
Ata  da  Trigésima  Primeira  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de  Santana  do

Ipanema, Estado de Alagoas, em seis de outubro de dois mil e dezessete.

Aos 06 (seis) dias do mês de outubro 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), José Lucas Júnior,

José  Marciano  Augusto  dos  Santos,  José  Vaz,  Maria  Audilene  da  Silva  Apolinário

(Audilene da Saúde), Mário Siqueira Silva (Mário do Laboratório), Moacir Júnior Alves

Aquino e Roberto Cézar Oliveira Silva. 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 Josefa Eliana 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  09.29.001/2017  da  Secretária

Municipal  de Saúde,  encaminhando a relação de medicamentos  que fazem parte  do

elenco  da  Farmácia  Básica  do  Município.  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 cumprimentos

depois fala a respeito da quantidade de fichas disponibilizadas para o Posto de Saúde da

Família da Barriguda, por informar que para a comunidade Remetedeira – são de 15 a

16 e diz que esperar que essa quantidade aumente por considerar poucas em relação a

demanda.  Mas,  informa também que  a  equipe  médica  do  referido  posto  “tem bom

coração” e atende todas as pessoas que procurarem o posto do dia de atendimento. Além

de parabenizar a equipe médica do PSF da Barriguda, parabeniza também as equipes

que atendem em Olho D’água do Amaro, Serrote dos Franças e Lages dos Barbosas por

afirmar que as pessoas dessas regiões é quem dizem que o atendimento está sendo muito

bom. Por outro lado, tece críticas ao gestor do município pelas condições das estradas,

que  segundo  ele  (Vereador  Jacson)  estão  em  péssimas  para  o  tráfego  e  causa

desconforto as equipes médicas que atendem nos PSFs da zona rural. Seguindo, usa a
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palavra a Vereadora Josefa Eliana que depois dos cumprimentos parabeniza a equipe

médica do PSF da Camoxinga dos Teodósios dizendo que a mesma realiza um belíssimo

trabalho.  Informa  que  o  governo  da  Reconstrução  conseguiu,  junto  ao  Governo  do

Estado, além de ambulâncias, duas camionetes Amarok para o transporte das equipes

médicas,  e  as  equipes  contempladas  foram  as  dos  postos  de  saúde  Barriguda  e

Camoxinga  dos  Teodósios.  Referindo ao  discurso  do  Vereador  Jacson sobre  o  bom

atendimento da equipe médica do Posto de Saúde da Barriguda, diz que o compromisso

do gestor é nessa trilha – todas as equipes médicas tratarem bem os munícipes. Afirma

que as estradas do município “estão sendo feitas” e lamenta o maquinário do município

ser pouco, fato que causa demora na recuperação das mesmas. Mas, diz acreditar na boa

intenção do Senhor Prefeito em realizar um trabalho de qualidade na recuperação das

estradas  e  informa  que  esse  trabalho  foi  iniciado  na  estrada  de  Camoxinga  dos

Teodósios. Seguindo, usa a palavra o Vereador Eudes que depois dos cumprimentos e

pelo fato da Vereadora Eliana ter falado a respeito da boa qualidade que a estrada de São

Félix está ficando, com o trabalho de recuperação que está sendo efetivado, diz que

passou  nela  e  a  mesma  está  ficando  tão  boa  que  parece  “asfalto”.  Parabeniza  a

administração por isso, agradece por ter solicitado o conserto das estradas de Poço da

Areia, Jaqueira e Curral Meio e já ter sido feito um paliativo. Parabeniza os gestores

escolares das escolas da rede municipal de Santana do Ipanema que tomaram no dia de

ontem e encerra. Prosseguindo, usa a palavra o Vereador Roberto Oliveira que diz ter

participado do fechamento simbólico do lixão e parabeniza o Senhor Prefeito por ter

cumprindo a promessa  de  campanha de que  fecharia  o  mesmo,  como também pela

adesão  ao  programa  “Alagoas  Mais  Verde”  onde  a  área  degradada  pelo  lixão  será

recuperada com o plantio de árvores.  Diz ter  conversando com o Senhor Prefeito a

respeito do asfalto das ruas de Santana do Ipanema, inclusive da ladeira da subida do

Loteamento Brisa da Serra e foi informado que tão logo seja concluído o asfalto da AL

130 iniciará nas ruas, por ser a mesma empresa que irá realizar o trabalho. Parabeniza o

Senhor Prefeito pela implantação do programa que possibilitará resolver o problema das

lâmpadas queimadas nos postes em setenta e duas horas após receber a reclamação.

Sobre a recuperação das estradas, elogia o trabalho que está sendo realizado na estrada

de São Félix e diz que o Senhor Prefeito lhe falou que será colocado piçarra em todas.

Diz ainda, que solicitou o conserto das estradas de Queimada do Rio, Lagoa do Pedro e

Jaqueira e foi falado que na próxima semana será feito um paliativo. Na sequencia, usa

a palavra o Vereador José Lourenço. Depois dos cumprimentos se solidariza com os
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familiares  da  Senhora  Isaura  Maria  da  Conceição,  pede  desculpas  por  não  ter

participado  do  velório  e  comunica  que  irá  fazer  uma  homenagem  a  mesma

denominando  uma  rua  com  o  nome  dela.  Diz  que  ainda  bem  que  o  trabalho  de

recuperação da estrada de Camoxinga iniciou, mas adverte que não deve ser apenas um

paliativo,  mas  o serviço correto.  Seguindo,  usa a  palavra  o Vereador  José Vaz,  que

depois  dos  cumprimentos  informa  que  na  ultima  sexta-feira  esta  Casa  recebeu  as

alterações  sugeridas  sobre  o  projeto  de  lei  que  reestrutura  o  Pmaq  (Programa  de

Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica), que se encontra em tramitação

nesta Casa, no entanto o mesmo não entrará na pauta do dia de hoje pelo fato de não ter

havido o comparecimento da maioria  dos convidados (todos da área da saúde) para

realização  da  reunião  marcada  para  a  última  quarta-feira,  para  serem discutidas  as

alterações com a classe. Faz o relato de todos os acontecimentos e reuniões já realizadas

pela Comissão de Justiça para discutir o assunto e informa que está agendada mais uma

reunião para a próxima quarta-feira pela manhã neste Poder Legislativo. Após, usa a

palavra  o Vereador  Marciano do Couro que depois  dos  cumprimentos  parabeniza  o

Vereador José Vaz pelo cuidado que está tendo para discutir o Pmaq com a categoria da

saúde. Apresenta condolências aos familiares da Senhorita Maria de Loudes Vieira, pelo

falecimento da mesma e pede ao Senhor Presidente para convidar o sobrinho da falecida

para fazer a leitura da moção que ele (Vereador Marciano) apresenta com votos de pesar

aos familiares.  O Senhor Presidente também apresenta condolências pelo ocorrido e

convida  o  jovem João  Manoel  Clemente  Vieira  para  fazer  a  leitura  da  mencionada

moção. Não havendo mais oradores inscritos para usar a palavra no pequeno expediente,

o Senhor Presidente inicia o grande concedendo a palavra ao Vereador José Vaz, que por

sua vez, renova os cumprimentos fala a respeito das estradas vicinais dizendo que há

necessidade  de  ser  feito  um cronograma de  recuperação das  mesmas.  Diante  disso,

solicita ao Senhor Presidente que encaminhe ofício ao gestor do município, bem como

ao  Secretário  de  Obras,  solicitando  que  seja  elaborado  um  plano  de  ação,  até

contratando máquinas caso necessário,  para executar, prioritariamente,  a recuperação

das estradas.  Alega que esse momento é o mais propício,  tendo em vista as chuvas

estarem cessando e  a  terra  ainda  estar  molhada.  A Vereadora  Josefa  Eliana  pede  a

palavra para falar das dificuldades de tráfego na estrada de Camoxinga dos Teodósios;

diz que mesmo havendo críticas de alguns vereadores por ter sido feito paliativos, isso

foi feito e promoveu melhorias no acesso. Fala do esforço que o gestor do município

está fazendo para recuperar as estradas e diz acreditar que o trabalho será executado
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com qualidade. O Vereador José Vaz segue com a palavra dizendo ficar satisfeito com

os paliativos feitos nas estradas, mas volta a dizer da necessidade de ser feito o trabalho

de  recuperação  enquanto  a  terra  estiver  molhada  e  frisa:  “o  tempo  de  paliativo  já

passou”. Tece comentários a respeito de uma indicação de sua autoria (Vereador José

Vaz) que entrará na pauta desta sessão, que solicita ao Senhor Prefeito que utilize o

prestígio que tem com o Governador do Estado, para pedir que aproveite o momento de

recapeamento da AL 130 para construir um quebra mola, sonorizador ou qualquer outro

mecanismo,  em frente  ao  Parque de  Exposição  Isaias  Vieira  Rego,  para  obrigar  os

condutores de veículos a diminuir a velocidade, alegando que no local acontecem vários

eventos e é necessário que os veículos reduzam a velocidade para evitar a ocorrência de

acidentes,  como diz já ter  acontecido.  Cobra o recapeamento do asfalto das ruas de

Santana do Ipanema, parabeniza os novos gestores das escolas da rede municipal, pela

posse  esta  semana,  pede  o  empenho  dos  mesmos  para  melhorar  o  Ideb  (Indice  de

Desenvolvimento  da  Educação  Básica)  das  escolas  e  encerra.  Prosseguindo,  usa  a

palavra o Vereador Jacson Chagas, que depois dos cumprimentos diz que neste recinto

se encontram presentes ao menos doze pessoas que comercializam peixes e que estão

aqui não apenas para prestigiar o trabalho deles (dos Senhores Vereadores), mas para

reivindicar “que seja dado um jeito” nas mudanças de local para a venda do peixe, feitas

pelo gestor do município sem que tenha convidado os comerciantes para discutir  as

mudanças. Diz que sem ouvi-los, os mesmos foram colocados no mercado do peixe,

mas lá eles estão tendo prejuízos. Diz que a atual administração parece uma ditadura

porque, segundo ele, toma decisões sem dialogar com a população. Fala ainda, que as

barracas do importados foram colocadas por traz do Supermercado Ouro Branco, mas

os comerciantes estão insatisfeitos por alegar que também não vendem como vendiam.

Cita o exemplo de um desses comerciantes dizendo que toda semana comprava entre

doze e quinze mil reais para revenda e atualmente compra quatro mil e por isso teve que

reduzir o número de funcionários de cinco para dois. Repudia esse tipo de atitude e pede

que a gestão seja aberta ao diálogo e não a imposição. Tece críticas a respeito da retirada

das barracas da frente do antigo cinema para colocar estacionamento de motos, como

também pelo fato das mudanças na feira ter separado a comercialização de alguns itens

que considera importante estarem a venda no mesmo local, como: coetro, cebolinha,

coco e peixe. Diz que sempre elogia a Secretária Municipal de Saúde por a considerar

competente e se a mesma “não está fazendo tudo talvez seja porque a administração não

lhe dar o devido suporte”. Fala a respeito do tomógrafo existente no Hospital Regional
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Doutor  Clodolfo  Rodrigues  questiona  o  funcionamento  dizendo  que  toda  semana

transporta pessoas a Palmeira dos Indios para fazer tomografia. Por isso, acredita que

não está funcionando. Tece críticas a administração por afirmar que em Santana do

Ipanema não atendimento público de oftalmologista e nem dentista. Afirma toda semana

transporta pessoas para consultas e exames em Maceió e Arapiraca porque a secretaria

“não leva todo mundo”. Sobre o conserto das estradas, diz que era para ter iniciado em

janeiro, logo que o gestor assumiu o mandato e tece críticas pelas más condições de

tráfego das mesmas e salienta o seguinte: “A estrada de Remetedeira estão fazendo de

brincadeira, a estrada de Serrote dos Angicos do mesmo jeito”. Diz que não foi feita a

limpeza nas barragens existentes no município e tece mais críticas ao setor responsável.

Lembra  que  apresentou  uma indicação nesta  Casa  solicitando a  construção de  uma

passagem molhada  na  margem do  Riacho  Camoxinga  para  desafogar  o  trânsito  no

comércio local, mas até o momento não foi atendido. Critica o slogan o atual gestor

dizendo o seguinte: “A verba de Santana está indo para onde? Diziam o slogan Santana

tem jeito, só falta prefeito. Disseram que iam reconstruir Santana e derrubarão Santana,

não estão ajeitando nem o básico”. Lembra que ele (Vereador Jacson), como também o

Vereador José Vaz apresentaram indicação solicitando o conserto da estrada que inicia

no Alto Santa Luzia e sai na AL 130, mas não foram atendidos. Além disso, fala que na

Rua Santa Luzia abriu-se uma “cratera” e nunca foi feito o conserto e destaca: “Não

estão tapando nem os buracos da cidade que dirá reconstruir Santana”. Diz que no dia

que  a  administração  fizer  o  correto  não  irá  agradecer,  mas  reconhecer  e  encerra.

Prosseguindo  os  pronunciamentos  do  grande  expediente,  usa  a  palavra  o  Vereador

Eudes Vieira, que depois dos cumprimentos diz andar por vários lugares do Nordeste e

ver que as feiras livres são organizadas por setores e a comercialização dos produtos são

divididos por categoria, como: lugar da verdura, do peixe, dos importados e assim por

diante. Por isso, diz que o Vereador Jacson falou que a mudança na feira livre precisa

ser divulgado e concorda,  por isso faz um apelo ao Senhor Prefeito para fazer essa

divulgação.  Diz  ter  ficado  surpreso  com a  afirmação  do Vereador  Jacson de  que  o

tomógrafo do Hospital Regional não está fazendo tomografias pelo fato do mesmo ter

sido reinaugurado recentemente e estava em pleno funcionamento,  mas vai procurar

saber o motivo de não está em operacionalização. O Vereador José Vaz pede a palavra

para  dizer  que  os  Vereadores  Jacson e  Eudes  Vieira  estão  certos  no  que  falaram a

respeito da feira livre por considerar de grande importância haver o diálogo antes da

efetivação de uma mudança, como também a divulgação para que nenhum comerciante
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seja prejudicado. Quanto à questão do tomógrafo,  diz  ser importante  procurar  saber

porque  a  Secretaria  de  Saúde  marca  alguns  para  ser  realizado  em  outros  centros.

Acredita que muitas pessoas procuram os vereadores porque quando vai marcar pela

Secretaria o tempo de espera ser longo. O Vereador Eudes segue com a palavra dizendo

acreditar que o tomógrafo deveria atender toda a demanda da região. Quanto à questão

da  feira  livre  diz  concordar  com  a  retirada  das  barracas  de  importados  que  eram

colocadas na praça defronte a igreja, alegando que as mesmas ficavam no local de dia e

noite, como também não tinha lugar para estacionamento dos veículos, mas antes teria

conversado com os proprietários das mesmas. Defende que haja uma conversa entre o

Senhor Prefeito e os vendedores de peixes para tratar a questão de melhoria no mercado

de peixe e a divulgação da mudança dos mesmos para lá. O Vereador Marciano usa a

palavra logo em seguida.  Depois dos cumprimentos de praxe, diz concordar com as

colocações  do  Vereador  José  Vaz  sobre  as  estradas  feitas.  Diz  que  assim  como  o

Vereador  Roberto,  também  apresentou  indicação  para  o  conserto  do  acesso  ao

Loteamento Brisa da Serra. Diz que o Vereador José Vaz cobrou o conserto das estradas

da Barra do Tigre, Pau Ferro e Mulungu, e que, ele (Vereador Marciano) por ser dessa

região afirma que hoje os estudantes de lá só tem o transporte escolar porque a própria

comunidade, em mutirão, “fez a estrada”, após várias solicitações, não atendidas, ao

Secretário Municipal de Obras. Embora, informe que o poder público ainda mandou

“uma  ou  duas  carradas  de  metralha”  e  ele  (Vereador  Marciano)  disponibilizou  um

caminhão para realização do serviço. Agradece a presença dos peixeiros no recinto desta

Casa;  diz  concordar  com  o  Vereador  Jacson  no  que  se  referiu  ao  assunto  da

comercialização do peixe e defende que haja uma conversa entre o Gestor e os peixeiros

para seja definida a melhor forma dos mesmos continuarem vendendo o peixe. Mas,

afirma que sempre só valeu a  palavra de quem está  administrando e que nunca foi

ouvido nem os comerciantes e nem os peixeiros, quando “querem” mudar o lugar do

comércio dos mesmos. Defende que o comércio de peixe era para ser no mesmo lugar

do  comércio  de  carne.  Sugere  que  haja  uma  reunião  entre  o  Senhor  Prefeito  e  os

peixeiros  para  ser  encontrada  a  melhor  solução  para  garantir  a  comercialização  do

produto. Sobre os feirantes, diz que o Vereador Jacson está correto quando fala que

colocaram os mesmos na Rua Ministro José Américo, mas num local que também é

destinado para carga e descarga, fato que prejudica o comércio dos ambulantes. Sugere

que sejam construídos box padronizados para que os ambulantes tenham condições de

trabalhar, a exemplo do que existe em Delmiro Gouveia. Agradece, em nome da sua

6



equipe, as pessoas que o parabeniza em reconhecimento ao trabalho que ele (Vereador

Marciano) está realizando como parlamentar. Diz ter recebido, via internet, o pedido

para cobrar a reposição das lâmpadas dos postes da comunidade Barra do João Gomes,

por  ter  sido  informado  que  há  mais  de  sete  meses  tem  apenas  três  postes  com

iluminação.  Conta  que  foi  procurado  por  um pai  de  uma  estudante  que  reside  em

Camoxinga II disse que não tem transporte escolar para pegar a sua filha em casa e

quando foi reivindicar foi dito que o cidadão fizesse o transporte de motocicleta. Diz

que isso é um absurdo e que o cidadão estava indignado por medo da sua filha perder o

ano de escolaridade. Tece críticas a administração e garante que o carro voltará a fazer o

transporte  escolar  na  citada  região,  mesmo que  ele  (Vereador  Marciano)  tenha  que

acionar o Ministério Público. Diz ter sugerido que seja gravado um vídeo para mostrar a

realidade dos  estudantes,  mas a  comunidade escolar  sente  medo de perseguição por

parte  do  gestor  do  município.  Pede  que  o  Senhor  Prefeito  conserte  da  estrada  da

mencionada  localidade,  coloque  o  transporte  escolar  e  faça  algo  para  tirar  a  “má

impressão” que algumas pessoas tem dele alegando que “não estamos em tempos de

coroneis”. Denuncia que o transporte escolar também não sobe a serra da microondas

para pegar os estudantes e os mesmos tem que descer para o Posto Lemos, inclusive

uma adolescente cadeirante. Conta que a mãe da cadeirante já reclamou da falta de um

acompanhante para a filha, mas foi dito que a irmã (da cadeirante) poderia fazer isso, no

entanto “a irmã” é uma criança. Afirma que essa situação coloca em risco de acidentes

os estudantes pelo fato dos mesmos terem que se dirigir das residências para as margens

de uma rodovia e tece críticas ao governo da reconstrução, a quem pede providências e

afirma que se nada for feito levará o caso ao Ministério Público. Revela que visitou a

Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  bem  como  a  Secretaria  Municipal  de

Agricultura e foi muito bem recebido pelos respectivos secretários, a quem tece elogios

e agradece pelas informações que recebeu. Diz que a sua intenção é colher informações

para alimentar o sistema que criou denominado “Monitora Santana” e a população tenha

condições  de  acompanhar  a  execução  do  plano  de  governo  do  gestor.  Sobre  as

informações colhidas, diz que o Secretário de Agricultura lhe mostrou o projeto para

construção da  barragem na  comunidade João Gomes,  conforme consta  no  plano de

governo do gestor. Diz que embora não haja disponibilidade de recursos no momento, já

é um grande avanço o projeto estar pronto. Informa o número do whatsApp e coloca a

disposição  para  atender  a  necessidade  de  qualquer  munícipe,  independentemente  de

quem a  pessoa  votou.  Continuando  os  pronunciamentos,  usa  a  palavra  o  Vereador
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Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos fala a respeito das mudanças ocorridas na

feira  livre  de  Santana  do  Ipanema dizendo  que  pesquisou e  encontrou  um trabalho

científico elaborado por dois professores do Ifal (Instituto Federal de Alagoas), sobre a

organização da feira de Santana do Ipanema. Conta que o estudo foi realizado desde

agosto de 2016, que o projeto foi apresentado no II Congresso Acadêmico do Ifal, no VI

Congresso  Latino  Americano  de  Agroecologia,  como  também  e  no  X  Congresso

Brasileiro de Agroecologia. Parabeniza os autores e frisa que o trabalho científico não

houve a participação da política partidária, que a pesquisa de campo foi realizada com

os feirantes, comerciantes e consumidores e o que todos pediram foi a organização da

feira. Diz estar com o projeto em mãos e que irá distribuir com os demais vereadores.

Pede ao Senhor Presidente para formar uma comissão de vereadores  para ir  à  feira

observar e pesquisar o que possa estar inadequado para contribuir com a organização.

Com relação ao trabalho de recuperação das estradas, diz que o serviço feito na estrada

de São Félix é de grande qualidade (como uma terraplanagem) e acredita que será feito

o  mesmo nas  estradas  de  todo  o  município.  Informa que  participou do I  Simpósio

Nacional  sobre  transporte  escolar,  como servidor  público  do  Detran  Alagoas,  como

também como parlamentar, onde se fazia presente “altas autoridades”, como Ministro da

Controladoria Geral da União,  representante da Polícia Rodoviária Federal,  policiais

civis, militares e bombeiros, Detrans e de todos os órgãos fiscalizadores. Diz que preza

pela qualidade do transporte escolar, que concorda que deve ser feito o conserto das

estradas, como também dos veículos quebrados, mas todos tem que ter conhecimento da

legislação para poder fazer alguma reclamação, uma vez que a lei preconiza que há uma

determinada distância em que o alunado deve percorrer para pegar o transporte escolar.

A respeito da questão dos baixos índices do Ideb, conforme falado pelo Vereador José

Vaz, diz ser preocupante e que é preciso, de fato, o empenho dos gestores escolares para

reverter esse quadro. Sobre a fala do Vereador Jacson a respeito do tomógrafo, afirma

que o referido aparelho está em pleno funcionamento e o que pode ocorrer é o hospital

não emitir o laudo. Diz ainda, que pelo fato do Hospital ser de emergência e urgência é

para atender o paciente que estiver internado. Parabeniza o gestor do município pela

forma  que  está  administrando,  tendo  em  vista  outros  municípios  alagoanos  terem

demitido funcionários por falta de recursos.  
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02 : 24 : 00 fala de Mario – eu convido o vereador e vice presidente para tomar

acento eu vou usar a tribuna, senhor presidente em exercício amigo que aqui

se faz presentes senhores vereadores vereadoras amigos das rádios correio do

sertão  AM  e  milênio  FM  ,  ouvindo  os  nossos  antecessores  vereadores

sabemos da preocupação de todos para Santana do Ipanema ,  sabemos o

ponto de vista de cada um no seu posicionamento lendo a matéria que circulou

esta semana na gazeta web.com ........ Mario termina de ler 02 : 30 : 37 essa foi

uma matéria  da  gazeta  web.com  que  publicou  essa  semana,   temos  aqui

prefeituras  próximas  da  gente  Delmiro  Gouveia  que  demitiram  todos

comissionados  contratados  e  secretários  olho  d´água  do  casado  veja  os

senhores a crise, no nosso pais política e financeira e principalmente no nosso

estado, esta aqui não é o vereador Mario que ta falando é a realidade que

estamos vivenciando municípios de alagoas que se quer estão conseguindo

paga r o salário dos funcionários imagina os senhores se estão fazendo alguma

coisa se não estão conseguindo pagar o salário que é o básico imagine os

serviços essenciais que estão sendo feitos ai  quero mim recordar agora de

Santana do Ipanema cidade essa que estou vereador que amo que vou morrer

aqui nesta cidade e mim terra no Santana Sofia ou no barroso , e que Santana

é diferente dos outros municípios e que os dois  primeiros  meses janeiro  e

fevereiro o FPM de Santana do Ipanema ficou retido para pagar o INSS dos

servidores  referente  ao  ano  2016  ficamos  muito  mais  atrás  dos  outros

municípios nos poderíamos esta pior mais não estamos , estamos com salários

em dias prefeito faz questão de pagar inclusive antecipado, esta aqui na saúde

onde a secretaria manda para esta casa a lista de medicamento da farmácia

básica que contem 193 itens esta aqui em mãos do vereador Mario e que todos

os vereadores  também receberam sabemos das dificuldades  obvio  não vai

fazer 100% por que em nove meses de gestão não vai dizer que já fez ou vai

fazer tudo , eu aqui faço um desafio e mim mostre um gestor que já fez tudo no

seu município ate agora , e vou fazer diferente vou fazer um desafio para que o

gestor façam o que Santana do Ipanema esta fazendo e que mostrem pode ter

igual agora melhor não vai ter e nos que saímos atrás , com dois meses de

FPM que ficou retido janeiro e fevereiro Santana do Ipanema sobre viveu pela

capacidade  administrativa  pelo  prefeito  e  por  sorte  por  que  nossa  senhora

Santana ajuda agente por que se não nos não tínhamos sobre vividos falta o
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que fazer, não tenho duvidas,  nos temos que buscar  a  cada dia  melhorar.

Falamos em estradas cobramos estradas não tenham duvidas e temos que

cobrar estradas mesmo,  mais o prefeito  já esta ai,  com a equipe fazendo

estradas e que já foi passado anteriormente olho d’água do amaro remetedeira,

mais nos tivemos um inverno longo mais ai nos tivemos graças a deus, e que

num prazo obviamente, não se faz tudo de uma só vez, são Felix já esta sendo

feita e camoxinga e que também as outras localidades serão feitas, obviamente

agente que  esta sofrendo na pele agente quer  mais agente a curto prazo,

agente entende a situação e agente sabe que não é fácil,. Vamos também para

outro  terma que foi muito debatido aqui nesta casa de que coincidentemente,

tivemos um reunião, ontem com dois professores do IFAL e dois alunos em que

o instituto federal de alagoas fez um estudo na feira de Santana do Ipanema

iniciou em agosto do ano passado e terminou em agosto desse ano estudo

esse  que  foram feito  as  perguntas  o  que  era  que  estava  precisando  para

melhorar a feira e as respostadas foram justamente a questão de organização

a questão de transporte, que as motos circulava dentro da feira e foi justamente

isso que o prefeito tentou fazer tentou adequar , e estamos com problemas

com os  peixeiros  o  mercado  de  peixe  ele  foi  reformado e  esta  ali  mais  o

prefeito esta aberto para o dialogo, e convido os senhores vereadores amanha

se quiserem dar uma volta na feira convido todos , convencem com os feirantes

mais também , vamos conversar com as pessoas que vem fazer a feira nos

temos que ouvir todos não é apenas os feirantes mais as pessoas que vem

fazer  a  feira  num  é  pior  ,  como  é  que  esta  ,  e  todos  os  municípios  é

organizados Santana não pode ser  diferente temos que adequar, as coisas

sim , se tem algum errado ,vamos sentar e vamos conversar o prefeito esta

aberto para  o dialogo , mais temos que organizar, e esse problema da feira

coincidente ontem, em uma reunião com os professores e estudantes do IFAL

mim surpreendeu, é  um  estudo de um instituto  e super partidário não tem

nada haver com política e que esta aqui em nossas mãos,nos temos aqui em

nosso município ate veja que surpresa feirantes de Santana do Ipanema Poço

das Trincheiras Maravilha Olivença e uma cidade que mim chamou atenção de

Quebrangulo,  Canapi  ,  depois  posso  ate,   tirar  copia  para  os  senhores

vereadores não tem nada haver com prefeituras políticas foi apenas um estudo

feito para o IFAL realizar este trabalho como já foi divulgado . então eu  quero
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dizer uma coisa é necessário ouvir os feirantes, é sim, e é também necessário

que escutamos as pessoas que estão ali utilizando e fazendo a feira do dia a

dia , o que esta acontecendo com os peixeiros, vamos sentar debater, vamos

sentar câmara e vamos ver qual a melhor solução, e tenho certeza absoluta,

que o prefeito senta e conversa, e vamos ver onde esta o problema ,  mas

temos  que  organizar  a  feira.  Quero  mim  referir  também  ao  tomógrafo,  o

tomógrafo  ele  esta  funcionando,diariamente  8,9,10  tomografia  ,  urgência  e

emergência a equipe para que se faça as tomografias eletivas esta terminando

de  ser  contratadas  ontem eu  já  fui  procurar  saber  por  que  as  tomografias

eletivas não esta sendo oferecidas,  e vão ser oferecidas logo em breve , esta

funcionando dentro do hospital ou seja urgências e emergências esta em todo

vapor  e logo estará funcionando para as tomografias eletivas,  ontem eu fui

procurar  a  saber  por  que  também  mim  preocupei  vereador  marciano,  tive

semana passada  sexta  feira,de  receber  junto  com o  prefeito  e  o  vereador

Moacir Junior o secretário de agricultura, com o secretário de infra estrutura e

recebemos o projeto da barragem do João Gomes pode ter certeza vereadores

e sociedade santanense é um sonho e este sonho sendo realizado, vai resolver

o problema não so de Santana quanto a questão de água nos momentos de

dificuldades  mais de toda região , uma barragem onde terá 04 quilometro de

extensão, o projeto esta totalmente pronto, o prefeito ira em busca de recursos

agente sabe que não é  fácil, que nosso pais esta passando , mais ele vai em

busca e se deus quiser esta barragem estará, sairá . Não quero mim alonga

sabemos das dificuldades do posicionamento  de cada  vereador  parabenizo

cada vereador pela união que estamos nessa casa estamos tentando fazer  um

poder legislativo diferente e estamos conseguindo todos se respeitando cada

um tem o seu posicionamento todos são amigos e sei que  esta casa quer é

fazer  o  melhor  para  Santana  do  Ipanema  e  para  isso  que  fomos  eleitos

vereadores  e  quero  agradecer  e  dizer  que  quanto  a  presidente  não  tenho

oposição e quanto a vereador defendo a administração por que faço parte do

grupo e tenho certeza absoluta que o pensamento do prefeito é fazer o melhor

para  o  município  e  sabemos das dificuldades é estas  que não é  dita  pelo

vereador Mario mais saiu uma matéria   esta semana na gazeta web.com ,

vamos sim a maioria dos municípios estão com dificuldades de pagarem os

servidores  e  prefeito  pagou  setembro  tranquilamente  ,mas  quero  encerra
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dizendo aos santanenses , não vamos baixar a cabeça, o prefeito ira fazer a

administração  que  Santana  em  Santana  do  Ipanema  estamos  aqui  para

ajudar , quando os vereadores cobra, estão ajudando e quando9 o vereador

vem aqui e parabeniza esta ajudando,  então estão em conjunto não, por que

não se faz administração só, o poder executivo legislativo judiciário, e tenho

certeza, dia melhores já vieram , e viram mais, para Santana do Ipanema antes

de termina eu queria parabenizar todos os diretores que estiveram, aqui esta

semana a  posse dos mesmos onde os  vereadores estiveram presentes  na

posse e desejo sorte e sucesso, e queria parabenizar que ontem foi lançado na

praça, doutor Adelson Isaac de Miranda foi reimplantado o programa saúde na

praça agente sabe que atividades físicas é saudável e reduz um  monte de

doenças, e parabenizo o prefeito por este programa , e termino agradecendo a

Deus por que a gente pede muito e agradece pouco e agradecendo a Deus por

esta mais  uma vez vivenciando este momento  e  peso a ele  que derrame

benções sobre todos os santanenses. 02 : 42  : 34

02  ;  43  :  24  Eliana  –  senhor  presidente  senhores  vereadores  ,  vereadora

publico  presente  e  comprimento  em  nome  do  meu  colega  que  esta  aqui

presente técnico de enfermagem, Luiz Carlos, ouvintes da radio milênio radio

correia do sertão o meu boa tarde . senhor vereador vossa excelência fez um

relato muito bom ,nessa tribuna  sobre a crise que afeta não so os municípios

do estado de alagoas mais sim o nosso pais ,  nos sabemos que não esta

sendo fácil para os prefeitos do estado de alagoas fazer a sua administração

mais tenho certeza que o prefeito da reconstrução Isnaldo Bulhões com sua,

habilidade com sua experiência tenha certeza que esta fazendo e vai fazer uma

das melhores administração, claro que o pensamento de todos da população, é

que as coisas sejam resolvidas ontem hoje , mais muita das  coisas não se

resolve da maneira que agente quer , ouvi quando a vossa excelência fala das

unidades de saúde que o governo de saúde paga ao município  pela aquela

unidade básica e contra partida do município é muito maior do que o governo

federal  manda para  ser  pago a estas  unidades de saúde,fico  feliz  por  que

prefeito  que  apoiei  o  povo  acreditaram  e  na  medida  do  possível  esta

desenvolvendo o seu trabalho, em Santana do Ipanema era uma das coisas

que ele sempre falava nos comícios nas reuniões na zonas rurais e urbana que
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ia pagar em dias que o funcionários iam receber o seu pagamento no mês

trabalhado a é obrigação é, por que os demais não fazia e você pode esta se

perguntando é realmente, tivemos vários prefeito e que sempre pagavam, 10 ,

12  dia 14e os funcionários esperado para pagar as suas dividas, e ai o nosso

prefeito esta pagando em dias e a outra promessa foi o lixão de areia branca,

onde o Luiz Carlos foi secretario de agricultura e sabe o quanto aquilo matou

pessoas  naquela  comunidade  e  para  a  minha  surpresa  vereadores,  eu

conversando com o meu pai Eduardo ele dizia para mim , Eliana não só atingia

o   povoado  de  areia  branca  como  ate  a  comunidade  de  camoxinga  dos

Teodósio, e muita das vezes quem sofria era quem tinha problema de bronquite

alérgica, asmático passava as noites sem dormir sentindo, aquela fumaça que

saia do lixão de areias brancas e ele dizia que no dia primeiro tomava posse e

no dia  dois  uma sacola de lixo,  naquele local  não seria  colocado e muitas

pessoas desafiava so acredito vendo e tai , não fui sexta feira passada para o

fechamento  do lixão por que marcaram e coincidiu ser no horário da sessão da

câmara mais todos sabem e conhecem a vereadora Eliana,  sabe que gosta de

participar dos eventos do meu município sou representante com muito orgulho

faço com muito carinho e com muito amor estou trabalhando pelo povo da

minha querida cidade outra coisa foi as unidades básicas funcionando e nos

sabemos que não é fácil, e mais que eu sei, por que vejo outras administração

passa 6 meses e anos e anos sem equipe medica trabalhando a prova maior

foi a comunidade do sitio camoxinga dos Teodósio se passaram vários tempos

sem um medico  na comunidade sem equipe medica lá  e  outra  diziam que

aquilo era uma vergonha, uma comunidade tão querida minha terra natal que

foi la que nasci que para a minha surpresa nasci de parto normal e foi dentro

do  povoado  de  camoxinga  dos  Teodósio  que  tenho  muito  orgulho,  de  ser

daquele  povoado  tão  querido  de  ter  uns  pais  agricultores  que  ainda  hoje

moram la meus sogros meus cunhados e tios moram la e mim orgulho sim e

não tem mais pessoas para não temais carinhos e cuido do que a vereadora

Eliana, consegui varias obras para aquela comunidade, não que foi eu que fiz ,

não que foi eu que fiz . mais consegui com prefeitos anteriores, todo mundo

fala estradas vão la saber dos agricultores saber da tamanha felicidade que

eles estão, e visitei algumas casa e conversando e alguns diziam para mim

graças a Deus senhor Jesus que o senhor tem mando bastante chuva para a
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nossa comunidade, esta ai barragem que a mais 8 e 10 anos estava seca vá lá

esta um mar de água a coisa mais linda, dois mil e doze a prefeita Renilde

Bulhões  na  época,  que  foi  construída  na  época  da  SUDENE  eu  era

pequenininha  ela  secou  e  ficou  no  barro  .  e  ela  secou  e  com  a  minha

preocupação e do meu esposo Jose foi ate doutor Isnaldo Bulhões e doutora

Renilde  e disse assim falou doutor Isnaldo fale com a nossa prefeita, por que a

oportunidade que agente tem é essa da nossa barragem esta  seca e peça

para que ela mande um trator com a caçamba retirar a lama,e sofremos muito

tempo com ele seca e hoje esta o mar de água a barragem que abastecia o pe

de serra,o tapa, tapa mim falem das estradas eu conheço de perto camoxinga

dos Teodósio sempre bati na tecla que a principal estrada do município é a

estrada de camoxinga dos Teodósio não é por que minha família mora lá não ,

é e por que é uma estrada que da acesso a outras estradas as pessoas que

tem a  sua  banquinha  de  feira,  aqui  em Santana  do  Ipanema que  vem de

caruaru que vem de toritama  quando a estrada esta boa é por la que passa, e

convidando,  outro dia  com o nosso prefeito  ele  dizia  vereadora  ouvi  o  seu

pronunciamento, e eu fui fazer uma avaliação e vossa excelência esta, certa,

que tem mais, acesso é a estrada da camoxinga dos Teodósio, as van que vem

aqui  das cidades circo  vizinha  tapera  olho  das flores,   carneiro  e  pão de

açúcar,  estrada mais próxima para chegar na BR d de Pernambuco,em águas

belas é a estrada de camoxinga dos Teodósio, e para a minha surprese eu

estive  o secretário Antonio de Pádua e ele dizia para mim que a muitos anos

atrás ele precisava ir para o estado de Pernambuco e estava aqui numa cidade

por aqui próxima e o pessoal disseram olha o senhor vai para o lado aqui de

ganha, mais tempo e pode pega aqui o cemitério de santa Sofia e você vai

chegar  numa cidade de águas belas,  ate  ele  dizer  assim vereador  fofa  eu

passei  num povoado de tanquinhos,  então o senhor  passou na estrada de

camoxinga  ,  então  meu  queridos,  amigos  eu  concordo  com  vocês  quando

vocês dizem assim nove meses, por que realmente nos não temos10 maquinas

20 caçambas realmente nos não temos,  mais aqui nos temos esta trabalhando

o  nosso  prefeito  contratou  maquinas,  caçamba  só  uma  é  do  município  as

outras, são alugadas cinco maquinas trabalhando, e tudo isso é gasto ai fala

mais não esta recebendo, sim eu sei que recebe para mim eu queria que ate os

corredores fossem feitos, na zona rural , por que meu povo merece quando eu
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falei paliativo alguns lugares estava intransitável a escola, Cleodon Teodósio,

desde criança que eu vinha para a festa de senhora Santana e muitas das

vezes  o  meu  pai  transportando  passageiro  indo  e  voltando  ficava  atolado

naquele local, e tinha muitas vezes ir atrás de outro carro para tirar o carro do

atolo ,e estava acontecendo isso agora graças, a Deus e obrigada meu deus

por que nos os agricultores estavam sofrendo mais senhor presidente tenho

certeza que as pessoas que passaram hoje que eu já recebi a senhora Amanda

e  o  senhor  Cícero  Joaquim  da  comunidade  da  camoxinga,  e  estão  muito

satisfeito por que a maquina esta próxima ao seu Didi, a mais agente não quer

um paliativo mais vai ver se não já esta bonzinho para chegar, no seu Didi olha

já esta melhor eu já estou gostando  e tenha certeza que na próxima sena ira

os maquinários o doutor Isnaldo já conversou com o senhor Iram, e já liberou a

piçarra para colocar o matérial na estrada de poço salgado na camoxinga I e II

e  em  Piãozeiro,  e  tenha  certeza  que  vai  ser  feito  .  senhor  presidente  as

maquinas tem uma na estrada de são Félix outra na camoxinga um que estava

no Serrote dos Franças deu um probleminha, mas já levaram para consertar, e

acredito muito que depois só vai ter elogios,  na verdade já estamos recebendo

as pessoas que estão vindo, pedras rica camará todos sempre tem acesso

aquela estrada já estão até elogiando Fofa ainda não vimos uma estrada como

esta  a  de  são  Felix,  então  graças  a  Deus  e  vamos  ter  um  pouquinho  de

paciência  por  que  tenho  certeza  que  nos  queremos,  o  melhor  senhor

presidente falando sobre Cícero Joaquim ele convida a todos ele e conhecido

como Chupetão, ele convida para a noveninha de nossa senhora aparecida a

padroeira do Brasil que os fies possa comparecer e prestigiar essa novena que

vai acontecer dia 12 na comunidade de camoxinga, dos Teodósio, e quero aqui

parabenizar toda os diretores que tomaram posse quarta feira e agradecer e

dar o meu muito obrigado para os diretores da sua gestão anteriores aqueles

que já foram diretores de escolas eu já fui diretora da escola Cleodon Teodósio,

a  Bruna  foi  diretora  da  escola  Cleodon  Teodósio  a  senhora  Maria  Ciriaco,

passouo seu mandato, so tenho que desejar muito sucesso uma boa sorte uma

gestão que todos sabem que não é fácil, a nosso queridíssima Maria das dores

ela fez um discurso belíssimo nesta casa em nome dos diretores, assumiu a

escola municipal santa Sofia a senhora Jarina no povoado de Areia Branca,

que todos você que tomaram posse que Deus, abençoe e tenha paciência por
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que sabemos que é de tamanha responsabilidade ser diretores de escolas e

que mais uma vez eu peço aqui e quem estiver ouvindo a radio que tem seus

filhos nas escolas que possam ir  conversar com os diretores e vê de perto

como é que esta seu filho na escola , senhor presidente dia 4 de outubro é o

dia muito  especial  para mim dia de são Francisco de Assis    padroeiro da

camoxinga  dos  Teodósio  sou  devota  e  convido  a  todos  no  ultimo  final  de

semana do mês de outubro , é comemorado na camoxinga dos Teodósio é

comemorado a festa do padroeiro,  e também é dia de uma categoria muito

especial que é os nossos queridos agentes comunitário de saúde dia 4 de outro

dia do SCS aquele que esta mais próximo da população e da equipe medica da

sua unidade de saúde e eu não poderia jamais passar esse momento sem

parabenizar a todos , em nome de todos os funcionários do primeiro centro de

saúde  do  eu  vou  parabenizar  todos  agentes  comunitários  de  saúde  que

acredito que seja mais de 120 em nome dos agentes comunitários do PACS,

Janailma,  Marluce  Irla,  Deise  Natalia  Cleane  Quitéria,  Cristiane,  Silva

Guimarães, Josefa, Eliane e Arlene, então dei uma entrada hoje numa moção

de congratulação,parabenizando a todos os nossos colegas que já trabalhei e

que é uma função muito respeitosa e gostaria muito senhor presidente receba

da vereadora Eliana receba da vereadora Eliana um grande abraço e dizer a

toda  a  equipe  da  secretaria  municipal  de  saúde  que  tenha  um  olhar

diferenciando  para  os  agentes  de  saúde,  sei  do  compromisso  e  da

responsabilidades deles por já vive com os agentes de saúde e como também

o PSF jaqueira que quero aqui mandar um grande abraço para toda a equipe

do PSF de jaqueira passei três anos, com a equipe do PSF Jaqueira e que

graças  a  Deus  por  onde  passei  só  construi  amizade  e  tenho  certeza  são

pessoas  fundamentais  para  a  equipe  de  saúde  senhor  presidente  sei  que

passei do meu horário, e quero convidar todos os vereadores para que amanha

estejam presente  na novena de são Cristóvão é o  dia  dos funcionários  da

câmara e aqui eu pessoa aos nossos funcionários,  a senhora assunção e a

dona Neuma que possa amanha esta presente no novenario de são Cristóvão,

e meu muito obrigado 03 ; 06 : 38

                                                            

  Leitura das matérias  do grande experiente  
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Mario informar aos peixeiros que ira se reunir com prefeito para que aconteça

uma reunião  entre os peixeiros  e a administração.

( 03:31:16)Vereador Marciano do couro  

Excelentíssimo  senhor  presidente,  requerimento  que  veio  á  está  Casa  é

referente a empresa  que presta serviço ao portal da transparência  do nosso

município esteve em Maceió com interesse  de encontra  o CNPJ   da empresa

não conseguir  localizar  nenhuma empresa  nesse endereço por tanto este

requerimento  em busca de informação que eu tenha informação onde  está

empresa  realmente  está localizada por que se  eu não receber nenhuma

reclamação  eu7e vou acreditar  que nós  temos uma empresa  fantasma que

presta serviço a transparência.Ao portal da transparência  de nosso município

então fica aqui  meu requerimento, espero quer tenha  resposta  em breve,

minha indicação para o transporte escolar para uma cadeirante para quer  esta

jovem tenha condições de vir até a escola   quer fica localizada na Floresta que

ela tenha condições  melhor  que a mãe  ao sofra tanto  pra subir  uma ladeira

empurrando  a cadeira  de roda  com a cadeirante.Indicação  que eu cobro a

iluminação  pública da BR 316, onde  que a gente tem  um fluxo  de pessoas

que é preciso andar naquela  BR, que hoje  se encontra totalmente  no escuro

da  caixa  econômica  até  o  viaduto  Deraldo   Campos,outra  indicação   do

vereador cobrança do morador na rua que fica localizada ao lado  do Ormindos

Barros, onde quer dar acesso a Secretaria de Saúde  onde as pessoas daquela

rua viu o  vereador indo pra novena da festa de São Cristovão e me fizeram

essa cobrança e deixo essa  indicação cobrança daqueles moradores para o

secretário  de obra que recupere aquele calcamento, outro calcamento  essa

indicação  é em frente ao I Centro onde  tivemos 02 buracos a, água  desce

das fossas da Cohab Velha , fica empossada nesses buracos e deixa um mal

cheiro muito forte, fica a minha indicação para que o secretário  de obras veja

essa  situação  por  que  fica  localizado   em frente   ao  posto  de  saúde  não

podemos mais continuar com aquela situação então espero que seja feito logo

e quanto mais rápido melhor para aquela comunidade.Tem outras indicações

senhor presidente mais devido o tempo você já repassou ai  e fica os meus

pedidos e quero deixar  aqui um ótimo tarde, um ótimo fim de semana a todos
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os santanenses e todos os ouvintes  que esteja ouvindo a gente e todos  que

estejam presentes nesta Casa, muito obrigado  a todos ( 03:35:46)

Votação das matérias

Ordem do Dia    

( 03:37:17)Vereador Jacson Chagas       

Boa  tarde  senhor  presidente,  Boa  tarde  senhores  vereadores,  senhoras

vereadoras , público  que se faz presente  na Casa Tácio Chagas Duarte e a

todos  que nos ouvem através da rádio milênio  e da rádio correio  do sertão.

Senhor  Presidente  venho  a  ordem  do  dia  colocar  uma  indicação  e  já

agradecendo  a  todos  os  colegas  vereadores  por  terem  votado   nessa

indicação, indicação essa que á  comunidade  do antigo bairro Cohab Velha

que hoje é denominado  Bairro São José, bairro esse  que tenho á honra  de

residir  nele vossa excelência  o   Senhor Presidente, o vereador Zé Del  e o

secretário  de  transportes  o Genildo  Bezerra  da Silva  e recebendo  Senhor

Presidente  a reivindicação  de alguns moradores daquele bairro pediram que

fizesse  uma  indicação  e  que  falasse  na  tribuna  para  que  fosse  feito  a

revitalização a recuperação daquela praça denominada  praça das artes, haja

vista Senhor Presidente que nossa cidade  não oferece mudanças é opções de

lazer,vereador Zé Vaz e, ai a comunidade o que resta  pra comunidade  como

lazer é a praça  do seu bairro que  estas praças de nossa cidade se não todas

mais algumas estão danificadas então  em nome dos moradores do bairro  são

José,  eu  coloquei  essa  indicação  mais  uma vez  eu  agradeço  por  ter  sido

voltada  por unanimidade por todos os colegas  e peço a gestão do nosso

município  e ao secretário  da pasta  que lhe dar o direito de transportes e

obras  que  faça  a  recuperação  daquela  praça  do  bairro  São  José  pois  a

comunidade necessita  e  muito  obrigado muito  obrigado  senhor  presidente.(

(03:39:32) Mario encerra a sessão       

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

expediente. Constam: 01 (um) requerimento, 11 (onze) indicações, 01 (um) projeto de

lei, e 03 (três) moções. O Vereador Marciano do Couro apresenta um requerimento, uma
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moção e sete indicações, a saber: Requerimento nº 20/2017   solicito ao Exmº Sr.

Prefeito Isnaldo Bulhões Barros, informações sobre a empresa prestadora de

serviços do Portal da Transparência:

1. Endereço da sede da empresa;
2. Os serviços que são prestados para o município de Santana do Ipanema;

Moção nº 08/2017 com votos de pesar pelo falecimento da Senhorita Maria de Lourdes

Vieira 

Indicação nº 100/2017 indica ao Exmº Sr. Prefeito Isnaldo Bulhões Barros,

que caso concorde, providencie para que o transporte escolar passe dentro da

comunidade do Micro-onda.

 Indicação nº 101/2017 indica ao Exmº Sr. Prefeito Isnaldo Bulhões Barros,

que  caso  concorde,  providencie  um veículo  escolar  adaptado  para  fazer  o

transporte de uma cadeirante da comunidade do Micro-onda até a Escola.

Indicação nº 102/2017 indica ao Exmº Sr. Prefeito Isnaldo Bulhões Barros,

que caso concorde, realize a recuperação da iluminação do trecho da BR 316,

que vai da Caixa Econômica até o Viaduto Deraldo Campos.   .

Indicação nº 103/2017 indica ao Exmº Sr. Prefeito Isnaldo Bulhões Barros,

que caso concorde, realize a recuperação do calçamento da Rua Professor

Aloísio Ernande Brandão, próximo ao Primeiro Centro.

Indicação nº 104/2017 indica ao Exmº Sr. Prefeito Isnaldo Bulhões Barros,

que caso concorde, realize a recuperação do calçamento da Rua José Porfirio

Palmeira, Rua lateral a Escola Ormindo Barros.
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Indicação nº 105/2017, indica ao Exmº Sr. Prefeito Isnaldo Bulhões Barros,

que caso concorde, realize a recuperação da iluminação da comunidade do

Micro-onda.

Indicação nº 106/2017 indica ao Exmº Sr. Prefeito Isnaldo Bulhões Barros, que

caso concorde, realize a Poda das arvores da Praça da Rua professora Josefa

Leite.

O Vereador Jacson Chagas apresenta a Indicação nº 99/2017 

De  autoria  do  Vereador  Roberto  Oliveira  apresenta  duas  indicações,  como  segue:

Indicação nº 107/2017  seja  solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

Isnaldo Bulhões Barros e ao Secretário Municipal de Infraestrurura

e Serviços Públicos,  Controle  e Desenvolvimento Urbano,  Senhor

Genildo  Bezerra,  a  recuperação  da  estrada  da  comunidade

Queimada do Rio.  

Indicação nº 108/2017  seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

Isnaldo Bulhões Barros e ao Secretário Municipal de Infraestrutura

e Serviços Públicos,  Controle  e Desenvolvimento Urbano,  Senhor

Genildo Bezerra, a recuperação da estrada da comunidade Jaqueira.

O Vereador  José Lourenço apresenta a  Moção nº  09/2017 com votos  de pesar pelo

falecimento da Senhora Isaura Maria da Conceição

A Vereadora  Eliana  apresenta  a  Moção  nº  10/2017  parabenizando  os  Agentes

Comunitários de Saúde pelo dia em comemoração aos mesmos (04 de outubro). 

O  Vereador  José  Vaz  apresenta  uma  indicação  e  um  projeto  de  lei,  a  saber:

Indicação  nº  109/2017 solicitado ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito

Isnaldo  Bulhões  Barros  que  interceda  junto  ao  Excelentíssimo

Senhor  Governador  Renan  Filho  para  ver  a  possibilidade  de

colocar/fazer  um  quebra  molas  ou  sonorizador,  ou  o  que  for

permitido  legalmente,  na  AL-130,  conhecida  no  sertão  como

"rodovia da morte", próximo ao parque de exposição de Santana do

Ipanema, precisamente defronte a Estância São Luiz, aproveitando

o recapeamento da pista.
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Projeto de Lei nº 11/2017 Fica denominada de Geiza Carlos Viana a Rua

localizada na Travessa Padre Cícero e também chamada de Rua Projetada,

iniciando  na  residência  do  Senhor  Edmilson  Silva  e  termina  na  casa  da

Senhora Nadja Santos Aristides, no Bairro Lageiro Grande, em Santana do

Ipanema – AL.

Após  leitura,  o  Senhor  Presidente  encaminha  o  Projeto  de  Lei  às  comissões,  para

emissão  dos  pareceres  e  submete  as  demais  matérias  a  discussão  e  votação,  sendo

aprovadas por unanimidade. 

Na ordem do dia,  usam a palavra os  Vereadores  .........................para  comentar  e/ou

reforçar as matérias em pauta. 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, 06 de outubro de dois mil e dezessete.

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

 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         Roberto Cézar Oliveira Silva            
                              Vereador                                         Vereador
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