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

Estado de Alagoas, em primeiro de setembro de dois mil e dezessete.

Ao 1º (primeiro) dias do mês de setembro 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

Primeiro Secretário, Vereador 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), Lourenço da Silva

Neto (Zé Del), José Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos, José Vaz, Maria

Audilene da Silva Apolinário (Audilene da Saúde),  Mário Siqueira  Silva (Mário do

Laboratório) e Moacir Júnior Alves Aquino. Havendo número suficiente de vereadores

em Plenário, o Senhor Presidente  determina que seja feita a leitura da ata da sessão

anterior;  no  decorrer  da  leitura  o  Vereador  José  Lourenço pede  dispensa,  o  Senhor

Presidente acata o pedido, 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,  consta:  Convite da Direção da Casa de Cultura de

Santana do Ipanema convidando os Senhores Vereadores para prestigiar a I Amostra

Mulheres Artesãs que será realizada no próximo dia 06 (seis) na Casa da Cultura e o 7º

Encontro Empresarial, promovido pela Associação Comercial de Santana do Ipanema, a

acontecer no próximo dia 05 (cinco). 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 José Lourenço, que depois dos cumprimentos

cobra ao Secretário Municipal de Obras “iluminação pública” para o Alto Tamanduá,

como também o conserto da estrada. Sobre as estradas, diz que ele (Vereador Zé Del)

fez um paliativo, mas é a mencionada Secretaria quem tem que executar o trabalho de

recuperação. Diz que o Povoado São Raimundo está em festa e está com problemas na

iluminação pública, por isso, cobra ao mesmo Secretário que envie uma equipe para

fazer os reparos necessários. Seguindo, usa a palavra o Vereador Marciano do Couro,

que depois dos cumprimentos fala sobre o Programa Municipal de Melhoria do Acesso

e  da  Qualidade  na  Atenção  Primária  –  Pmaq,  dizendo  que  na  última  quarta-feira

participou de uma reunião das Comissões Permanentes desta Casa, com a presença do
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Conselho Municipal de Saúde e outras pessoas que trabalham na área, para apreciação

do projeto que trata desse programa. Afirma que existe uma lei em vigência (947, de 10

de abril  de  2015),  que  permite  o  Poder  Executivo  pagar  esse  incentivo  a  quem de

direito, no entanto, isso não aconteceu mesmo existindo fundos deixados pela gestão

anterior na ordem de R$ 285.490,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e

noventa reais) para esse fim. Tece críticas ao gestor por isso e diz ter gostado da atitude

dos vereadores que integram as comissões por terem decidido só aprovar o projeto do

Pmaq com a concordância da equipe da saúde.  Seguindo,  usa a  palavra o Vereador

Jacson Chagas, que depois dos cumprimentos fala dos problemas que afetam a região de

Olho D’Água do Amaro, Remetedeira e Lages dos Barbosas, dizendo que começa pela

Rua Joel Marques, por ser o acesso a essas comunidades e dentre os problemas cita:

esgoto a  céu  aberto;  “o saneamento  de um quebra-molas”;  uma cratera  que está  se

alargando na frente da Creche e da Quadra de Esportes,  que segundo ele (Vereador

Jacson) em uma semana não dará mais para trafegar pelo local; esgoto que desce dos

conjuntos  Cajarana  e  Santa  Quitéria,  e,  corta  o  final  da  Rua Joel  Marques.   Cobra

providências e tece crítica ao Gestor Municipal e ao Secretário Municipal de Obras pela

falta de providências para sanar esses problemas e diz parecer que o Secretário a que se

refere  não  tem  autonomia  para  tomar  decisões  com  relação  a  pasta  que  ocupa.

Acrescentando, diz que a Rua Joel Marques tanto os moradores, como os transeuntes,

principalmente, os moradores de Olho D’água do Amaro, Serrote dos Franças e Lages

dos Barbosas precisam de uma rua “digna”  e não uma rua “esburacada e cheia de lama

de  poças  de  d’água”.  Fala  que,  com  tudo  isso,  o  Secretário  de  Obras  não  tem

competência  para  resolver  e  frisa:  “se  o  gestor  do  município  não  deu  ordem  ao

secretário, que encaminhe outra pessoa, mas resolva os problemas de Santana”. Informa

também que os mesmos problemas existentes na Rua Joel Marques, há nas adjacentes,

como Rua Lourival Amaral e a Travessa do antigo galpão do Senhor Abílio Chagas.

Fala que foi procurado por moradores do Povoado Areia Branca que reclamaram dos

entulhos  que  há  nas  ruas,  fez  uma  visita  e  constatou  o  fato.  Seguindo  o  pequeno

expediente, usa a palavra o Vereador José Vaz, que depois dos cumprimentos informa a

todos os Edis desta Casa, como também das cidades circunvizinhas, que no próximo dia

vinte  e  três  acontecerá  eleição  para  escolha  da  nova diretoria  da Uveal  (União  dos

Vereadores de Alagoas) e convida todos a se dirigir a capital para votar. Informa que o

Banco  do  Nordeste  está  negociando  as  dívidas  de  financiamentos  contraídos  pelos

agricultores com grandes descontos.  Por isso,  avisa aos agricultores para procurar a
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agência e regularizar a situação porque ficarão quites dos financiamentos que já fizeram

e tem a chance de fazer outros. Cobra a Secretaria Municipal de Saúde que viabilize um

veículo para fazer o transporte dos pacientes do Caps (Centro de Apoio Psicossocial).

Informa no que na comunidade Pedra D’Água dos Alexandres está acontecendo um

campeonato  de  futebol  socyate  e  no  próximo  domingo  terá  mais  uma  rodada.  Na

sequencia, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana que depois dos cumprimentos apenas

apresenta  condolências  aos  familiares  do  Senhor  José  Crispim,  da  cidade  de

Cacimbinhas, pelo falecimento do mesmo. Prosseguindo, o Senhor Presidente inicia o

grande expediente concedendo a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de quinze

minutos. Usa a palavra o Vereador Marciano do Couro que depois dos cumprimentos

diz que é um direito de todo cidadão ter ruas e estradas em boas condições. Por isso, diz

que desde o início do mandato faz cobranças nesse sentido, foi pedido um prazo de

noventa dias para atender, mas já está com noventa dias e a situação continua a mesma.

Fala que é dito que o município estava em crise, no entanto, diz que na gestão anterior o

salário do prefeito era de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) e ele (o prefeito),

segundo o orador, “teve o privilégio de botar o salário dele para R$ 27.446,00. Frisa que

o aumento foi de sete mil reais e enquanto isso falta vigias e outros profissionais em

postos  de  saúde  e  em escolas.  Teve  várias  críticas  sobre  o  aumento  do  salário  do

prefeito, afirma que é um dos “mais caros” do País e faz um comparativo com o salário

do prefeito de São Paulo (24.165,00) por afirmar que é menor do que o do gestor deste

município. Volta a tecer as críticas que fez na sessão anterior, a respeito de uma Lei

Delegada  instituída  pelo  Senhor  Prefeito,  dizendo  que  foram  criados  “trezentos  e

cinquenta cargos” e isso irá custar aos cofres do município setecentos e setenta e sete

mil, quinhentos e noventa e oito reais por mês. Diz que se esse dinheiro fosse usado de

uma melhor forma, acreditaria na reconstrução da cidade. Diz ainda, que esse dinheiro

poderia  ser  aplicado  para  melhoria  das  escolas,  da  Creche  do  Bairro  Floresta  (que

segundo o orador) tem vidros quebrados, e, na contratação para profissionais para as

escolas e para os postos de saúde. Informa que na referida creche há vidros quebrados e

tem muito mato no entorno. Para o Vereador Marciano no lugar do mato deveria ser

aproveitado para montagem de um parque para  as  crianças  brincar. No mais,  diz  a

Creche não dispõe de uma estrutura que permita o funcionamento com crianças, uma

vez  que  constatou  que  a  fórmica  das  cadeiras  está  soltado  e  com risco  de  ocorrer

acidentes. Revela que esta semana fez uma visita a comunidade Floresta na “terça-feira”

e na “quarta-feira” foi feita uma limpeza, mas pede para não ficar no esquecimento a
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restauração  do  calçamento,  alegando  que   se  isso  não  for  feito  não  vai  ter  mais

condições  de ninguém andar. Pede também que seja  feita  a  iluminação pública por

afirmar que as ruas estão às escuras, diz ter feito um favor ao Secretário Municipal de

Obras  porque  mandou  pintar  os  postes  e  sobre  uma “quadra”  existente  na  referida

comunidade compara a um chiqueiro porque diz que a mesma não tem iluminação e

“nem nada”, inclusive falta uma calçada em volta, que segundo ele (Vereador Marciano)

é obrigação do município fazer isso na frente dos prédios que forem patrimônio público

municipal. Diante de tudo isso, em nome dos moradores do bairro Floresta, cobra uma

reforma da quadra de esportes e diz que lá também existe uma obra inacabada para

implantação de um Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

Tece críticas pela falta de continuidade da obra e diz que não tem nem um vigia para

evitar  a  depredação como ocorreu com a Creche da Santa Sofia,  segundo o orador.

Afirma que na Travessa Prefeito Joel Marques não tem condições de entrar um veículo,

por isso apresenta indicação solicitando a colocação de manilhas no Riacho Salobinho.

Sobre os Conjuntos Habitacionais Cajarana, Marinho e Santa Quitéria diz que as ruas

estão tomadas pelo mato e tem grandes buracos que impedem a passagem de veículos

(carros e motos), tece várias críticas pela falta de melhorias por parte do poder público e

revela que teve a “ousadia” de se basear no slogan de campanha do atual prefeito –

“Santana tem jeito, só falta prefeito” e colocou: “Santana tem jeito, mas continua sem

prefeito”. Volta a falar a respeito da Lei Delegada que criou cargos para a prefeitura e

diz que os recursos que serão destinados ao pagamento do salário das pessoas que irão

ocupá-los, soma quase oitocentos mil reais e esse valor daria para beneficiar cinquenta

por cento das mencionadas comunidades, no entanto, será aplicado para pagamento de

pessoal, que segundo ele (Vereador Marciano do Couro) os cargos serão ocupados por

pessoas “fantasmas, que vem de fora” e são aliadas do prefeito para “fazer campanha”.

Informa ainda, que nos referidos conjuntos habitacionais não tem iluminação pública e

nem a coleta de lixo. Segundo o orador, o lixo é incinerado pelos próprios moradores e

critica dizendo que o município contratou uma empresa para recolher o lixo ganhando

trezentos e cinquenta mil reais por mês e os referidos conjuntos não são contemplados.

Afirma que não são somente as ruas dos três conjuntos habitacionais que não trafegam

veículos, mas várias em Santana do Ipanema, por falta de condições. Cobra iluminação

pública para a Rua Gilmar Pereira Queiroz, alegando desde o viaduto até a frente das

Escolas Estaduais Laura Chagas e Mileno Ferreira  está no escuro.  Cobra também o

conserto de um buraco no calçamento da rua localizada por traz deste Poder Legislativo.
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Em seguida,  usa a palavra o Vereador Moacir  Júnior, que depois dos cumprimentos

parabeniza todos os diretores escolares eleitos no pleito de gestão democrática realizado

esta semana nas escolas da rede municipal de ensino. Agradece ao gestor do município

pela  concretização  de  promessas  de  campanha.  Afirma  que  o  slogan  “governo  da

reconstrução”, de fato é reconstrução porque Santana do Ipanema estava “um caos” em

termos  políticos  e  econômicos,  mas  o  atual  governo está  conseguindo “alcançar  os

objetivos”. Agradece ao Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões, Deputado Isnaldo Bulhões

Júnior,  ao  Governador  Renan  Filho  pelo  enviou de  duas  ambulâncias  para  o  Samu

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), como também pelas cinco outras normais

para  atender  Santana  do  Ipanema  e  região.  Além  das  ambulâncias,  diz  que  foi

disponibilizada uma aeronave equipada para o Samu. Com relação a água, diz que uma

grande preocupação é com o armazenamento, por isso o gestor municipal conseguiu

recursos  para  construção  de  cinco  barragens  que  irão  beneficiar  as  seguintes

localidades: Camará Pedra Rica, Riachão, Barra do Tigre e Serra Aguda. Diz que no

período de campanha eleitoral o atual gestor prometeu dessalinizadores para algumas

comunidades  e  cumpriu,  pois  a  comunidade  Serrote  dos  Bois  já  foi  contemplada.

Informa  que  o  gestor  conseguiu,  junto  ao  Deputado  Cícero  Almeida  recursos  para

construção  do  calçamento  das  ruas  do  Povoado  Areia  Branca  e  a  verba  já  está

disponibilizada. Diz que apresentou indicação aos Correios solicitando a instalação de

um posto no Povoado Areia Branca, mas como ainda não foi atendido pede ao Vereador

Eudes Vieira para também fazer a mesma solicitação. O Vereador Eudes pede a palavra

para  apoiar  a  reivindicação  do  Vereador  Júnior  e  informa  que  já  solicitou  ao

Superintendente dessa empresa a instalação de uma agência comunitária no referido

povoado,  mas  também não foi  atendido até  o  momento.  O Vereador  Moacir  Júnior

segue com a palavra informando ao Vereador  Jacson que já foi feita  a limpeza dos

entulhos em Areia Branca e lembra que as pessoas daquela região sofreu muito com a

fumaça tóxica que exalava do lixão que lá existia e que nesta gestão deixou de existir. O

Vereador Jacson pede a palavra para dizer que a atitude do gestor em acabar com o lixão

é plausível; quanto a retirado dos entulhos, diz que constatou que havia e a retirada é

uma obrigação do Poder Executivo recolher logo que for formado. O Vereador Moacir

Júnior  prossegue  com  a  palavra  dizendo  que  está  viabilizando  para  levar  uma

ambulância  para  atender  a  região  do  Povoado  Areia  Branca,  como  também

“iluminação”  para  o  povoado.  Agradece  ao  Comandante  do  7º  Batalhão  da  Polícia

Militar  pelas  rondas  policiais  que  estão  sendo  feitas  em  Areia  Branca.  Sobre  a
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construção de calçamento diz que não é obrigação de vereador, por isso nenhum faz.

Mas,  revela  que  em  conversa  com  o  gestor  o  mesmo  lhe  assegurou  que  serão

contempladas com calçamento, inclusive já está sendo feito o levantamento de ruas,

para execução do trabalho nas seguintes localidades: Lagoa do Junco, Cajarana, Santa

Quitéria, Clima Bom e Conjunto Marinho. O Vereador Marciano se pronuncia, concorda

com o Vereador Moacir Júnior de que calçamento de ruas não é atribuição de vereador,

mas tece críticas pelo fato de afirmar que na Lagoa do Junco foi colocada uma placa

indicando  o  início,  término  e  valor  do  calçamento  sem que  o  trabalho  tenha  sido

executado. O Vereador Júnior segue com a palavra informando que em breve a creche

da Lagoa do Junco será inaugurada. Diz que os benefícios estão chegando a referida

comunidade e muitos não chegaram ainda por motivos burocráticos. Fala a respeito da

reunião  que  a  Comissão  de  Justiça  e  Redação,  juntamente  com outros  vereadores,

realizou na última quarta-feira nesta Casa para discutir com os servidores da área da

saúde projetos de interesse da classe, diz que eles (os vereadores) estão preocupados em

ouvir e atender bem os servidores de todas as áreas. Diz ter certeza que o trabalho de

recuperação das estradas será executado e encerra. Seguindo os discursos, usa a palavra

o Vereador Jacson Chagas que depois dos cumprimentos fala a respeito da mudança da

feira  livre  de  Santana  do  Ipanema  dizendo  que  concorda  que  haja  organização,  no

entanto, acredita que os feirantes deveriam ter sido convidados para uma reunião, para

apresentação da proposta e ouvir a opinião deles, antes das mudanças serem feitas e isso

não ocorreu.  Segundo o orador, a SMTT (Superintendência Municipal de Trânsito e

Transporte) foi quem comunicou a decisão aos feirantes e determinou o local para onde

iam  ser  transferidos  –  o  que  causou  indignação  nos  mesmos,  de  acordo  com  a

declaração do vereador. Defende que o gestor e/ou o secretário municipal responsável

pelo setor  a  convidar  os  feirantes  para  discutir  as  mudanças  da feira  livre.  Sobre  a

comercialização de peixe,  concorda que seja transferida para o lugar  específico – o

ideal, para ele (Vereador Jacson), é colocar no mercado de peixe, mas diz que antes

disso,  é  preciso  fazer  uma  reforma  no  citado  mercado.  Lembra  que  já  apresentou

indicação solicitando reforma no mercado de  carne  e  não foi  atendido.  O Vereador

Marciano  pede  a  palavra  para  apoiar  as  palavras  do  Vereador  Jacson em relação a

mudança  das  feira  livre  destacando  o  seguinte:  “devemos  organizar  a  feira,  agora

respeitar cada feirante”. O Vereador Jacson segue sua fala, repete o que já frisou sobre a

feira livre e diz que o problema do trânsito e da falta de estacionamento em Santana do

Ipanema vem de longa data. Informa que entre os anos 1983 e 1984, houve maior a seca
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em Santana do Ipanema e região, e, ao invés da administração pública se preocupar em

prestar assistência as pessoas da zona rural, colocando carros pipas para distribuir água

na zona rural, fez foi construir a praça central com uma fonte luminosa. Considera que

isso foi uma “ousadia e um deboche” pela obra ter sido construída em um período de

“plena seca”. Acredita que para melhorar o trânsito e a feira será preciso elaborar um

projeto  se  espelhando  em  municípios  que  já  organizou  e  construiu  calçadão  no

comércio, a exemplo de Delmiro Gouveia.  Afirma que para administrar bem o gestor

não deve ficar comandando de dentro de um gabinete, ao contrário, deve conversar com

o povo. Seguindo, usa a palavra o Vereador José Vaz, que depois dos cumprimentos diz

que apesar de não ter  sido procurado por nenhum feirante para falar da insatisfação

sobre as mudanças na feira livra, diz concordar com a fala do Vereador Jacson a respeito

do assunto. Acredita que a mudança causa uma resistência nos feirantes, mas quando

percebem que a mudança foi para o melhor terminam aceitando. Na opinião do orador

(Vereador José Vaz), o lugar ideal para a feira livre e mercados da carne, do peixe e da

farinha é no terreno da antiga Secretaria Municipal de Saúde. Informa que o terreno a

que se refere pertence ao Departamento Nacional  contra  as Secas (Dnocs),  mas vai

passar para o município, de acordo com conversa que teve o atual gestor (diz). Fala a

respeito dos projetos de lei oriundos do Poder Executivo que estão em tramitação nesta

Casa dizendo que as comissões permanentes já discutiram, inclusive com o Conselho

Municipal de Saúde, mas não emitiram pareceres porque os mesmos foram enviados a

este Poder sem que tenham sido discutidos previamente pelo referido Conselho. Por

essa  razão,  os  mesmos  não  entrarão  na  pauta  desta  sessão,  e,  como  Presidente  da

Comissão de Justiça e Redação aguarda o atendimento dos questionamentos feitos sobre

as matérias (Projetos de Lei, um que trata do Programa Mais Médicos para o Brasil, e

outro, que versa sobre o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção

Básica,  para  posteriores  encaminhamentos.  Sobre  o  projeto  que  trata  do  “Projeto

Criança  Feliz”,  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  informa  que  foram

emitidos  os  pareceres  e  o  mesmo será  submetido a  votação no dia  de  hoje.  Fala  a

respeito de outro projeto de lei oriundo do Poder Executivo que solicita autorização para

abertura  de  crédito  adicional  ao  orçamento  vigente,  explicando  que  o  objetivo  é  o

município viabilizar o pagamento do transporte escolar da rede estadual de ensino, uma

vez  que  essa  despesa  não  estava  prevista.  Para  tanto,  é  necessário  agilidade  na

aprovação e diz que sempre fala que não se opõe a aprovar nada que seja em benefício

dos munícipes e a aprovação será para o pagamento dos transportadores de estudantes,
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que considera uma classe sofrida por afirmar que ganha pouco e tem que transitar por

estradas de péssimas condições. Esclarece que o transporte escolar até o momento é de

responsabilidade do Estado e os motoristas são filiados a uma cooperativa, mas há três

meses  estão  sem  receber  o  pagamento.  Espera  que  com  a  municipalização  desse

transporte seja melhor para os trabalhadores. O Vereador Jacson pede a palavra para

tecer  críticas  ao  Governo  do  Estado  pelo  atraso  do  pagamento  aos  transportadores

escolares, dentre as críticas frisa o seguinte: “É muito triste um governador jovem, um

governador receber uma votação maciça e não olhar para educação do nosso Estado.

Diz esperar que a municipalização do transporte escolar seja para melhor e confessa que

tem dúvidas quanto a isso. O Vereador José Vaz segue com a palavra solicitando ao

Senhor Presidente para encaminhar ofício a Copeal Bus (Cooperativa que gerencia o

transporte escolar da rede estadual), perguntando qual foi o motivo que gerou o atraso

do  pagamento  aos  transportadores.  Quanto  ao  projeto  de  lei,  oriundo  do  Poder

Executivo, que solicita abertura de crédito especial no orçamento em vigor para arcar

com as despesas da municipalização do transporte escolar, diz que o mesmo não será

votado  nesta  sessão  porque  esta  Casa  tem  que  ser  analisar  com  um  alto  grau  de

responsabilidade e buscar pareceres jurídicos, contábeis ou técnicos antes da votação. O

Vereador  Eudes  pede  a  palavra  para  dizer  que  considera  irrisório  o valor  pago aos

transportadores  de  estudantes,  diante  das  despesas  que  os  mesmos  tem  com  a

depreciação do veículo e com o combustível. O Vereador José Vaz segue com a palavra

dizendo  que  concorda  com o  Vereador  Eudes  quando  disse  que  os  transportadores

ganham  pouco  e  que  tinha  que  ter  um  piso  salarial  “independente  da  linha”.

Prosseguindo, o Vereador Eudes Vieira da Paixão que depois dos cumprimentos, repete

o que foi dito pelo Vereador José Vaz, que a atual administração está oito meses de

mandato, espera que o gestor trabalhe de forma que “cresça e desenvolva” o município

e acredita que o intuito do mesmo é “acertar”. Informa que amanhã haverá uma novena

no Povoado São Raimundo e convida os demais vereadores para prestigiar. Faz um

apelo  ao  Secretário  Municipal  de  Obras  para  recuperar  as  estradas  de  acesso  as

seguintes comunidades: São Raimundo, Balanças, Pedra Rica, Camará e adjacências.

Seguindo, usa a palavra o Vereador Mário Siqueira Silva, que depois dos cumprimentos

parabenizar os diretores das escolas da rede municipal de ensino eleitos no pleito de

gestão democrática realizado esta semana. A respeito da mudança na feira livre informa

que fez parte da comissão que promoveu a mudança e esclarece que era necessária, uma

vez que “ninguém” nunca organizou a mesma, mas o Senhor Prefeito para cumprir a
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promessa de campanha tomou essa iniciativa. Diz que a comissão visitou a feira livre,

inclusive com a presença do Senhor Josinaldo da Associação Comercial de Santana do

Ipanema, que também fez parte da comissão.  Assegura que em nenhum momento o

Senhor Prefeito foi irresponsável e nem deixou as pessoas (feirantes) sem opção de

opinar; aconteceram algumas mudanças, mas nenhum feirante será prejudicado. Diz que

a  desorganização  estava  tanta  que  havia  o  comércio  de  roupas  junto  com frutas  e

verduras, foi organizado e por isso acredita que irá dar certo. Sobre a venda de peixe,

diz concordar com o Vereador José no que falou que o mercado do peixe precisa ter uma

estrutura  para  funcionar  e  assegura  que  a  administração  irá  fazer.  Informa  que  a

comissão que tratou da questão de mudança na feira livre é composta das seguintes

pessoas: Presidente da SMTT (Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte),

Senhor  Josinaldo  da  Associação  Comercial,  Chefe  de  Gabinete  do  Senhor  Prefeito,

Secretário Municipal de Agricultura, Secretária Municipal de Ação Social e ele (Senhor

Presidente Mário Siqueira). Pede calma aos feirantes e afirma que a intenção do gestor é

organizar  a  feira.  Parabeniza  o  Senhor  Governador  Renan  Filho,  o  Senhor  Prefeito

Isnaldo Bulhões e o Deputado Isnaldo Bulhões Júnior pelo trabalho que realizaram em

oito meses da gestão municipal, no que se refere a aquisição de cinco ambulâncias para

este  município,  como  também  pelo  início  das  obras  de  recapeamento  da  AL  130

(Santana do Ipanema/Olho D’Água das Flores/Olivença). Informa que o Governo do

Estado irá implantar em Santana do Ipanema a rádio digital (quatro torres na região).

Explica que essa é um investimento na área da segurança pública para inibir a ação de

bandidos, pois com essa tecnologia a corporação militar poderá se comunicar a longa

distância, como por exemplo: os policiais de Santana do Ipanema poderão se comunicar

com uma viatura que estiver em Delmiro Gouveia ou em qualquer outro município.

Tece elogios ao Coronel Genival, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar dizendo

que sempre que eles (os Senhores Vereadores) o procuram, são bem recebidos.      

Queria falar um pouco da Lei Delegada foi implantada e como bem disse o

vereador Marciano que vários cargos que alguns cargos obviamente que essa

lei foi criada pela administração para que a estrutura, tivesse uma estrutura de

governo tem lá como disse o vereador Marciano, 350 cargos mais pode ter

certeza vereador os 350 cargos não estão ocupados não, podem ter certeza

disso não estão ocupados foi feito uma estrutura se precisar irá usar já foi uma
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prevenção pode ter certeza disso e também garanto uma coisa que não tem

nenhum funcionário fantasma .........  eu ao vou me alongar mais quero dizer

que  Santana  tem  prefeito,  e  tem  um  prefeito  com   grande  capacidade  de

administrativa,cobramos aqui,também queria falar a respeito  de Areia Branca a

respeito do calçamento uma emenda do deputado Cícero Almeida destinada á

Santana do Ipanema   essa emenda vai pra Areia Branca para complementar o

calçamento de  Areia Branca e eu peço também a todos os moradores da

localidades de Lagoa do Junco,Clima Bom,Conjunto Marinho tudo isso vai ser

feito por que todas as vezes que a gente senta com o prefeito nossas reuniões

é  uma  preocupação  dele  e  um  compromisso  dele  com  essas  localidades,

localidades essas que faltam estrutura agente sabe disso são pessoas sofridas

e que tem quer ser olhada de alguma forma então o prefeito tá consciente nas

nossas reuniões continuas ele ta sempre falando que irá fazer obviamente que

estamos apena com 08 meses de administração, o nosso dever do vereador é

cobrar  sim tem quer  cobrar  mesmo.Mais  eu  quero  até  dizer  uma pequena

frase,‘ A PACIENCIA É ARDUA, MAIS OS SEUS FRUTOS SÃO DOCES”então

pode  ter  certeza  santanenses  que  Santana  do  Ipanema  terá  uma  grande

administração, quero terminar o meu discurso agradecendo a todos que estão

presentes,  agradecendo  aos  vereadores  e  pedindo  a  Deus  que  continue

derramando  bênçãos  sobre  Santana  do  Ipanema  por  que  precisamos  não

tenha  duvidas  e  todas  as  bênçãos  divinas  para  que  possamos superar  os

obstáculos   do  dia-a-dia  muito  obrigado  e  até  a  próxima  oportunidade

( 01:17:30)                                                                

Leitura das matérias do grande expediente 

Ordem do dia 

( 01:34:47)Vereador Zé Vaz 

Senhor  presidente,  senhores  vereadores  que  me traz  na  tribuna

agora nessa ordem do dia é com relação ao projeto de nº05/2017,

que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de

125,800,00  no  orçamento  em  vigor  esse  projeto  que  veio  do
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executivo que houve todo o seu tramite legal desde seu mês de fevereiro

para abertura de credito que é a onde o executivo aderiu o programa criança

feliz,  e  como  esse  programa  criança  feliz  não  contava  esse  credito  no

orçamento havia a necessidade da câmara abrir esses recursos para poder o

município receber a esse dinheiro e ai implantar o projeto nos como comissão

de  justiça  vereador  José  Lucas  e  a  comissão  de  orçamento  que  é  vossa

excelência  nos  demos  o  nosso  parecer  conjunto  a  onde  solicitamos  a  o

procurador dessa casa para dar um parecer sobre a legalidade a agilidade que

estava de acordo com a constituição federal e se estava legal e também aos

técnicos  de  contabilidade  desta  casa  para  dizer  se  estava  na  parte

orçamentaria dessa casa e se estava de acordo com o orçamento e se estava

de acordo com as normas contábil recebemos os pareceres e demos o nosso

se realmente estava corretos e ai foi aprovado neste momento essa abertura

de credito com isso vereador Jacson eu quero dizer ao vereador presidente e

pedir a ele também ao mesmo tempo que esta casa aprovou um orçamento no

ano anterior e com aprovação desse projeto mim chamou a tenção que nos

aprovamos um orçamento anterior com um valor do duodécimo para esta casa

e em fechar as contas do município Zé Lucas constatamos que o duodécimo

seria bem maior de que o que foi orçado e o orçamento é peça fictícia poderá

ser maior como poderá ser menos de forma que o gestor tem o direito de dizer

, quando fechei as contas a soma foi menos por que o que eu recardei foi a

menos nos temos o direito  que ele mande a diferença quando o município

arrecadar menor mais para isso vereador presidente e primeiro secretário, a

necessidade de uma abertura de credito também a essa necessidade, e que

essa casa ainda não fez, e que o executivo talvez esteja esperando por isso,

então cabe a esta casa fazer essa abertura de credito com a maior urgência

por que a promessa vereador Jacson é para dia vinte desse mês mais um mês,

e se nos não tiver essa abertura de credito vamos dar respaldo vamos dar

munição para que o executivo diga que esta casa até o momento  não fez

abertura  de  credito  para  ver  a  complementação  então  nos  solicitamos  a

planilha  da  mesa  diretora  por  que  é  responsabilidade  da  mesa  fazer  esse

projeto de abertura de credito da complementação dessa casa muito obrigado

senhor presidente 01:38;32
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 Vereador Jacson (01:38:52)

Bom dia mais senhor presidente,  senhores vereadores,  senhoras

vereadoras,  publico  que  se  faz  presente  na  casa  Tacio  Chagas

Duarte, publico que nos ouve na radio correio do sertão e da radio

milênio mais uma vez um bom dia a todos e a todas. 

Senhor presidente eu venho colocar essa indicação nessa casa e

nessa indicação senhor presidente é uma resposta ao trabalho do

vereador  Jacson  chagas,  pois  fui  cobrado  pela  população  do

povoado areia branca aonde eu quero mandar um abraço a toda

população de areia branca em nome do meu amigo seu Sebastião e

a sua filha a minha colega Cicinha sintam-se todos abraçados e ao

amigo companheiro presidente da associação leiga. 

Então  senhor  presidente  a  cobrança  foi  feita  para  o  vereador

Jacson  chagas  e  eu  coloquei  a  indicação  já  agradeço  colegas

vereadores que aprovaram por unanimidade entende que é preciso

que seja feita a pavimentação daquele povoado, povoado esse que

é o maior de nossa cidade, mas ouvindo atentamente o seu pedido,

seu pronunciamento, vossa excelência disse que a espera é árdua

e que depois vem o fruto e o fruto é doce não respondendo ao

senhor presidente, mais respondendo por que o senhor presidente

estava falando de um assunto quanto à feira livre e respondendo é

árdua senhor presidente e publico aqui presente a espera de uma

mãe de  família  quando ela  tem os  seus  filhos  é  muito  árduo  a

espera quando ela fica esperando 05, 08 meses para que consiga

um emprego para ir fazer sua feira com dignidade e dar comida,

alimentação a seus filhos ai é árdua essa espera, agora o que não

pode se esperar é um calçamento do povoado areia branca ou de

qualquer outra localidade vereador Jose Lucas porque isso ai não
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se espera, isso ai tem recurso, isso ai se planeja  isso ai faz porque

é obrigação do poder publico vereador heleno do temperão, que

nós  honra  com  sua  presença  então  isso  ai  não  se  espera  até

porque o município todo mês entra os recursos   vereador merica,

todo mês tem o recurso e  já  que diz  que tem essa emenda do

deputado que bom agora vamos ver se executa essa emenda logo

já que tem dinheiro porque temos alguns bairros de Santana já com

histórico de chegar emenda, o deputado colocar emenda, chegar

emenda e para caixa econômica o recurso e colocarem placa de

começo da obra e final da obra e não executar e não colocarem

com paralelepípedo, que bom quer vossa excelência anunciou que

tem o recurso amiga Cleide do poço salgado para o calçamento de

areia  branca,  mais  é  bom também que  se  execute  porque  não

adianta chegar vereador Zé Vaz o recurso na caixa econômica e o

gestor por incompetência de todos e digo vereador heleno desculpe

a fraqueza de muitas vezes dessa câmara não cobrar como deveria

cobrar porque a população passa a necessidade então o povoado

de areia branca como vários outros povoados vereador marciano

merece quando chegar emenda ser feita o calçamento, ser feita o

bem estar  daquela  população e  quando não se tem emenda se

procura e se acha o recurso porque dinheiro tem o município de

Santana do Ipanema o problema que ta em Santana do Ipanema é

só investir os recursos porque todo mês tem e tem muito obrigado

senhor presidente (01:43:03) 

 Mario – É questão de ordem vereador Jacson, o prefeito tem uma

preocupação  muito  grande  vereador  quanto  a  questão  da

administração,  eu  estava  vendo  uma  reportagem  agora  numa

cidade vizinha nossa aqui mais precisamente em Delmiro Gouveia
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em que o prefeito exonerou, exonerou está aqui a reportagem todos

SOS  secretários,  todos  os  cargos  comissionados  e  todos  os

contratados e alegação do prefeito é que pela redução de verbas,

veja bem Delmiro Gouveia é que a gente sabe que é uma cidade do

sertão das grandes cidades do sertão, falta de planejamento, falta

de administração e justamente isso que o prefeito Isnaldo bulhões,

Dr.  Isnaldo  é  comprometido  a  administração  dele  bem  pautada

justamente nisso ai para que não venha a acontecer determinada s

situações  como  por  exemplo  atrasar  salário,  ter  que  demitir

servidores  e  o  prefeito  super  consciente  do  que  quer  fazer  por

Santana  do  Ipanema  irá  fazer  obviamente  que  não  se  faz  tudo

vossa excelência tem razão não se faz tudo, mas será uma grande

administração com recurso vai  chegar ainda, são recurso federal

uma emenda do deputado do Cicero Almeida e a gente sabe que

existe uma burocracia em todas essas e que será destinado para

areia  branca concedo a palavra  ao vereador  Jacson questão de

ordem.

Vereador  Jacson –  questão  de  ordem presidente,  obrigado  por

conceder  já  que  foi  citado  a  questão  de  funcionário  que  foram

demitido em Delmiro Gouveia é falta de planejamento realmente,

Delmiro  Gouveia  foi  demitidos  funcionários,  Santana  foi  criados

cargos para acumular funcionários, foi criados cargos para colocar

mais funcionários não digo que o prefeito do nosso município está

errado porque ele mandou uma lei delegada para essa casa e a

casa votou e o prefeito tem todo o direito de criar e manusear o

cargo, cria e extinguir a secretarias e cargos não sou contra senhor

presidente nunca foi,  por que o prefeito está amparado na lei,  a

partir do momento que essa casa votou a lei delegada deu plenos
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poderes ao prefeito a criar e exonerar quem ele achar necessário,

lembrando que a lei delegada foi votada contra o voto do vereador

Jacson  chagas,  não  sou  contra  ele  criar  os  cargos  ele  está

amparado na lei agora como vereador e como fiscalizador dessa

casa eu pedir  que o prefeito  mande se não todos,  como alguns

vereador disse que o prefeito não ocupou o 350 cargos ainda, mais

se ocupou 05 o vereador Jacson chagas colocou um requerimento

e  é  de  obrigação  do  prefeito  mandar  para  essa  casa  não  só

resposta para o vereador Jacson mais para todos os vereadores

porque se tiver um eu quero saber, preciso saber porque é por que

sou fiscalizador, se tiver 350 é obrigação do prefeito mandar para

essa casa muito obrigado senhor presidente.  

Mario –  Antes  de  conceder  a  palavra  ao  vereador  marciano  do

couro eu queria registrar aqui a presença do ex vereador por esta

casa  nosso  amigo  heleno  do  temperão  está  visitando  a  nossa

dependência,  concedo a palavra agora ao vereador marciano do

couro.

Vereador marciano do couro (01:46:56)

Senhor presidente quando a gente falou aqui nos 350 cargos criado

na  lei  delegada  você  informou  que  esses  cargos  não  estão

ocupados  só  quando  necessitar  dele,  portanto  fazer  o  que  o

vereador  Jacson  falou  agora  mande  resposta  para  gente  que  a

gente  fique  sabendo  e  possa  dizer  realmente  só  o  que  está

acontecendo porque ai nos vamos só falar realmente dos cargos

que estão ocupados enquanto não mandar eu continuo dizendo que

tem 350 cargos. 
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Venho falar também das minhas indicações são 07 indicações que

mando para esta casa que foi aprovado o tempo não dar para falar

de todas mais que eu mando aqui indicação para Cajarana, para

coleta  de  lixo,  mando  indicação  recuperação  da  iluminação  de

diversas ruas, indicação e recuperação dos calçamentos, indicação

que seja recuperada avia da travessa prefeito Joel Marques, indico

a prefeitura que bote manilhas no riacho salobinho para que quando

a chuva, a chuva vem e invada a residência daqueles moradores,

venho com a indicação, recuperação da creche que está precisando

é  muito  critico  as  condições  daquela  creche  e  venho  cobrar  a

iluminação publica são 30 poste incluindo conjunto marinho, santa

Quitéria,  Cajarana,  travessa prefeito  Joel  marques e  o  bairro  da

floresta conhecido por floresta são 30 postes apagados em que eu

mandei deixar lá marcado com tintas, os 30 poste então fica até

fácil o secretario de obras e lá executar o trabalho dele por que ele

não precisa nem ir lá perguntar qual o poste so precisa passar na

rua  que  está  lá  marcado  com  tinta  eu  espero  que  na  próxima

sessão eu posso aqui agradecer ao secretario e que não esqueça

da rua Gilmar pereira de Queiroz que dar acesso aquelas escolas

que é o bem daqueles alunos para segurança deles e deixo aqui

obrigado a todos um ótimo final de semana e se Deus quiser na

próxima  estarei  aqui  para  cobrar  e  agradecer  os  serviços  feitos

também muito obrigado (01:50:46)

Mario – Fez uso na ordem do dia o vereador marciano do couro,

não  havendo  mais  oradores  mais  uma  vez  peço  a  Deus  que

derrame benção em todos os santanenses e agradecer a Deus por

que o inverno continua ai  então mais  uma vez um bom final  de

semana a todos e declaro encerrada essa sessão.
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Prosseguindo,  o  Senhor  Presidente  determina  a  leitura  das  matérias  do  grande

expediente. Constam 07 (sete) indicações e 01 (um) projeto de lei. Oriundo do Poder

Executivo foi apresentado o Projeto de Lei nº 05/2017, de 16 de agosto de 2017, que

“autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 125.800,00 (cento e

vinte e cinco mil e oitocentos reais), no orçamento em vigor”.

Todas as indicações fazem reivindicações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo

Bulhões. De autoria do Vereador Jacson Chagas foi apresentada a Indicação nº 82/2017,

solicita além do Senhor Prefeito,  ao Secretário Municipal de Obras que seja feito o

calçamento  de  todas  as  ruas  do  Povoado  Areia  Branca.  As  indicações  abaixo

relacionadas  são  de  autoria  do  Vereador  Marciano do Couro,  a  saber:  Indicação nº

83/2017 solicita a recuperação do calçamento da Rua Prefeito Joel Marques; Indicação

nº  84/2017 solicita  a  colocação  de  manilhas  no  Riacho  Salobinho  que  corta  a  Rua

Prefeito Joel Marques; Indicação nº 85/2017 solicita a recuperação da via que dá acesso

a Travessa Prefeito Joel Marques;  Indicação nº 86/2017 solicita, inclusive ao Secretário

Municipal de Obras, que promova melhorias na iluminação pública de diversas ruas de

Santana do Ipanema e cita as seguintes: Cajarana, Travessa Joel Marques e Rua Jacy de

Souza Silva;  Indicação nº 87/2017 solicita a recuperação da Creche Municipal Santa

Quitéria; Indicação nº 88/2017 solicita a coleta de lixo periódica no Conjunto Cajarana. 

Após leitura, o Senhor Presidente submete as demais matérias a discussão e votação,

sendo as mesmas aprovadas por unanimidade, inclusive o projeto de lei em pauta. 

Seguindo, o Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores na ordem do

dia. Usa a palavra, inicialmente, o Vereador Marciano do Couro

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, primeiro de setembro de dois mil e dezessete.

 Mário Siqueira Silva       José Lourenço da Silva Neto       Moacir Júnior Alves Aquino
Presidente                                 Vice-Presidente                        Primeiro Secretário
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 Jacson Humberto Chagas Santos      José Vaz       José Marciano Augusto dos Santos
                 Vereador                            Vereador                        Vereador                   

Maria Audilene da Silva Apolinário     Josefa Eliana Silva Bezerra    José Lucas Júnior
                    Vereadora                                      Vereadora                      Vereador        

                     Eudes Vieira da Paixão                   
                              Vereador                                         
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