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

Alagoas, em quinze de setembro de dois mil e dezessete. 

 

Aos 15 (quinze) 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: Jacson  Humberto

Chagas  Santos  (Jacson Chagas), Lourenço da Silva  Neto  (Zé Del), José  Marciano Augusto  dos

Santos, 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 Jacson Chagas 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: Ofícios do Poder Executivo,  os

seguintes: Ofício nº 09.14.001/2017, encaminhando o Plano Plurianual – PPA 2018 – 2021; Ofício

nº 08.31.06/2017 informando que as modificações sugeridas na Lei Delegada nº 02/2017 foram

atendidas.  Ofício  nº  08.31.07/2017 em  resposta  as  Indicações  nº  54/55/2017.  Ofício  nº

08.31.08/2017 em resposta as Indicações nº 68/70/71/76/77/79/80/81/2017 e do Requerimento nº

16/2017. Ofício nº 09.06.05/2017 em resposta as Indicações nº 82/83/84/85/86/87/88/2017. Ofício

nº  138/2017  do  Deputado  Estadual  Rodrigo  Cunha  convidando  os  Senhores  Vereadores  para

participar  do  II  Workshop “Política  de  Verdade”,  a  ser  realizado no próximo dia  18  (dezoito).

Convite da Paróquia de São Cristóvão para os festejos alusivos ao padroeiro a acontecer do dia

28/09 a  08/10 do corrente  ano. 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 Marciano  do  Couro,  que  depois  dos  cumprimentos convida  as  pessoas

para participar do “3º Conselho do Vereador”, que irá promover no próximo dia 20 (vinte), às 17h

(dezessete  horas)  neste  Poder  Legislativo.  Diz ser  importante  a  participação porque as  pessoas

podem  trazer  as  demandas  de  cada  comunidade.  Cobra  a  restauração  de  um  buraco  na  Rua

Francisco Rosendo e  diz  ser  a  terceira  vez  que  faz  essa cobrança  ao  Secretário  Municipal  de

Obras. Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas, que depois dos cumprimentos apresenta
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solidariedade  a  “família  Paizinho”  pelo  falecimento  do  Senhor  conhecido  por  Cristóvão

Paizinho. Seguindo,  o  Senhor  Presidente  inicia  o  grande  expediente  concedendo  a  palavra  aos

Senhores Vereadores pelo tempo de quinze minutos. Em primeiro lugar vai a tribuna o Vereador

Marciano  do  Couro  que  depois  de  renovar  os  cumprimentos  fala  a  respeito  da  estrada

de Camoxinga dos Teodósios dizendo que já houve o pedido para conserto de vários vereadores,

como ele (Vereador Marciano), Jacson, Zé Del, Eliana, Audilene, dentre outros, mas nada foi feito

até o momento. Diz que isso é preocupante porque na comunidade há vários pontos comerciais que

servem almoço e estão prestes a fechar as portas porque as condições precárias das estradas faz com

que a clientela deixe de frequentar. Questiona se a falta de conserto da estrada da mencionada

comunidade  é  uma  perseguição  política  o  Doutor  Isnaldo  Bulhões,  por  afirmar  que  o  partido

adversário do mesmo foi bem aceito no lugar. Afirma ser um absurdo caso o motivo seja este e pede

ao Secretário Municipal de Obras para executar o trabalho de recuperação, caso tenha “poder” para

isso. Pede ao Vereador Zé Del para disponibilizar uma máquina para o conserto da referida estrada,

caso o poder público municipal não tome a frente, que se compromete a ajudar. Destaca que não é

somente  a  comunidade Camoxinga que  precisa  o  conserto  das  estradas,  mas  diz  que  é  a  mais

urgente  por  ter  muitos  estabelecimentos  comerciais. Parabeniza  o  Presidente  da  Associação

Comercial de Santana do Ipanema, Senhor Josinaldo, pelo lançamento da Revista 360º e diz ser

muito importante o trabalho dele. A respeito dos oito meses da atual gestão do município diz ser

importante o “plano de limpeza urbana”, realizado no município. Diz que a divulgação do trabalho

da gestão em revista não resolve os problemas do município. Por isso, pede para a administração

não esquecer  de fazer  a  limpeza  e  prestar  assistência  às  comunidades  mais  carentes,  como:

Conjunto Cajarana e Santa Quitéria, como também fazer o conserto das estradas. Fala que na revista

acima mencionada foi divulgada a substituição das lâmpadas dos postes por lâmpadas de led nas

principais ruas de Santana do Ipanema. Considera de grande importância, mas faz um apelo para

não esquecer de promover a iluminação de outras ruas e comunidades, como: Floresta, Cajarana,

Conjunto Marinho e Santa Quitéria. Diz que pintou trinta postes com as lâmpadas queimadas nas

comunidades  a  que  se  refere  acima  e  apresenta  uma  indicação  solicitando  a  recuperação  da

iluminação de toda a Rua Belmira Brandão. A respeito da desativação do lixão de Areias, diz ter

sido muito importante para a comunidade; parabeniza o Senhor Prefeito por isso, mas diz acreditar

que se não tivesse sido desativado o gestor estaria respondendo a algum processo. A respeito da

SMTT (Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte), pede que sejam recuperado “o sinal

da cidade, que veja a necessidade dos comerciantes na rua” e diz que uma coisa importante que foi

feita foi deixar a Rua Ministro José Américo uma mão única para passagem de veículos e pede que

essa providência seja tomada em outras ruas. Sobre o Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues
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diz que foi divulgado na Revista 360º a implantação de novas especialidades médicas e a reativação

do  tomógrafo,  coisas  que  considera  de  importância  gestão  anterior  havia  apenas  cinco  kits

cirúrgicos, agora tem cento e cinqüenta; tinha cento e vinte lençóis, agora dois mil. Por isso, fez

uma pesquisa para ver qual é o custo dessas coisas e constatou que cada kit cirúrgico custo duzentos

reais, em média, o que totaliza trinta mil reais os cento e cinqüenta kits e dois mil lençóis em torno

de vinte mil reais. Faz um balanço médio das despesas e ressalta o seguinte: “Fica em média de

cento e sessenta mil reais; aonde que o Governo do Estado deixou atrasar, na ultima administração,

três meses. Nós temos três  milhões e meio que entra naquele hospital. Então, é um absurdo vir

querer fazer uma propaganda de cento e sessenta mil reais; criar uma vidraça e ser escondido o que

realmente entra naquele hospital - é pouco isso que estão mostrando. Nós temos uma propaganda de

um tomógrafo  que  não  custou  quinhentos  mil  reais”.  Pede  que  seja  divulgado  em que  foram

aplicados o restante dos recursos destinados ao Hospital e diz que solicitou a prestação de contas

daquela unidade hospitalar, mas não obteve resposta. Critica dizendo acreditar que é porque há algo

a  esconder  e  pede  apoio  aos  demais  Edis  para  subscrever  o requerimento  que apresenta  nesse

sentido. Diz que o gestor quer mostrar a população que quer reconstruir o município deve “fazer as

coisas corretamente e ser transparente divulgado tudo em um portal de transparência”. Informa que

ele (Vereador Marciano) criou o “Monitora Santana” que é um portal para divulgar o plano de

governo do atual Gestor e as ações que irão sendo cumpridas pelo mesmo. Por essa razão, diz que

precisa receber resposta dos Secretários Municipais sempre que fizer uma reivindicação. Destaca o

seguinte: “Eu, Marciano do Couro, vou mostrar a toda sociedade de Santana do Ipanema o plano de

governo dele (do prefeito) para que as pessoas não esqueçam o que ele prometeu no palanque”.

Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas, que depois dos cumprimentoaoos diz não ser

diferente do Marciano porque quando eleito o Vereador tem a obrigação de fiscalizar as ações da

administração municipal.  Tece  várias  críticas  ao  Secretário  Municipal  de  Obras  dizendo  que  o

mesmo não está trabalhando como deveria para atender as expectativas das pessoas no que se refere

ao conserto das estradas. Informa que ele (Vereador Jacson) em um determinado pleito eleitoral,

apoiou  o  atual  Secretário  Municipal  de  Obras  (Papa  Tudo),  como  candidato  a  Vereador,  e

apresentou  ao  mesmo  muitas  pessoas  da  comunidade  em que  reside,  como  também de  outras

circunvizinhas. Mas, “ele pouco deu atenção a quem realmente ajudou a ele e começou a dar a

benção a quem ele acha que lhe ajudou”. Por isso, agora, as pessoas de Olho D’Água do Amaro,

Serrote  dos  Franças,  Remetedeira,  Alto  da  Ema  solicitam  o  conserto  das  estradas  e  não  são

atendidos. Diz que em Olho D’Água do Amaro está sendo o conserto das estradas, mas em passos

lentos e que também na mesma comunidade está sendo feito o conserto de um posto de saúde e

“poderiam pegar  a  metralha” e  colocar  nas  estradas.  Critica  dizendo que  o Secretário não tem
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autonomia para desenvolver as ações do cargo em que ocupa. Por essa razão, afirma que o mesmo

já deveria ter entregue o cargo. Fala que os moradores do Sítio Salobro estão indignados em virtude

da falta de conserto das estradas. Dentre os Secretários Municipais atuais, tece elogios a Secretária

Municipal de Saúde, critica outros dizendo que há “meia dúzia de secretários” que nada fizeram até

hoje, chama a Secretaria Municipal de Obras de “Secretaria de Faz de Conta” e diz que ainda está

colocando “a culpa” na chuva para não ter realizado o trabalho de recuperação das estradas. Diz ter

sido procurado por moradores de Queimada do Rio, Lagoa do Pedro e Lages dos Barbosas para

reclamar  da  situação  das  estradas  e  solicitar  que  ele  (Vereador  Jacson)  faça  a  cobrança  para

conserto.  O Vereador  Marciano pede  a  palavra  para  reforçar  as  palavras  do Vereador  Jacson e

afirma que o Secretário de Obras deve ter autonomia e planejamento para executar o conserto das

estradas e critica o mesmo dizendo no início do mandato usou como desculpa máquina quebrada e

falta de pneus para não fazer a limpeza de açudes e barragens. O Vereador Jacson segue com a

palavra dizendo que no ano 2008 o então vereador e hoje Secretário Municipal de Obras, prometeu

que “faria a estrada de Mangabeira” e não fez, mesmo sendo da base aliada ao governo. Afirma que

hoje,  pelo cargo que  ocupa poderia  está  trabalhando na  referida estrada e  na época,  em 2008,

poderia que solicitado e cobrado a gestora para “fazer”.  Diz que foi iniciada a recuperação do

calçamento da Rua Joel Marques, mas para passar é preciso fazer um desvio. Pede ao Secretário

Municipal de Obras para convidar o Senhor Prefeito para visitar as comunidades Cajarana, Santa

Quitéria e Clima Bom da mesma forma que foram na véspera das eleições, alegando que há muitos

problemas nas mesmas, como falta de pavimentação e lâmpadas em vários postes. Confirma a fala

do Vereador Marciano de que na Rua Belmira Brandão há sete postes com as lâmpadas queimadas.

O Vereador Marciano pede a palavra mais uma vez para dizer que pintou todos os postes que

estavam com as lâmpadas apagadas na Comunidade Cajarana, irá fazer isso em todas as ruas e

publicar em nas redes sociais para divulgar quantos postes há apagados em Santana do Ipanema.

Convida o Vereador Jacson, como também os demais vereadores para se engajar do movimento,

caso tenham interesse. O Vereador Jacson segue com a palavra dizendo o seguinte: “Eu sempre tiro

minhas dúvidas com a população. A população nas ruas é quem diz a verdade, é quem diz o que a

gente tem que fazer”. Fala isso e se refere a mudança que ocorreu na feira livre dizendo que ocorreu

sem  que  houvesse  diálogo  com  os  feirantes  e  que  alguns  desses  feirantes  estão  se  sentindo

prejudicados.Defende que haja diálogo nesse sentido, diz que o Senhor Prefeito não tem humildade

para ouvir o povo e está errado. Diz se sentir indignado e pede que haja diálogo entre as partes para

chegar num consenso. Sobre as duas ambulâncias que este município foi recebeu, diz ser uma pena

que só foram duas, pelo fato de afirmar que a vinda das mesmas tem “muitos pais” – o governador,

o  deputado  e  o  prefeito”.  Diz  que  todos  os  municípios  de  Alagoas  foram contemplados  com
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ambulâncias e diz esperar que o prefeito, deputado ou qualquer vereador “bata papo” com as ações

que desenvolver em benefício do povo. Para ele (Vereador Jacson) deveriam disponibilizar uma

ambulância  para  cada  região  do  município  para  atender  a  população  carente,  como em:  Areia

Branca, Olho d’Água do Amaro, São Félix, Camoxinga, Barriguda e Queimada do Rio. Pede ao

gestor que comece a divulgar quando “realmente fizer as ações”.  Tece críticas a administração,

afirma que o gestor tem vários  “leva e trás”.  Volta elogiar o trabalho realizado pela  Secretária

Municipal de Saúde, criticar o Secretário Municipal de Obras e encerra. Na sequencia, usa a palavra

o Vereador José Lourenço que depois dos cumprimentos  parabeniza os oradores que já usaram a

palavra dizendo concordar com as colocações que os mesmos fizeram. Tece críticas ao Secretário

Municipal de Obras dizendo que o mesmo não tem compromisso com o povo santanense. Diz que o

Secretário tem uma grande vantagem – uma empresa que gerencia a limpeza da cidade e isso ser

menos um problema para ele. Afirma que o mesmo (secretário) não tem a “capacidade de cuidar do

conserto das estradas”. Considera isso uma falta de respeito com a população por afirmar que a

Secretaria tem estrutura e equipamentos para desenvolver o trabalho. Diz que sempre gostou de

primeiro conversar pessoalmente com os secretários para tratar sobre os problemas do município,

mas  revela  que  nunca  mais  irá  conversar  com o Secretário  de  Obras  porque acredita  que  não

adianta. Revela ainda, que as reclamações eou solicitações feitas ao mesmo (secretário) são levadas

na brincadeira e foi tratado como se fosse um “moleque”. Mostra-se indignado com isso e diz que

algumas pessoas do Sítio Barriguda falaram que foram solicitar o conserto das estradas e o referido

Secretário falou que o trabalho não ia ser realizado porque não obteve votos no lugar. Mostra-se

contrário  a  essa  atitude  dizendo  que  o  secretário  deve  trabalhar  em  prol  de  toda  população

santanense, independentemente de ter sido votado ou não, e, questiona se o motivo para ainda não

ter sido feito o conserto das estradas da Camoxinga dos Teodósios é esse – não ter sido bem votado

pela comunidade. Informa que conversou como moradores da Camoxinga e decidiram que caso a

Secretaria Municipal de Obras não faça ao menos o básico, que é passar a máquina na estrada, a

associação  comunitária  irá  se  juntar  a  ele  (Vereador  Zé  Del),  locar  uma máquina  e  realizar  o

trabalho. Convida os demais vereadores para também ajudar alegando que o problema da falta de

estrada em boas condições não é somente em Camoxinga dos Teodósios, mas em todas as regiões

do  município.  Deixa  claro  que  o  problema  vem  de  outras  gestões,  mas  afirma  atualmente  a

Secretaria dispões de um estrutrura (maquinários e equipamentos) para consertar as estradas, mas

não conserta porque não tem vontade e nem compromisso com o povo. O Vereador Jacson pede a

palavra para confirmar as palavras do Vereador Zé Del no que se referiu ao Secretário Municipal de

Obras “levar as cobranças na brincadeira”, como também não realizar um trabalho em determinada

comunidade alegando não ter obtido votos nas eleições. Diz que este semana ele (Vereador Jacson)
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serviu de ponte entre agricultores e um empresário que cedeu o transporte para pegar o milho da

Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) em Palmeira dos Indios. O Vereador Marciano

também pede  a  palavra  para  dizer  que  tirou  fotos  da  estrada  de  Camoxinga  e  apresentou  um

requerimento  solicitando  o  conserto,  mas  caso  não  seja  realizado  o  trabalho  irá  se  juntar  ao

Vereador Zé Del e a comunidade para ajudar no que for necessário. O Vereador Zé Del, por sua vez,

repete as críticas que já fez ao Secretário Municipal de Obras e encerra. Seguindo, usa a palavra o

Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos diz estar preocupado com a crise política e

econômica do País que está atingindo os municípios. Conta que alguns de Alagoas já estão passando

por dificuldades financeiras e os gestores estão exonerando pessoas contratadas, comissionadas e

até secretários para enxugar as contas. Como exemplo dessas medidas, cita os prefeitos União do

Palmares  e  Delmiro  Gouveia.  Faz  a  leitura  de  uma matéria  que  diz  que  o  economista  Cícero

Perícles atribui a precariedade econômica dos municípios alagoanos a limitações impostas pela base

de arrecadação de dois dos principais tributos – Iss e Iptu (Imposto sobre Serviços e Imposto Predial

e  Territorial  Urbano,  respectivamente),  que,  segundo a matéria,  reflete  na  economia  local  e  na

condição  financeira  dos  seus  contribuintes.  Diz  também  que  as  prefeituras  dependem  das

transferências  federais  e  bem  menos  das  estaduais  para  tocar  a  máquina  administrativa,  seus

programas  e  ações.  Com  relação  as  reclamações  e  reivindicações  dos  vereadores,  diz  que  os

mesmos tem razão por ser o papel do vereador. Mas, propõe que seja agendada uma reunião com o

gestor do município para discutir sobre o cumprimento ou não das atribuições de cada secretário

municipal, e caso haja algum que não esteja cumprindo, que seja feita a exposição dos motivos,

como também das dificuldades para execução de obras.  Sobre as estradas, diz ser preocupante, mas

a dificuldade maior foi as condições climáticas para as mesmas se encontrarem no estado em que se

encontram. Além disso, informa que o município recebia um milhão e trezentos mil reais e este mês

recebeu  seiscentos  e  quarenta  mil  reais,  ou  seja,  diminuiu  pela  metade.  Afirma  que  o  Senhor

Prefeito se preocupa e tem uma grande responsabilidade com os setores públicos, a exemplo do

Hospital onde assumiu e cumpriu com todas as responsabilidades para pagamento das rescisões

trabalhistas  dos  contratados  dos  funcionários  do  Ipas  e  todos  receberam devidamente  os  seus

direitos,  e,  hoje,  segundo  o  orador,  está  de  “vento  em  polpa”.  Informa  que  o  município  foi

contemplado com cinco ambulâncias e não apenas duas ambulâncias, conforme dito pelo Vereador

Jacson. Quanto quem conseguiu, diz que tudo que vem para Santana do Ipanema tem a intervenção

do  gestor.  Sobre  a  colocação  de  uma  ambulância  no  Povoado  Areia  Branca,  diz  que  “estão

conseguindo mais coisas” e tem certeza que irá ouvir elogios com relação ao hospital,  como já

ouviu, da educação, segurança, SMTT, saúde, estradas, iluminação e em tudo que for pertinente a

administração do atual prefeito. Diz que será exigido dos deputados e senadores que tiveram voto
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em Santana do Ipanema para que o município seja contemplado com todas as ações políticas que

forem promovidas.  Prosseguindo, o Senhor Presidente determina a leitura das matérias do grande

expediente.  Constam 02 (duas)  indicações e  01 (um)  projeto  de lei. Oriundo do  Poder  Executivo

foi apresentado Projeto de Lei nº 09/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio

2018/2021 e dá outras providências. As indicações são de autoria do Vereador Marciano do couro

e direcionadas ao Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Isnaldo  Bulhões,  a  saber: Indicação

nº 93/2017 indicando  que  seja  realizado  um trabalho  de  recuperação  da  iluminação  pública  da

Rua Belmira Brandão. Indicação  nº 94/2017 indicando  que  seja  realizado  um  trabalho  de

recuperação da estrada que dar acesso a Camoxinga dos Teodósios e sítios vizinhos. Após leitura, o

Senhor Presidente submete as matérias a discussão. O Vereador Marciano do Couro se manifesta

para reforçar as matérias de sua autoria. Após, o Senhor Presidente encaminha o projeto de lei às

comissões,  para  emissão  dos  pareceres,  e, submete as indicações a discussão  e  a  votação,

sendo 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, quinze 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 Marciano Augusto dos Santos            

                 Vereador                                                       Vereador                    

 

 

                                     Maria Audilene da Silva Apolinário       

                                                        Vereadora                                                                    
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