
Ata  da  Vigésima  Sétima  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de  Santana  do

Ipanema, Estado de Alagoas, em oito de setembro de dois mil e dezessete.

Aos 08 (oito) 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 a Vereadora Audilene da Saúde 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:  Ofício  nº  08.31.04/2017  do  Exmº  Senhor

Prefeito Isnaldo Bulhões em resposta ao Requerimento nº 07/2017 do Vereador Jacson

Chagas. Ofício nº 97/2017 da Presidente do Conselho Municipal de Saúde em resposta

ao  Requerimento  nº  11/2017 de  autoria  do  Vereador  Marciano do Couro.  Ofício  nº

0828001/2017  do  Secretário  Municipal  de  administração  e  Recursos  Humanos  em

resposta ao Ofício nº 37/2017 deste Poder Legislativo. 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 Jacson Chagas, que depois

dos cumprimentos informa que depois de várias e várias reivindicações que fez nesta

Casa, o Poder Executivo atendeu os seus apelos e está executando a recuperação das

estradas de Olho D’Água do Amaro e Serrote dos Franças, como também do calçamento

da Rua Prefeito Joel Marques. Cobra que seja feita uma vistoria na instalação elétrica da

quadra de esportes da Escola Vereador João Francisco de Carvalho e da Creche Santa

Quitéria alegando que está danificada e corre o risco de acontecer acidente. Diz esperar

que sejam recuperadas as estradas de Remetedeira, Salobro e Mocambo, por afirmar que

as mesmas estão em péssimas condições de tráfego. Informa ainda, que conversou com
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o Secretário de Infraestrutra e o mesmo falou que não tem previsão para pavimentação

das comunidades Santa Quitéria, Conjunto Marinho e Cajarana – lamenta, e faz um

apelo  ao  referido  secretário  para  fazer  a  reposição  das  lâmpadas  queimadas  das

comunidades do entorno da Rua Joel Marques.  Seguindo, usa a palavra o Vereador

Marciano do Couro, que depois dos cumprimentos apresenta sentimentos de pesar aos

familiares  do  Senhor  Ivan  Falcão  pelo  falecimento  do  mesmo  e  diz  que  tomou

conhecimento que o ocorrido se deu por falta de transferência “para outro hospital”, mas

não citou o nome de nenhum e diz que irá apurar o caso e comentar na próxima sessão.

A Respeito da fala do Vereador Jacson sobre não haver previsão para pavimentação do

Conjunto Cajarana, faz um apelo para que seja feito, ao menos, um “aterro” nas ruas

para possibilitar o acesso dos moradores. Afirma que a situação dos moradores dessa

localidade é absurda, pois além dos buracos das ruas, não tem coleta de lixo e não tem

iluminação e há um “matagal que ninguém sabe se é uma rua ou um sítio”. Conclui que

a comunidade está “abandonada”. Fala sobre a independência do Brasil e encerra. Na

sequencia,  usa  a  palavra  o  Vereador  José  Vaz  que  depois  dos  cumprimentos  fala  a

respeito da Independência do Brasil dizendo que em sua época aconteciam “grandes

festas”, mas hoje é tratado como um dia comum. Informa que no próximo dia 23 (vinte

e  três)  acontecerá  eleição  para  nova  diretoria  da  Uveal  (União  dos  Vereadores  de

Alagoas), em Maceió. Por isso, diz que visitou os Poderes Legislativos dos Municípios

de Maravilha e Senador Rui Palmeira para fazer o convite aos vereadores para a referida

eleição e renova o convite aos Edis desta Casa e das demais Casas de Lei do sertão.

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

tempo de quinze minutos. Inicia essa parte o Vereador Marciano do Couro, que após

renovar os cumprimentos diz ter recebido a reclamação de uma moradora da Travessa

Pedro Ferreira que lá há muito mato e esgoto correndo a céu aberto e comparou o esgoto

a um riacho. Por isso, foi averiguar e constatou o fato. Diante disso, tece críticas, cobra

providências e diz que problema vez de outras gestões e até o momento ninguém fez

nada – “a rua continua abandonada”. Diz que irá cobrar a promessa de campanha do

Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões, de “calçar” as ruas das comunidades Lagoa do Junco,

Conjuntos Marinho, Cajarana e Santa Quitéria. Fala sobre “a praça da Lagoa do Junco”,

dizendo que publicou em seu site a devolução dos recursos destinados para isso, na

ordem de R$ 530,00 (quinhentos e trinta mil reais) e houve o questionamento do Senhor

Prefeito em outro site. Por isso, afirma que o que falou “ainda foi pouco” pelo fato de

alegar  não  receber  resposta  das  solicitações  e  ou  reivindicações  que  faz  ao  Poder

2



Executivo.  Como exemplo,  diz  que  pediu  informações,  através  do  Requerimento  nº

182017, acerca dos veículos e máquinas que estão a serviço do município – “o contrato

de dois milhões e cento e seis mil reais pagos nos primeiros seis meses” e até agora não

recebeu resposta desse requerimento e nem de outros cinco. Daí, diz que por não ter

recebido resposta pode dizer em seu site que “roubaram esse dinheiro”. Afirma que se

recebesse as respostas não falaria. Depois destaca: “Lá na Lagoa do Junco foi iniciada

em 2009 aquela obra; em 2011 foi pego quarenta mil reais.  A gestão da ex-prefeita

começou  a  iniciar  aquela  obra,  depois  entrou  o  outro  gestor  não  fez  nada  e  só  no

governo de Isnaldo Bulhões que devolveram o dinheiro, inclusive os quarenta mil que a

prefeita gastou lá foi devolvido”. Diz que pediu que o Secretário Municipal de Obras

viesse a esta Casa dar explicações sobre “a placa do calçamento”, mas até agora não

recebeu resposta. Fala que há quem diga que é um vereador novo, afirma que é o seu

primeiro mandato e frisa o seguinte: “É meu primeiro mandato, agora desde o início

falo que não preciso bajular nenhum gestor para sobreviver, para ter um incentivo no

meu salário uma gratificação porque sou vereador porque a população me elegeu. Eu tô

aqui para fiscalizar e fazer as cobranças, ache ruim quem quiser porque irei continuar

deste mesmo perfil até o final”. Lembra que na sessão passada cobrou o conserto de um

buraco no calçamento na Rua Francisco Rosendo alegando que poderia acontecer um

acidente; que cobrou o calçamento da Rua da Floresta e depois de muitas cobranças a

obra  está  sendo  concluída.  Cobra  o  conserto  do  vidros  das  portas  e  janelas,  como

também uma reforma na Creche da Rua Joel Marques. Tece críticas a administração

municipal  e  destaca  o  seguinte:  “Eu  quero  ver  quando  é  que  esse  governo  da

reconstrução vai começar construir nossa cidade porque só tem promessa, mas ainda

não está acontecendo o que foi prometido no plano de governo”. Cobra a construção do

calçamento da Avenida Aderval Wandeley Tenório, Rua Dominícia Alves dos Santos e

da Rua Vereador José Francisco de Carvalho, na comunidade Lagoa do Junco e lembra

que a referida construção era para ter sido concretizada desde o mês de junho, inclusive

foi feito o aterro com piçarra, foi colocada a placa com informações sobre a obra, mas

nada foi realizado. Afirma que isso “é um absurdo” e encerra. Usa a palavra o Vereador

Jacson  Chagas  que  depois  dos  cumprimentos  fala  a  respeito  das  mudanças  que

ocorreram na feira livre dizendo que recebeu a reclamação de alguns comerciantes e

ambulantes de que as mudanças foram feitas sem haver um diálogo previamente e com

“abuso de  autoridade”.  Para  ele,  o  Poder  Executivo  deveria  ter  reunido  os  poderes

constituídos,  como:  Prefeitura,  Secretarias  Municipais,  sociedade,  feirantes  e
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comerciantes para discutir o assunto e definir as mudanças em comum acordo. Pede aos

organizadores  da  feira  e  ao  gestor  para  terem  mais  humildade  e  tomar  decisões

dialogando com as pessoas envolvidas no processo. Sugere que o próprio gestor vá a

feira conversar com os feirantes. Diz que foi dito que iam tirar as barracas da frente dos

alguns  estabelecimentos  comerciais  porque  estavam  prejudicando,  no  entanto,  foi

colocado na  frente  de  outros.  Para o orador, a  lei  é  para todos,  por  isso,  não deve

proteger alguns e desproteger outros. Tece comentários a respeito do projeto que trata

do novo código tributário de Santana do Ipanema dizendo que o mesmo deve ser bem

analisado porque pelo que já analisou considera alto o percentual do tributo que um

vendedor de pastel, por exemplo, vai ter que pagar, segundo ele (Vereador Jacson) será

trinta reais. Sobre o tributo de um mototaxista, informa que até 31 de dezembro do

corrente ano o valor é de cento e trinta reais por ano e a partir do próximo ano será de

trinta  reais  por  mês  –  o  que  totaliza  trezentos  e  sessenta  reais  por  ano.  Diz  que  a

arrecadação dos tributos é justa, mas aos mototaxistas, por exemplo, o município tem

que  disponibilizar  uma  estrutura,  uma  vez  que  os  mesmos  trabalham  na  rua,  sem

proteção da chuva e do sol. Cobra ao Secretário Municipal de Obras urbanização da

“Ponte do Urubu” e a conclusão de dois banheiros que há no local inacabados. Cobra a

construção de um matadouro público e diz que foi prometido construir em três meses,

mas já está com oito e nada foi feito. Fala que os tiradores de couro e as fateiras estão

sem trabalho porque não tem matadouro, enquanto o Senhor Prefeito criou “trezentos e

cinquenta cargos  de gabinete  e  ar  condicionado”,  que segundo o orador, é para dar

emprego aos “apadrinhados políticos” com bons salários. Para ele (Vereador Jacson se

os referidos cargos fosse de um salário mínimo e contratasse “um pai de família” daria

para  empregar  em  torno  de  “oitocentas  a  mil  famílias”.  Diz  ter  apresentado  um

requerimento solicitando o nome, CPF, valor do salário e lotação dos referidos cargos

(350). Diz ainda, que já solicitou reforma no mercado público municipal e no mercado

de peixe, mas até o momento nada foi feito – critica dizendo “cadê a reconstrução”. Faz

um  apelo  ao  gestor  para  disponibilizar  transporte  para  os  alunos  que  fazem  curso

superior em Palmeira dos Indios. Sobre o projeto do código tributário assegura que só

votará a favor se for em benefício do povo. A respeito das estradas diz que a do Poço

Grande está intransitável; do Alto D’Ema a população está indignada, assim como a de

Lagoa do Pedro, Samambaia e Pedra D’Água. Informa que há uma grande dificuldade

para os agricultores irem pegar o milho que a Conab disponibiliza em Palmeira dos

Indios porque aumentam os custos e o que falta para a Conab (Companhia Nacional de
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Abastecimento)  se  instalar  em  Santana  do  Ipanema  é  apenas  uma  sala  com  ar

condicionado, computador e internet, e, mesmo assim o município não disponibilizou.

Seguindo, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira que depois dos cumprimentos cobra ao

Poder Executivo a recuperação das estradas de Poço da Areia, Sítio Serrote, Jaqueira e

Serra  da  Lagoa,  alegando que  as  mesmas  estão  intransitáveis.  Reforça  o pedido do

Vereador  Marciano  para  ser  consertado  um buraco  existente  no  calçamento  na  rua

localizada por trás deste Poder Legislativo e sugere ao Secretário Municipal de Obras

que coloque uma pessoa para andar pelas ruas, como pelo município para observar o

que precisa ser feito e/ou consertado. Informa que no início deste mandato apresentou

um expediente solicitando a Conab a abertura de um posto para entrega das sementes

em Santana do Ipanema visando não ser necessários os agricultores desta região pagar

frete  para  aquisição  de  milho  em Palmeira  dos  Indios.   O Vereador  Jacson pede  a

palavra e pelo fato do Vereador Eudes ter dito que há três patrol (máquina de consertar

as estradas) trabalhando para recuperar as estradas, diz que no mês de janeiro já tinha

essas máquinas e mesmo assim as estradas não foram recuperadas. Volta a falar sobre o

milho da Conab dizendo que os agricultores de Santana do Ipanema não estão pagando

o frete para ir comprar em Palmeira dos Indios porque há um empresário, mesmo sem

ter  a  obrigação,  que disponibiliza  um veículo para isso.  Repete que a  exigência  da

Conab  é  uma sala  com computador,  ar  condicionado  e  internet  para  se  instalar  no

município,  mas  a  prefeitura  e  a  secretaria  municipal  de  agricultura  “não  tiveram a

competência” de disponibilizar. O Vereador Eudes segue com a palavra dizendo que

apenas  a  instalação  de  um  escritório  da  Conab  não  é  suficiente  para  atender  os

agricultores – é preciso o escritório e toda a logística para distribuição do produto. O

Vereador  Jacson informa que é  possível  haver  a  logística porque na gestão anterior

havia a entrega do milho neste município e atribui a responsabilidade ao atual gestor

dizendo que o mesmo não tem compromisso com os agricultores. O Vereador Júnior

pede  a  palavra  para  dizer  o  contrário,  que  o  prefeito  de  Santana  do  Ipanema  tem

responsabilidade com o agricultor e informa que a Conab já requereu a abertura da

Companhia em Santana do Ipanema e será reaberta com toda a logística necessária para

atender os agricultores. O Vereador Eudes segue com a palavra, fala das vantagens da

Conab ser reaberta e concede a palavra mais uma vez ao Vereador Jacson, que por sua

vez, diz respeitar a opinião do Vereador Moacir Júnior, mas reafirma a sua opinião de

que o Senhor Prefeito não tem respeito pelos agricultores pelo fato de afirmar que o

mesmo disse que ia limpar as barragens e não limpou; que fez o “corte de terra”, mas na
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região em que reside não viu isso acontecer; que não disponibiliza uma caçamba para

fazer a silagem e nem pegar o milho da Conab; por não ajeitou as estradas. Por isso,

reafirma que o mesmo não teve compromisso com os agricultores até o momento. O

Vereador Eudes segue com a palavra dizendo que é um vereador independente e o seu

compromisso é com o povo de Santana do Ipanema, por isso irá sempre fiscalizar e

cobrar o que for de interesse da população. Na sequencia, usa a palavra o Vereador José

Vaz, que depois de renovar os cumprimentos apresenta condolências aos familiares do

Senhor Ivan pelo falecimento do mesmo. Informa que está intermediando a vinda a

faculdade  de  Direito,  denominada  Fama,  para  Santana  do  Ipanema,  entre  o  Poder

Executivo e o dono da faculdade, que inclusive demonstrou interesse em trazer outros

cursos como fisioterapia e enfermagem pelo fato de existir o Hospital Regional Doutor

Clodolfo Rodrigues para servir de escola. Diz que as negociações estão em andamento e

no momento o dono da faculdade precisa de um endereço para ver a possibilidade de

iniciar no próximo ano. Cobra o conserto das estradas e explica vários motivos pelos

quais há necessidade de manter as mesmas em bom estado para tráfego. Um deles, é a

necessidade de uma pessoa enferma se deslocar com rapidez para ser socorrida. Outra, a

passagem de carros de empresas para conserto de energia, por exemplo, e mais uma, a

necessidade de locomoção dos estudantes da zona rural. Meio as explicações, fala a

respeito  de  uma mulher  do  Sítio  Jaqueira,  chamada  Rita  que  é  tetraplégica  e  vive

constantemente fazendo inalação, que quando falta precisa ser deslocada para Santana

do  Ipanema  e  o  carro  da  Eletrobrás  precisa  se  dirigir  a  localidade  para  resolver  o

problema,  por  isso,  diz  que  há  dificuldade  desse  tráfego  em  virtude  das  péssimas

condições das estradas. Considera importante a inclusão da disciplina Educação para o

Trânsito, conforme proposta apresentada pelo Vereador Moacir Júnior. Diz saber que foi

firmado um convênio entre a Prefeitura de Santana do Ipanema e o Estado de Alagoas

para municipalização do transporte escolar dos estudantes da rede estadual de ensino.

Por essa razão, pede ao Senhor Presidente que solicite cópia desse convênio ao Poder

Executivo.  Fala  a  respeito  dos  projetos  oriundos  do  Poder  Executivo  que  irão  ser

submetidos a votação no dia de hoje.  Um, que solicita autorização para abertura de

crédito especial para pagamento do transporte escolar da rede estadual de ensino que

será  municipalizado.  Acredita  que  o  projeto  será  aprovado,  mas  diz  ser  preciso  ter

informações de como essa municipalização será gerenciada, uma vez que o pagamento

dos  transportadores  de  estudantes,  que  atualmente  é  feita  pela  Coopeal-Bus  está

atrasado. Tece vários comentários a respeito disso e sobre o outro projeto que também
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irá entrar na pauta desta sessão e submetido a votação, que trata sobre o Programa Mais

Médicos  para  o  Brasil,  diz  que foram feita  algumas  alterações,  mas  acredita  que  o

mesmo  será  aprovado.  Sobre  o  Projeto  de  Lei  do  Pmaq  - Programa  Municipal  de

Melhorias do Acesso e da Qualidade na Atenção Primária, que está em tramitação nesta

Casa, diz que o mesmo não entrará na pauta desta sessão porque precisa ser melhor

analisado  para  que  se  torne  uma  lei  que  beneficie  a  categoria  e  não  prejudique  o

município.  Convida  os  integrantes  da  Comissão  de  Justiça  e  Redação,  por  ser  o

Presidente da mesma, como também os demais Edis, para participar de uma reunião na

próxima quarta-feira e discutir o Pmaq, como também o projeto do código tributário e

encerra.  Na  sequencia,  usa  a  palavra  o  Vereador  Moacir  Júnior  que  depois  dos

cumprimentos  apresenta  solidariedade  aos  familiares  do  Senhor  Ivan  Falcão  pelo

falecimento  do  mesmo.  Parabeniza  o  Gestor  Municipal  pelas  ações  que  está

desenvolvendo em Santana do Ipanema por considerar boas, uma vez que compara com

a administração de outros municípios de Alagoas que, segundo o orador, estão passando

por  uma  grande  crise,  chegando  até  a  demitir  “todos  os  funcionários”  e  não  ter

secretários municipais. Cita os municípios de Delmiro Gouveia, Piranhas e União dos

Palmares como exemplo disso, além de cidades de outros Estados, como Canindé do

São Francisco –SE e Rio de Janeiro. Fala que diante o cenário nacional fica preocupado,

mas  orgulhoso  de  fazer  parte  de  uma  gestão  municipal  que  apesar  da  crise  está

conseguindo mover  ações em prol do crescimento e desenvolvimento do município.

Informa que a Revista 360º, foi lançada neste município e mostra as ações do gestor e

sente orgulho pela  primeira  ação do Senhor Prefeito  ter  sido a  retirada do lixão de

Areais e destinado o lixo para o aterro sanitário. Cita outras ações, como: “eleição dos

diretores escolares (gestão democrática), implantação do conselho tutelar, escola mais

10, reativação do tomógrafo no hospital, aquisição de veículos, ambulâncias, algumas

caminhonetas,  a  chegada  de  duas  viaturas  do  SAMU,  ampliação  do  acesso  a

medicamentos  na  farmácia  básica”.  Com relação  as  estradas,  diz  que  de  fato  estão

intransitáveis,  que  o  gestor  está  preocupado  com a  situação,  lhe  assegurou  que  irá

colocar piçarra para promover a recuperação e isso será feito o mais rápido possível.

Cita outras ações já implementadas no município,  como: “Distribuição de peixes na

zona  rural;  reabertura  da  casa  do  menor;  fortalecimento  do  CRAS,  distribuição  de

sementes,  reforma de algumas escolas e  reativação da festa  da juventude”.  Diz que

muitas outras ações foram feitas e se sentir contente em saber que “vem muito mais para

Santana do Ipanema”. Diz que discorda do Vereador Jacson pelo fato do mesmo ter dito
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que não houve aração de terras e afirma que foi feita essa aração, diz que começou pela

comunidade  Roçadinho  e  que  se  encontra  no  Plenário  o  Presidente  da  Associação

Comunitária,  que  pode  testemunhar  isso.  Informa  ainda,  que  conversou  com  o

Secretário Municipal de Agricultura e o mesmo disse que a aração de terras foi em torno

de duas mil tarefas; mas já tem tratores e “estão conseguindo” mais implementos para

que  nas  próximas  arações  todos  os  agricultores  sejam beneficiados.  Diz  que  cinco

barragens estão sendo construídas. Parabeniza o comandante do 7º Batalhão da Polícia

Militar,  Coronel  Genival  pelas  ações  que  estão  sendo  feitas  no  município,

principalmente no Povoado Areia Branca, que está levando a diminuição dos índices de

criminalidade. E, pede que intensifique as ações em outras regiões pelo fato de estar

recebendo reclamações de assaltos, principalmente no período noturno. Fato esse que

está fazendo com que alguns transportadores de estudantes desistam do trabalho por

medo da violência. Referindo-se ao discurso do Vereador Marciano, quando falou sobre

a devolução dos recursos que deveriam custear a construção de uma praça na Lagoa do

Junco, informa que quem fez a devolução foi o ex-Prefeito Mário Silva e o atual gestor

solicitou  análise  para  reativação  da  emenda  que  disponibilizou  tais  recursos.  Para

reafirmar, faz a leitura do ofício expedido pelo ex-prefeito que solicitou o cancelamento

dos recursos acima referidos e diz que o gestor atual solicitou verba não somente para a

construção  da  praça  da  Lagoa  do  Junco,  mas  com calçamento  para  a  mencionada

comunidade e outras como: Areia Branca, Cajarana, Conjunto Marinho, Santa Quitéria e

outras, que segundo o orador, serão beneficiadas com as ações do governo. Seguindo,

usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana, que depois dos cumprimentos fala a respeito do

projeto de lei que trata do Pmaq (Programa Municipal de Melhoria do Acesso e da

Qualidade na Atenção Primária), dizendo o mesmo está sendo analisado, que a

Comissão de Justiça fez alguns questionamentos e aguarda resposta, mas garante aos

funcionários da área da saúde que logo será aprovado. Informa que na última quarta-

feira houve uma exposição do Projeto “Mulheres artesãs” de Santana do Ipanema na

Casa  da  Cultura.  Diz  que  foi  muito  bonita  e  parabeniza  as  artesãs.  Parabeniza  o

Presidente  da  Associação  Comercial  de  Santana  do  Ipanema,  pelo  lançamento  da

Revista  Santana  360º.  Seguindo a  sessão,  usa  a  palavra  o  Senhor  Presidente  Mário

Siqueira  Silva  que  depois  dos  cumprimentos  apresenta  sentimentos  de  pesar  aos

familiares  do  Senhor  Ivan  Falcão,  como  também  de  um  Senhor  da  comunidade

Queimada do Rio pelo falecimento dos mesmos. A respeito da fala do Vereador Jacson

sobre as mudanças que ocorreram na feira livre, diz que a preocupação dele é a mesma
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do Senhor  Prefeito  e  da  comissão  organizadora  para  que  tudo funcione  a  contento.

Informa que está se feita a pintura das faixas de pedestres e que o projeto de mudança

dos feirantes será continuado ouvindo as reclamações e adequando o que for necessário.

Diz  que  o  Senhor  Prefeito  também está  preocupado  com a  questão  da  iluminação

pública por estar vendo que há uma “deficiência”, por isso determinou a resolução do

problema. Sobre o projeto de lei  que tramita nesta Casa que trata do novo “Código

Tributário”, informa que o mesmo está nas comissões, que as mudanças que haverá em

relação a lei que trata da tributação municipal é apenas a respeito dos “cartões de crédito

e  dos  bancos”.  Tranquiliza  os  mototaxistas  dizendo  que  os  mesmos  irão  continuar

pagando os impostos anualmente, como já é, e diz que o que eles souberam que seriam

mensalmente, foi apenas boatos. Parabeniza o Vereador Moacir Júnior pelo discurso, no

que se referiu a crise política e financeira que atinge vários municípios, a exemplo de:

União  dos  Palmares,  Delmiro  Gouveia,  Água  Branca,  Piranhas  e  Canindé  do  São

Francisco que tiveram até que demitir todos os cargos comissionados. Diz que o Senhor

Prefeito Isnaldo Bulhões se preocupa muito com isso; está tendo o cuidado para que

essa crise não atinja Santana do Ipanema e está  conseguindo fazer  o pagamento do

funcionalismo em dia  e  dentro  do mês  trabalhado.  Fala  que  a  farmácia  básica  está

“lotada” de medicamentos. Informa que o FPM (Fundo de Participação do Município),

do dia 30, gerava em torno de um milhão e duzentos mil reais, mas este mês chegará

apenas a seiscentos e setenta mil reais. Mas, diz acreditar no compromisso do gestor e

ter certeza que o mesmo dará continuidade as ações básicas do município. Fala que o

Senhor  Prefeito  está  preocupado  com  a  situação,  mas  irá  faz  uma  “grande

administração”. Parabeniza o Senhor Josinaldo pelo lançamento da revista Santana 360º

e  fala  sobre  alguns  destaques  da  revista  que  mostra  as  ações  realizadas  pela

administração, como: “plano de limpeza urbana, remoção de 3.000 toneladas de lixo,

retirada de 400 pneus, desativação do lixão do Povoado Areia Branca, reativação da

SMTT (Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte); eleição para diretores

escolares por meio da “gestão democrática”; formação para professores da Educação

Infantil  com o  Conselho  Tutelar;  formação do Programa “Escola  10”;  aquisição  de

veículos para a Secretaria Municipal de Saúde, implantação de novas especialidades e

reativação do tomógrafo no Hospital Regional; ampliação do acesso a medicamentos;

atendimento da zona rural nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) “que todas estão com

suas equipes prontas”; retorno da construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento),

reativação do atendimento as gestantes do municípios circunvizinhos com a estruturação
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rede  cegonha.  Em relação a  pasta  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  informa:

realiza vacinação para brucelose; apoio a piscicultura com a distribuição de 40.000 mil

de  alevinos  para  gerar  ocupação  e  renda  no  meio  rural;  assistência  técnica  aos

produtores,  poda  das  árvores;  entrega  de  alimentos  para  pequenos  produtores  no

Povoado Óleo. Além disso, informa ainda outras ações, as seguintes: reabertura da casa

do empreendedor; campanha de combate a exploração sexual de crianças e adolescentes

e a volta da distribuição de peixe na Semana Santa. Fala que são muitas as realizações

do “Governo da Reconstrução”, por isso afirma não ter dúvidas que o Doutor Isnaldo

Bulhões fará  uma “grande administração”,  com responsabilidade,  ética e,  “acima de

tudo”, voltada para a população de Santana do Ipanema. Sobre a devolução dos recursos

para construção de uma praça na comunidade Lagoa do Junco, lembra que o Vereador

Marciano falou que foram devolvidos pelo atual gestor, por isso, faz a leitura de um

expediente que comprova que a devolução foi feita pelo ex-prefeito.  Prosseguindo, o

Senhor Presidente determina a leitura das matérias do grande expediente. Constam 04

(quatro) indicações, 03 (três) projetos de lei e 03 (três) emendas. Oriundos do Poder

Executivo foram apresentados os Projetos de Lei a seguir: Projeto de Lei nº 04/2017, de

15 de agosto de 2017, que dispõe sobre alteração das Leis nº 924, de 27/06/2014, e nº

940,  de  07/01/2013,  referente  ao  pagamento  dos  recursos  pecuniários  e  demais

obrigações  assumidas  com  o  Projeto  Mais  Médicos  para  o  Brasil,  no  âmbito  do

Município de Santana do Ipanema. Projeto de Lei nº 08/2017, de 24 de agosto de 2017,

que  “autoriza  a  abertura  de  crédito  adicional  especial  no  valor  de  R$  612.000,00

(seiscentos e doze mil reais) no orçamento em vigor”. O Vereador José Vaz apresenta

duas  emendas,  a  saber:  Emenda Modificativa  nº  01/2017  modificando o  Art.  6º  do

Projeto de Lei nº 04/2017. Emenda Supressiva nº 01/2017 suprimindo o § 5º do Art. 2º

do Projeto de Lei nº 04/2017. O Vereador Marciano do Couro apresenta um projeto de

lei, uma emenda e quatro indicações, como segue: Projeto de Lei nº 09/2017 que dispõe

sobre a obrigatoriedade de divulgar as informações acerca dos Conselhos Municipais no

site da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema e dá outras providências. Emenda

Aditiva nº 01/2017 adicionando o inciso VII ao Art. 1º do Projeto de Lei nº 09/2017 de

autoria dele próprio. Todas as indicações são direcionadas ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Isnaldo Bulhões, a saber: Indicação nº 89/2017 indica que seja destinado um

funcionário  para  a  Farmácia  Básica  e  organize  o  atendimento  utilizando  senhas.

Indicação nº 90/2017 indica que seja feito o calçamento da via que liga a Rua Prefeito

Joel Marques a Avenida João Augustinho dos Santos. Indicação nº 91/2017 indica que
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seja feito o calçamento da Avenida Aderval Vanderlei Tenório, da Rua Dominícia Alves

dos Santos e Rua Vereador José Francisco de Carvalho. Indicação nº 92/2017 indica que

seja  feito  o calçamento e recuperação do saneamento da continuação da Rua Pedro

Ferreira e da Travessa Pedro Ferreira.  Após leitura, o Senhor Presidente submete as

matérias a discussão e usa a palavra os Vereadores José Vaz, Jacson Chagas e Marciano

do Couro para comentar e/ou reforçar as matérias em pauta. Depois, as proposições são

submetida a votação e aprovadas por unanimidade.  Por não haver outros assuntos a

tratar, em nome de Deus o Senhor Presidente encerra a sessão determinando que seja

lavrada  esta  ata  que  segue  assinada  por  ele  (Mário  Siqueira  Silva)  e  por  todos  os

vereadores presentes. Eu, Maria da Assunção Araújo Nobre, lavrei a presente ata. Sala

das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Ipanema/Alagoas, oito de setembro 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       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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