lotação máxima, nós falamos em posto de combustíveis porque são muitos

automóveis que vem a essa cidade, então a festa da juventude resgatada pelo prefeito

Isnaldo Bulhões foi a melhor festa e podem ter certeza que a próxima será muito melhor

do que essa, sem falar nos vendedores de barracas, de cervejas,de refrigerante, de água

mineral,  de  salgadinho,  de  espetinho  e  etc...Quero  também  mandar  um  abraço  e

parabenizar ao coronel amigo coronel comandante deste 7ª batalhão coronel Genival que

também na festa da juventude fez um grande trabalho, um grande trabalho parabéns

coronel,  graças  a  Deus  não  tivemos  nenhum  problema  de  grande  relevância,  os

problemas  que  tivemos  na  festa  foram  problemas  pequenos,  porque  a  policia  militar

juntamente com a segurança interna da festa fizeram o seu melhor. Dando continuidade

nós temos a BR 316 onde ela vinha sendo totalmente recapeada só que chegou ali no
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seu João Ivo aqui na saída da barragem, chegou aqui na saída do batalhão parou, seja

foram feitas essas partes, mais essa parte da zona urbana a empresa não tinha feito,

prontamente o prefeito Isnaldo Bulhões juntamente com o deputado Isnaldinho entrou em

contato com o ministro dos transportes e amigo Mauricio Quintela solicitando que também

fizesse esse trecho da zona urbana e de pronto foi atendido e que já está pronto, e nisso

tive ontem liguei para o secretario de transporte de obras e fui averiguar quando o mesmo

me dizia que iniciado as estradas da Camoxinga e que iniciaria também a recuperação

das estradas de olho da água do amaro, Olho da Água do Amaro eu não fui  mais o

vereador Jacson que já me afirmou que a maquina ta passando,mais fui ver sim a da

Camoxinga e a estrada da Camoxinga já está sendo recuperada e tenho conversado com

o prefeito constantemente onde já tinha dito vereador Merica que três frente de trabalho,

irão sim vai ser um mutirão para que o município possa mais breve possível recuperar as

estradas da zona rural, porque nós sabemos tivemos graças a Deus um bom inverno e as

estradas estão intrafegáveis, mais senhor vereadores sociedade santanense m 07 meses

de administração  eu  fiz  uma lista  aqui  de  n  coisas realizadas  pela  administração  do

prefeito Isnaldo Bulhões mais não poderia dizer, deixar de falar que não faz sozinho, o

prefeito tem obviamente ajuda, a colaboração do governador Renan Filho que hoje diga

se de passagem sem medo de errar é o melhor governador do Brasil, está mostrando

onde nós estivemos para os senhores terem idéia, o ano passado Pernambuco deve um

superávit de 160 milhões quase bem os senhores alagoas teve mais de 800 milhoes de

superávit, administrar não é a pena querer, administrar tem que querer e tem que saber e

é isto que Renan filho está mostrando e é isto que doutor Isnaldo ta mostrando, tenho

também que agradecer ao deputado Isnaldinho porque o mesmo sempre preocupado com

a região sertaneja, mais muito mais com Santana do Ipanema e agradecer também a esta

casa, quando os vereadores vem aqui que fazem cobrança da administração é mostrando

que quer uma Santana melhor então me sinto honrado em participar da administração e

fazer parte da administração do prefeito Isnaldo Bulhões, quero terminar minhas palavras

mais não poderia deixar de parabenizar agora ao padre Jaciel pela grande festa realizada

pela festa da senhora Santana, uma procissão linda, belíssima com milhares e milhares

de fieis, muito bonito onde tive a honra de participar como faço todos os anos, uma festa

que traz e que trouxe muita e muitas pessoas de fora para Santana do Ipanema porque

são devoto de senhora Santana, não podia também deixar de parabenizar como disse o
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vereador Jacson o padre Zé Paulo e o padre Cleijean todos participaram dessa festa,

todos colaboraram e os párocos que vieram de outras localidade também participaram

desse momento festivo em Santana do Ipanema então meus amigos eu só tenho que

agradecer a deus por mais um dia e pedi que a gente pedi muito a deus eu nunca vi

desse jeito, pedi a deis que continue derramando benção sobre todo os santanenses,

sobre todos os políticos para que possam continuar fazendo o melhor por Santana do

Ipanema e mais uma vez quero dizer sem medo de errar que Santana terá eu antes dizia

o  seguinte  que  Santana   teria  uma  das  melhores  administrações,  mais  eu  vou  falar

diferente agora terá a melhor administração não tenho duvida disso, agradeço a todos

vocês, agradeço a Deus e até a próxima se assim deus nos permitir. (02:15:16) 

 Ordem do dia 

Eudes da Paixão (02:32:48)

Excelentíssimo presidente, excelentíssimo senhores vereadores, publico aqui presente no

qual no dia de hoje fiz aqui duas indicações da santa Luzia I e santa Luzia II, solicitando

do poder executivo para que dentro da medida do possível possa fazer a pavimentação

daquele setor, das ruas Santa Luzia I  e Santa Luzia II  que a uma necessidade muito

grande por parte do poder publico em relação aquelas ruas que praticamente se encontra

intransitável então solicito aqui para que se o prefeito de nossa cidade reveja como mais

atenção para que possa assim recuperar e fazer a pavimentação daquelas duas ruas na

comunidade de Santa Luzia até por conta que prometi  que ia fazer essas indicações

quando estava em campanha e aqui se encontra essas duas indicações na qual o prefeito

reveja com muita atenção que possa fazer a pavimentação daquela comunidade muito

obrigado (02:34:12)

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

02 (duas) indicações  e 01 (uma) Moção.  O Vereador Roberto Cezar Oliveira Silva apresenta a

Indicação nº 54/2017 solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros e ao

Secretário Municipal  de Obras,  Senhor Genildo Bezerra,  que seja  feita  a  construção de quebra

molas na subida que dar acesso Loteamento Brisa da Serra, sendo um nas proximidades do hotel e

outro em frente aos mercadinhos.  O Vereador Eudes Vieira da Paixão apresenta a Indicação nº

55/2017  solicitando  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Isnaldo  Bulhões  Barros,  bem como  ao

Secretário Municipal de Obras, Genildo Bezerra da Silva, que seja construído o calçamento das
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Travessas Santa Luzia II e III, no Bairro domingos Acácio. O Senhor Presidente Mário Siqueira

apresenta a  Moção nº  05/2017 com  votos  de pesar  aos familiares  da Senhora Cícera Maria  da

Conceição. Após leitura as matérias foram submetidas discussão e votação, sendo aprovadas por

unanimidade. Seguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Vereador José Vaz na ordem dia,

que..........

Por não haver outros oradores inscritos para usar a palavra 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, quatro de agosto de

dois mil e dezessete. 

                      Mário Siqueira Silva               José Lourenço da Silva Neto         
                          Presidente                                     Vice-Presidente                        

         Jacson Humberto Chagas Santos           José Vaz                Maria Audilene da Silva Apolinário
                        Vereador                          Vereador                                 Vereadora                   

                        Josefa Eliana Silva Bezerra                  José Lucas Júnior
                                   Vereadora                                   Vereador                              

                     Eudes Vieira da Paixão                   Roberto Cézar Oliveira Silva
                              Vereador                                         Vereador                                     
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