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

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

Aos 13 (treze) 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 101/2017 do Gerente da Unidade de

Negócio da Bacia Leiteira,  José Arnaldo Pereira,  em resposta ao ofício nº 117/2017

desta Casa Legislativa. 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 lembra que

o dia de ontem (12 de outubro) foi comemorado o “Dia das Crianças”, como também o

“Dia de Nossa Senhora Aparecida” – Padroeira do Brasil. Diz que aconteceram várias

festas em comemoração as crianças em que ele foi convidado, agradece o convite, mas

diz que não foi possível comparecer a todas. Informa que está em execução um projeto

de sua autoria denominado “cinema móvel”, que tem o objetivo de levar o cinema a

uma comunidade a cada trinta dias para, além da diversão, ouvir os reclames, observar

as necessidades e cobrar soluções ao Gestor do Município. Por isso, no dia de ontem

levou o filme “O grande milagre” para a comunidade Lagoa do Junco. Fala sobre a

sinopse do filme dizendo que o mesmo mostra a importância da união das comunidades

e das pessoas para o sucesso de qualquer coisa, no caso do filme, a união salvou um

grupo de  baleias  presas  embaixo do gelo  no Polo  Norte.  Fazendo a relação com o
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cotidiano, fala da importância da união para que todos possam trabalhar pela melhoria

de vida das comunidades. Para tanto, acredita que todos que estão no “poder” devem

“esquecer” que existe “situação e oposição”. Após, usa a palavra o Vereador José Vaz

que depois dos cumprimentos tece comentários a respeito de um incêndio numa Creche

que ocorreu em Minas Gerais, fato veiculado na mídia em nível nacional, elogiando a

coragem de uma professora chamada Elem por, mesmo se queimando até entrar em

óbito, salvou a vida de várias crianças. Informa que recebeu o convite e foi no PSF

(Posto de Saúde da Família) do Lageiro Grande, no dia de ontem, por volta das vinte e

três horas e constatou que havia vinte e sete pessoas que começaram a formar uma fila

as  três  horas  da  tarde  para  pegar  uma  ficha  para  serem atendidas  pelo  dentista  na

próxima semana. Conta que enquanto esteve lá chegavam outras pessoas, mas tinha que

voltar porque a quantidade de fichas é apenas vinte e sete e já tinha essa quantidade de

pessoas. Revela que para atendimento médico as pessoas ainda conseguem pegar fichas

se chegar entre quatro e cinco horas. Pede ao Senhor Presidente para levar o caso a

Secretária Municipal de Saúde para que sejam tomadas as providências para acabar com

as filas para a entrega de fichas, alegando que no INSS e em outros centros, como São

Paulo, não existe mais filas para o atendimento médico. Após, usa a palavra o Vereador

Jacson  Chagas,  que  depois  dos  cumprimentos  parabeniza  todas  as  crianças  pela

comemoração do dia de ontem pelo “dia das crianças”, diz que participou de algumas

“festinhas”  realizadas  pelas  comunidades,  inclusive  pela  Casa  do  Menor.  Diz  ter

perguntado ao diretor da Casa do Menor, Senhor Cícero, se já foi feito o repasse dos

recursos existentes na Secretaria de Assistência Social  para àquela instituição,  e,  foi

informa que ainda não. Por essa razão, diz que esperava uma agilidade maior por parte

da  Secretaria  Municipal  e  pede  o  empenho  da  Secretária  da  pasta  para  tomar  as

providências  cabíveis  e  os  recursos  sejam repassados  à  Casa  do  Menor.  Diz  estar

indignado com a  mudança  do local  para  comercialização do peixe,  dizendo que  os

vendedores desse produto estão sofrendo em virtude da baixa nas vendas. Fala que na

sessão passada foi dito que o Gestor do município iria receber os comerciantes desse

item,  mas  isso  não  ocorreu.  Tece  críticas  e  diz:  “Em  Santana  do  Ipanema  estão

brincando  com a  sociedade;  não  se  brinca  com quem está  trabalhando  para  dar  o

sustento  a  sua  família”!  Diz  ser  preciso  que  o  Gestor  do  Município  tenha  “mais

humildade” para conversar com a população e mandar um secretário competente e que

tenha autonomia para “fazer o certo”, alegando que os peixeiros e comerciantes desta

cidade  estão passando por  uma “verdadeira  humilhação”.  Estando com a palavra,  o
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Senhor Presidente Mário Siqueira informa ao Vereador Jacson que na última sexta-feira

se comprometeu em falar  com o Senhor Prefeito  para receber  os peixeiros  e  não o

prefeito que disse que ia recebê-los. Porém, na segunda-feira é dia de reunião da AMA

(Associação dos Municípios Alagoanos), mas na quarta falou com ele e o mesmo irá

conversar  com  os  referidos  comerciantes.  Na  sequencia,  usa  a  palavra  o  Vereador

Roberto Oliveira que depois dos cumprimentos diz ter sido abordado por uma senhora

da  comunidade Lages dos Barbosas que pedia encarecidamente que ele falasse com o

Secretário de Infraestrutura, sobre as estradas. Por isso, faz a cobrança e pede que o

Secretário envie o cronograma de conserto das estradas para esta Casa. Com relação a

fala  do Vereador  Jacson a  respeito  dos  peixeiros,  diz  que a  vigilância  sanitária  não

permite a comercialização do peixe a céu aberto, por isso concorda que o produto seja

vendido no mercado do peixe. Mas, explica que se o local não está adequado, o que

deve  ser  solicitado  ao  Gestor  é  a  construção  de  um  novo  prédio  em  outro  local.

Seguindo, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana que depois dos cumprimentos faz

referência a fala do Vereador José Vaz, no que falou sobre a fila no posto de saúde do

Lageiro Grande para pegar fichas, dizendo acreditar que agora é que vão aumentar as

filas pelo fato do Governo Federal ter tomado a decisão de proibir que os enfermeiros

possam  transcrever  um  medicamento  prescrito  pelo  um  médico,  a  exemplo  dos

remédios para hipertensão, diabetes e outros. Segundo ela, o paciente chegava com a

prescrição  do  médico  e  o  enfermeiro  transcrevia  para  diminuir  o  atendimento  do

médico.  Além disso, o enfermeiro fazia o atendimento as gestantes em um mês e o

médico em outro, como também fazia a coleta para exame de citologia e não poderá

mais fazer. Diz esperar que essa decisão seja revogada.  O Senhor Presidente afirma que

concorda com a Vereadora Eliana de que essa decisão irá dificultar o trabalho nos postos

de  saúde.  Não  havendo  mais  oradores  inscritos  para  usar  a  palavra  no  pequeno

expediente,  o Senhor Presidente inicia o grande concedendo a palavra aos Senhores

Vereadores pelo tempo de quinze minutos. O primeiro a se pronunciar é o Vereador

Marciano do Couro, que depois dos cumprimentos tece críticas ao Senhor Prefeito por

ser do PMDB e apoiar o atual presidente da república por considerá-lo corrupto. Sobre

as filas no posto de saúde do Lageiro Grande, conforme dito pelo Vereador José Vaz, diz

acreditar que essas grandes filas ocorrem porque são poucos os postos de saúde que faz

atendimento odontológico e mesmo assim, nos que dispõe desse profissional, por vezes

falta material de trabalho. Lembra que em sessões anteriores desta Casa foi falado a

respeito de uma placa colocada na comunidade Lagoa do Junco divulgando os recursos
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disponibilizados para execução das obras de calçamento das ruas, e, pelo fato do serviço

não ter sido realizado,  diz  que solicitou que o Secretário de Infraentrutura,  Genildo

Bezerra, viesse a esta Casa explicar os motivos, mas isso não ocorreu. Por essa razão,

foi  a  Caixa  Econômica  Federal,  em Maceió,  agência  onde  tem disponível  todos  os

convênios firmados com os municípios e tomou conhecimento que dos R$ 539.000,00

(quinhentos e trinta e nove mil reais) que era para conclusão do calçamento das ruas da

Lagoa do Junco, 60% (sessenta por cento) já foram usados para calçamento em Areia

Branca e  na Rua Santa Sofia,  restando ainda quarenta por  cento para conclusão do

trabalho na Lagoa do Junco. Tece críticas pelo Secretário de Infraestrutura não ter vindo

a esta Casa prestar essas explicações e diz que isso ocorre porque a gestão do município

não valoriza e nem tem respeito pelos santanenses. Sobre o projeto em levar o cinema às

comunidades,  diz  que  um cidadão  comentou  nas  redes  sociais  que  o  vereador  não

precisava levar filme para uma comunidade, mas “saúde”. Por isso, diz que agradece o

comentário,  mas  o  seu  objetivo  é  passar  o  dia  numa  comunidade  em  busca  de

informações sobre as necessidades do povo, inclusive sobre a assistência à saúde, para

cobrar ao órgão executor. Revela que na referida ação houve o pedido para a realização

de dez exames e  a reclamação de muitas  pessoas de que a solicitação médica para

exame está há um ano na secretaria municipal de saúde e nunca foi realizado. Fala

ainda, que uma pessoa que está precisando fazer uma ressonância procurou a secretaria

municipal e a resposta que obteve foi que se quisesse deixar a solicitação lá deixasse,

mas não conseguiria realizar. Afirma que irá cobrar tudo que a comunidade reclamou.

Repete que quer passar o dia na comunidade para ouvir os reclames do povo e diz que a

noite quer oferecer lazer e cultura, pois passa um filme. Diz ainda, que o Doutor Avelar

também comentou em rede social e falou da importância do projeto dele (do Vereador

Marciano)  em  levar  o  cinema  às  comunidades.  Cobra  a  reposição  das  lâmpadas

queimadas no Bairro Floresta alegando que a rua de acesso ao hospital está às escuras.

Diz acreditar que as indicações que apresenta, como também as cobranças verbais que

faz nesta Casa, não tem importância quando chega ao Poder Executivo, por alegar que

não é atendido. Cobra o conserto das estradas dos seguintes locais: Serrote Severiano,

Poço da Areia  e  Jaqueira.  Reitera  a  cobrança que já fez em outra ocasião,  para ser

consertado um “buraco”  existente  na  frente  do  I  Centro  de  Saúde.  Tece  críticas  ao

Gestor dizendo que se for o “governo da reconstrução” mesmo deve recuperar as ruas

da  cidade.  Diz  que  mesmo  sendo  atendido  em  pouca  coisa,  irá  continuar  fazendo

cobranças por melhorias em prol das comunidades. Seguindo, usa a palavra o Vereador
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José Vaz, que depois dos cumprimentos informa que na última quarta-feira se reuniu,

mais uma vez, com o pessoal da área da saúde para discutir o projeto que trata do Pmaq

- Programa Municipal de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Primária, com

o objetivo de aprová-lo da melhor forma possível, tanto para o trabalhador, como para o

Poder Executivo, por isso, irá apresentar emendas para adequar algumas questões. Fala

a  respeito  de  indicações  que  apresentou  a  Casal  (Companhia  de  Abastecimento  e

Saneamento de Alagoas), ano passado e reiterou este ano. Uma, solicitando que fosse

realizado  um  estudo  para  que  o  sistema  de  distribuição  d’água  que  atende  as

comunidades Lages do Barbosas, Tingui Olho D´água do Amaro, Araçá, Remetedeira I

e II, seja divido em dois, de modo que um atenda as três primeiras comunidades e outro

atenda as outras três. Alega que a rede existente foi instalada há mais de vinte anos e

não estar mais adequada a realidade atual. Outra indicação que diz ter apresentado a

Casal foi  solicitando a melhoria no sistema de distribuição d’água das comunidades

Queimada do Rio, Serrote do Amparo, Barra do João Gomes, Lagoa do Pedro e Serrote

dos Braz, como também pata a implantação de uma rede na comunidade Riacho Fundo

e recebeu a resposta da Casal de que essas indicações foram “acolhidas” e estudos estão

sendo feitos no sentido de atender aos seus apelos. O Vereador Jacson pede a palavra

para parabenizar  o Vereador  José Vaz pelas  indicações que apresentou à  Casal  para

resolver o problema da falta d’água da rede de Olho D’Água do Amaro. Conta que a

implantação do sistema da referida rede foi feita no ano de 1983, época em que havia

entre quarenta a cinquenta casas e hoje há mais trezentas. Por essa razão, antes de tomar

posse nesta Casa, convidou o Senhor Prefeito para ir a sua região e o mesmo foi em

comitiva,  onde o acompanhavam o atual secretário Genildo Bezerra  e  o Gerente da

Casal,  Senhor Ericson; foi mostrada a situação, solicitado providências e dito que a

Casal iria realizar um estudo e resolver o problema, no entanto, nada foi feito até a

presente data – critica. O Vereador José Vaz repete o que falou acima a respeito das

indicações que encaminhou a Casal e encerra. Prosseguindo, usa a palavra o Vereador

Jacson Chagas, que depois dos cumprimentos elogia a forma que o Senhor Presidente

Mário Siqueira conduz esta Casa. Diz que respeita a opinião dos demais colegas, assim

como é respeitado pelos mesmos. Informa que fez uma pesquisa nas contas públicas da

prefeitura e constatou que houve sobra de recursos nos meses de janeiro e fevereiro, ao

contrário  do  que  foi  dito  de  que  havia  faltado  dinheiro,  sendo  a  sobre  de  quase

quinhentos mil no primeiro mês de quase um milhão do segundo - critica. A respeito dos

comerciantes de peixe,  diz que foi dito que o Senhor Prefeito iria se reunir  com os
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mesmos  esta  semana,  mas  não  foi  possível  porque  cumpriu  outros  compromissos.

Critica questionando se os secretários não poderiam representá-lo e resolver o problema

dos peixeiros.  Faz um apelo para que o Secretário de Infraestrutura passe na Rua Joel

Marques para verificar o que está ocorrendo porque a mesma se encontra interditada há

mais de trinta dias. Por acreditar que o Secretário de Infraestrutura não tem autonomia

para trabalhar faz o mesmo apelo ao Gestor do Município, inclusive para consertar os

buracos  das  ruas  e  a  iluminação  pública  dos  Conjuntos  Marinho,  Cajarana,  Santa

Quitéria  e  Clima  Bom.  Cobra  também  a  reposição  das  lâmpadas  da  Rua  Belmira

Brandão e diz que na mesma há doze postes que as luzes queimadas. Fala que o gestor

disse que ia lançar um programa para que a população possa “ligar” e informar onde

tem uma lâmpada apagada para ser feita a reposição. Mas, afirma que o problema é que

o gestor só lembra de iluminar o centro da cidade e acredita que seja para causar uma

boa impressão  para  que  passa  pela  cidade,  mas  na  realidade,  segundo o  orador,  as

periferias estão sendo “prejudicadas”. Diz que na frente do I Centro de Saúde há um

grande buraco  que  ainda  não foi  consertado.  Tece  críticas,  repete  que  não  pede  ao

secretário por acreditar que o mesmo não tem autonomia para resolver os problemas de

competência da pasta que ocupa. Diz que é falado em “governo da reconstrução”, mas

não estão tapando nem os buracos das ruas e faz um apelo para que conserte.  Fala

também que a noite,  na ponte do padre,  está  às escuras.  Diz que não irá  deixar de

apresentar indicações, mesmo não sendo atendidas, pelo fato de receber cobranças das

pessoas.  Ressalta  que  se  o  Gestor  não  atende  o  problema  é  dele,  mas  prejudica  a

população. Cobra a pavimentação ou passar a máquina e fazer uma limpeza da estrada

que inicia no alto da Santa Luzia e termina no acesso a Al 130. Diz que já fez essas

cobranças por várias vezes e irá continuar cobrando até que seja atendido, alegando que

se o acesso for pavimentado passará a ter um maior fluxo de veículos e isso desafogará

o trânsito  de acesso a  referida AL pela  “ponte nova” (como é conhecida).  Cobra o

conserto  de  uma  “cratera”  no  calçamento  da  Rua  Santa  Luzia  e  lembra  que  já

apresentou  outra  indicação  solicitando  a  construção  de  uma  passagem molhada  no

Riacho Camoxinga para ligar o comércio a margem do Rio Ipanema e também não foi

atendido,  por  isso  volta  a  cobrar  a  execução.  Fala  que  o  Povoado  Areia  Branca  é

esquecido por afirmar que junta muito entulho e não tem uma ambulância ou qualquer

outro carro para assistir a comunidade na assistência à saúde. Cobra ainda, que o Gestor

disponibilize um veículo para fazer o transporte dos estudantes que cursam o ensino

superior em Palmeira dos Indios. Tece várias críticas ao gestor e encerra dizendo que o
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mesmo não dar incentivo ao esporte amador. Prosseguindo, usa a palavra o Vereador

Eudes Vieira que depois dos cumprimentos diz que desde o início do mandato cobra

uma ambulância para o Povoado Areia Branca, mas diz que conversou com a Secretária

Municipal de Saúde sobre o assunto e a mesma disse que “logo logo” irá colocar uma

ambulância no local.  Cobra a  reposição da iluminação pública para o Povoado São

Raimundo. Fala da importância da ajuda financeira do poder público para o esporte

amador, bem como para o profissional e diz que basta ser feito um projeto e encaminhar

ao Ministério dos Esportes que os recursos são disponibilizados. Diz ter participado de

uma reunião na Cooperativa Agropecuária de Santana do Ipanema, recentemente. De

acordo com as  declarações  do  orador, essa  cooperativa  tem uma grande dívida  e  a

reunião foi para decidir de que forma o débito vai ser quitado, mas houveram muitas

divergências e não chegou a um consenso. Por isso, pede a todos os associados para

comparecer, quando convocados  para  decidirem a  questão.  O Vereador  José Vaz se

pronuncia para confirmar as palavras do Vereador Eudes. O Vereador Eudes, por sua

vez, tece os mesmos e outros comentários sobre a cooperativa e encerra. Na sequencia,

usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana, que depois de renovar os cumprimentos diz que

esta  semana  visitou  algumas  comunidades  e  em  Camoxinga  foi  a  Escola  Cleodon

Teodósio e a nova diretora fez algumas reivindicações diante de alguns problemas lá

existentes. Diz que um dos problemas é a quadra de esportes que está “depredada” e

informa que já conversou com o Deputado Isnaldo Bulhões para ver a possibilidade de

promover meios e cobri-la. Diz ainda, que irá solicitar a Secretária de Educação e ao

Senhor  Prefeito  a  reforma da  escola  e  da  quadra  de  esportes.  Parabeniza  todos  os

professores pelo “dia do professor” a ser comemorado no próximo dia quinze. Fala a

respeito das estradas dizendo que tem conversado com o Senhor Prefeito e acredita que

as mesmas serão recuperadas e o trabalho não será apenas o paliativo que está sendo

feito no momento,  mas um trabalho de qualidade.  Cita algumas comunidades que o

trabalho já está sendo realizado, como São Félix e Camoxinga dos Teodósios. O Senhor

Presidente  Mário  Siqueira  pede  a  palavra  para  confirmar  as  palavras  da  Vereadora

Eliana quando disse que as estradas estão ficando de boa qualidade e quando pediu para

que os condutores de veículos terem cuidado, tendo em vista que alguns transitam em

alta velocidade e poderão causar acidentes. Conta que um veículo capotou na estrada de

São Félix pelo excesso de velocidade. A Vereadora Eliana segue com a palavra, tece

mais  comentários  elogiosos  a  respeito  do  trabalho  de  recuperação  das  estradas  e

parabeniza a Secretária Municipal de Saúde pela reforma realizada no posto de saúde da
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comunidade Camoxinga de Cima. Sobre a fala do Vereador Jacson que disse da falta de

material  odontológico,  diz  que  a  situação  não  é  fácil  e  que  quando  os  médicos  e

dentistas não estão nos postos é porque estão fazendo visita nas escolas, com aplicação

de flúor e/ou palestras. Explica que em algumas comunidades, como Lageiro Grande, a

quantidade de fichas é pouca, de fato, em relação a demanda. Diz que no I Centro de

Saúde tem um consultório odontológico, mas está precisando de uma reforma urgente,

mas a secretária de saúde já tem conhecimento e se programando para fazer a reforma e

em breve irá ter esse tipo de atendimento. Fala que em São Félix e em Areia Branca o

atendimento odontológico está sendo realizado. Diz ter conversado com o Secretário

Genildo Bezerra e solicitado a reposição das lâmpadas, como também o conserto do

calçamento das ruas do Bairro Baraúna. Afirma que o “o governo da reconstrução” tem

responsabilidade  e  compromisso,  por  isso  trabalha  para  resolver  os  problemas  do

município.  Informa  que  o  Gestor  adquiriu  duas  camionetes  Amarok,  uma  para  a

Secretaria de Educação e outra para a Assistência Social. Prosseguindo, usa a palavra o

Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos 

Agradecendo e saudando a nossa Padroeira Nossa Senhora  da Conceição

Aparecida, mais conhecida por Nossa Senhora Aparecida onde por volta  1717,

onde  véu  os  governantes  passando  na  naquele  lugar  e  pra  agradar  aos

governantes  os pescadores  que ao era época de pescaria, foram pescar pra

fazer  uma  festa  e  saudar  de  uma  forma  humilde  os  visitantes   daquela

época.Os três pescadores jogaram suas redes  e não tinha peixe  resgataram

primeiro  o  corpo  da  Nossa  Padroeira  e.  em  seguida   a  cabeça   dessa

Padroeira,  que com o passar do tempo  nessas jogadas de rede enchesse de

peixe  e  fizeram  uma  festa  naquele   momento  agradecendo  a  ela  pelo

acontecimento do milagre e aproveitando o momento,pedir a Nossa Senhora

Aparecida com muito amor, com muita fervura e vou pedir a todos também que

reze e que pecam  que  Nossa Senhora  Aparecida nos traga  pra esse Brasil

paz,amor e Poe tantas e tantas  coisas  que  está destruído no momento com o

Brasil, apesar que o Brasil é um pais de grande alegria e parabenizar a todos

as crianças  do  nosso  município  pelas  suas  festas,  seus eventos  que as

crianças é quem  ira ser o futuro do nosso Município, do nosso Estado e da

nação  e do mundo.E, aproveitando  também lembrando do outubro rosa, em
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nome  da  minha  mãe  Maria  do  Socorro  e  da  minha  esposa   Isabel  é

representando todas as mulheres  do município de Santana do Ipanema para

conscientização onde no Brasil se iniciou se em 2002  do outubro rosa que

começou desde de 1990 nos Estados Unidos que até então esse programa de

prevenção do câncer de  mama vem tendo força  surtido vários efeitos que

quando fala em câncer de mama, eu não gostaria de falar que eu tive uma

passagem na minha família foi a perda da minha Irmã, mais a alegria em saber

que ontem foi o dia das crianças ( 02:23:35)    me lembra os momentos

felizes  quando  criança eu  sei  que  todos  nós  lembramos  e  fico  muito  feliz

quando vejo as crianças felizes e hoje com mais alegria ainda como foi a forma

que foi  feito  em Santana do Ipanema e todos que fizeram com que essas

crianças tivessem e relembrasse o momento bons que é ser criança e que

voltemos a sermos crianças nesses momentos de distúrbios, desavença que

atravessamos no dia a dia.

Quero  aproveitar  o  momento  também quando  se  fala  de  saúde  que  é  um

desafio  dos  nós  para  os  nossos  prefeitos,  secretários  e  quem fazem essa

aérea da saúde, que quando fala em saúde nos traz alegria e ao mesmo tempo

preocupação saúde não se faz com aquisição de apenas equipamentos, não se

faz com apenas profissionais, não se faz saúde com ambulância, helicóptero,

hospitais, saúde se faz com prevenção e essa saúde tem obras que não se

consegue  chegar,  nem consegue  sentir  só  com o  passar  do  tempo é  que

vemos um efeito da saúde, prevenções, os investimentos, a educação que faz

parte desse momento prazeroso parabenizar quando eu falar, não canso em

falar do lixão de areia por iniciativa do nosso gestor e me entristece quando se

fala de alguns profissionais ou te material de expediente que falou-se aqui nos

discursos  que  não  tinha  material  expediente,  eu  estive  na  secretaria  vi  a

distribuição de material não sei o porque mais tem material,tem equipamentos,

tem remédios nós temos o hospital  trabalhando bem, os PSF voltados com

intuito e parabenizar a todos profissionais aqui nos PSF que estão vestindo a

camisa,  quando  eu  estive  no  hospital  um  levantamento  feito  no  inicio  de

fevereiro com o presidente mais alguns vereadores que lá estavam presente

junto com o prefeito onde minha vereadora Fofa e Audilene faz parte do PSF

tinha um número de atendimento do hospital altíssimo e hoje com o incentivo e
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o  posicionamento  dos  nossos  profissionais  já  diminuiu  esse  atendimento  e

deixando para que o hospital faça sua parte de emergência e urgência que lá

está para isso, parabenizar mais uma vez, voltando a saúde, a saúde na praça

que estava desativado e voltou com muita força e adesão a saúde na praça

gostaria que todos fizessem parte, que estivessem lá, que voltasse não só na

praça Adelson Isaac de Miranda como outros lugares porque quando se ver o

numero  de  hipertenso,  diabéticos  pessoas  que  tenha  uma  massa  gordurar

diferenciada que hoje todos  alem a gente ver a felicidade no semblante de

quem  faz  parte  daquele  momento  e  o  prazer  dos  profissionais  que  estão

ministrando aquelas aulas, alguns crescimento nós temos que ter aqui e falar

com segurança, falar com respeito. 

Falar  com  muita  prioridade  de  alguns  assuntos  quando  a  gente  fala  em

estradas, estive com o meu presidente Mario, com o prefeito Isnaldo bulhões,

com o secretário, secretário de obras Genildo e outras pessoas não me lembro

no momento onde um funcionário, um operador das máquinas e ai onde vem

nós que fazemos parte,  secretario  de  obras  Genildo  bezerra,  secretario  de

agricultura Jorge e demais pessoas que estavam presente e nós temos que ter

o  maior  cuidado  que  fazemos  a  nossa  parte  de  legislador,  fiscalizador,  de

cobranças  e  um  desses  operários  vereadora  fofa  muito  triste  segundo  ele

quase 20 anos de profissão nunca feito um trabalho como está sendo feito nas

estradas de Santana do Ipanema do tempo dele e ele triste com a ação que

muitas vezes alguém fala  e não ver  o trabalho dele incansável  para trazer

benefícios, trazer a  qualidade, trazer a benfeitorias para Santana do Ipanema

incansável,muitas as vezes não tem hora de chegar em casa debaixo de sol,

chuva e ele muito preocupado querendo que algumas pessoas quando fosse

reclamar que soubesse cobrar porque eles estão trabalhando e tão fazendo o

papel  deles  com  muita  responsabilidade  e  nessa  responsabilidade  eu

parabenizo também o nosso gestor Isnaldo bulhões em ter esse compromisso,

ter  esse  compromisso  em  fazer  a  coisa  com  qualidade  se  fala  muito  nas

estradas não é só são Felix, não é só Camoxinga, não é só troca tapa, não é

só   queimada  a  região  de  zona  rural  todas  essas  estradas  eu  sei  da

dificuldades  que  elas  estão,  anos  que  não  foi  feito  essa  recuperação  das

estradas e hoje as estradas vão ser sim construídas, reformadas do jeito que
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eles vierem falar e a qualidade de vida é quando falei de saúde vem ai estrada

de boa qualidade, vem no acesso que eles tem e o comercio local de Santana

do Ipanema tem só a ganhar com isso, como também na zona da Camoxinga

vereadora que os comerciantes, onde nós vereador Mario, eu, vereador José

Marques que presenciou  as andanças gleodon nobre, o Genildo bezerra, o

superintendente  Xogoió  junto  como nosso gestor  passamos o  dia  andando

nessa estradas são Felix,  Camoxinga almoçamos na Camoxinga e vimos a

satisfação daquelas pessoas e no momento muito bom que quando vier essa

safra de frutas que eles falavam muito que tivessem uma maior acessibilidade

ao  comercio  de  Santana  do  Ipanema  e  para  fazer  estrada  tudo  é  uma

preocupação era bom que cada estrada, cada setor tivesse uma maquina mas

empresa nenhuma, município nenhum se consegue fazer isso nós temos toda

logística,  logística  essa  que  envolve  funcionários,  caçambas,  caminhões,

maquinas pesadas que não se movem com grande facilidade, tem até uma

maquinas  que  estão  sendo  apelidada  de  vovózona  tem  mais  de  30  anos,

recursos financeiros que o gestor está disponibilizando com muito carinho, com

muita atenção, tem todos os equipamentos e as estradas estão sendo não é

um paliativo não fofa as estradas estão sendo recuperadas e o povo agradece,

quando falou aqui de dinheiro me preocupa,dinheiro tinha, dinheiro vem, mais

já vem com compromisso em fevereiro veio dinheiro, janeiro veio dinheiro mais

foi retido para honra o compromisso que gestões anteriores não teve com o

INSS e esse dinheiro teve que ser retido e tem que ser retido porque tem o

funcionário publico que tem o direito de se não ele não se aposentar na época

de aposentadoria, compromisso esse que o nosso gestor está tendo o maior

cuidado em manter essa folha de pagamento em dias, compromisso esse que

o gestor está tendo que ai eu vou usar as palavras do vereador Mario que

desafio qualquer gestão aqui na região em ter adquirido não só duas  fofa você

esqueceu foram 04 AMAROK, 03 ambulâncias, 06 motos SMTT, 03 camionetes

para SMTT então quer se dizer ta se fazendo com muito cuidado, com muita

atenção e pés no chão vereador Jacson  concedo a palavra vereador Jacson.

(02:32:22)

02 :  33 :  21 Fala  de  Jacson  na  fala  de  Júnior  –
obrigado colega Júnior por mim da aparte, vereador
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eu falei no meu pronunciamento e disse que tinham
falado que tinha entrado dinheiro mais,  tinha sido
retido , eu estou com os extratos aqui do banco do
brasil que no mês de janeiro entrou já descontado
entrou dois  milhões trezentos  e  dezoito  mil,  e  81
centavo e ai senhor vereador foi descontados todos
em cargos inclusive o INSS e sobrou quase quietos
mil reais para ser preciso 

Junior – o Jacson você acredita que quietos mil dá
para pagar a folha de pagamento do município 

Jacson-  vereador  Júnior  por  que  foi  dito  na  outra
sessão que janeiro e fevereiro faltou dinheiro que foi
retido, então colega vereador está aqui os estrado
do banco do brasil e ai mês de fevereiro entrou dois
milhões  novecentos  e  setenta  e  um  mil,  foi
descontado um milhão e seiscentos e vinte  mil e
sobrou  quase  um  milhão  e  quietos  mil  para  ser
preciso um milhão e trezentos e cinquenta mil reais,
então para dizer que faltou não faltou, por que esta
aqui  os estratos  do banco do brasil  eu so  pedi  a
parte senhor presidente por que foi eu que disse no
meu  discurso  eu  disse  que  não  tinha  faltado
dinheiro e os extratos estão aqui e mostro e provo
se é pouco é mais não foi retido muito obrigado 

Junior – vereador dinheiro veio mais foi retido, por
ser retido o município passou por estas dificuldades
e essas que acada mês dia  o prefeito esta tendo
cuidado e muito mais cuidado ai vem a qualidade
administrativa onde a folha de pagamento esta em
dias  todos  os  fornecedores  do  município  esta  em
dias e você observa na nossa região,   municípios
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preocupados  com  isso  vem  o  convênio  do
calçamento onde foi dito aqui realmente destinada a
calçamento  de  areias  branca  destinado  ao
calçamento da comunidade da lagoa do junco e com
essa qualidade e preocupação a prefeitura fez um
aditivo para que esse recurso não fosse devolvido
como  foi  devolvido  naquela  praça  da  gestão
anterior,  e  a  passar  desse  convenio  esse  recurso
estão esperando a administração que esse que esse
recurso a ser liberado e a grande dificuldade que eu
não  consigo  entender  essa  burocracia  é  a  caixa
econômica federal  que não da explicação,  ela  diz
que foi gasto mais não diz por que não foi liberado o
recurso como também tem uma verba destinada a
Cicero Almeida de 700mil reais para ser calçado o
povoado  de  areias  brancas  que  está  e  uma
burocracia não consegue liberar não tem explicação
eu estive lã na caixa e não tive nem uma resposta
lá esse recurso mais não se consegue liberar. Falam
se muito aqui  em iluminação esta sendo criada e
precisa de toda logística e estrutura como foi feito
nas outras secretarias o disque luz,  e eu acredito
que nesses vintes dias e no máximo no final do mês
estaremos implantado essa questão de iluminação
não  é  fácil  vivemos  momentos  cruciais  em
segurança da iluminação mais se conversando com
o  prefeito  esta  se  montando  aqui  e  capacitando
essa equipe já  fez o levantamento na aquisição e
esta se adquirindo materiais e quando for o disque
luz  ira  diminuir  o  tempo  e  as  pessoas  iram  ser
atendidas  na maior rapidez e com qualidade, tenho
certeza de uma coisa na administração que vai fazer
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nove  meses  e  doze  dias  passamos  por  momento
que  na  administração  anterior  nos  não  tínhamos
nem uma luz e nem esperança e nem uma situação
que  pudéssemos  nos  confortar,  tem  que  ter
paciência  e  ter  tempo  e  as  coisas  estão  em
caminhando  é  a  exemplo  do  hospital  onde  não
funcionava não tinha atendimento, que mudou para
um atendimento que tem quase nove mil por mês,
fazendo cirurgias a secretaria de saúde já equipada
com  veículos  medicamentos  com  profissionais
trabalhando educação caminhado bem , mais temos
dificuldade  ,  quando  falamos  em  educação  ,  por
conta de alguma situação que se passou na gestão
passada nos perdemos mais de mil alunos segundo
estudos , é o que tivemos aqui com Luiz Geraldo e
ele explicando as situações quando se perde uma
quantidade de alunos dessa se perde recursos mais
graças a deus que a educação esta caminhado bem
merenda esta nas escolas e eu tenho certeza que as
coisas  iram  melhora  em  Santana  do  Ipanema  e
possamos ser uma das melhores administração que
Santana  já teve , vereador Fofa concedo a palavra 

Eliana – vereador eu agradeço a vossa excelência e
parabéns pelo discurso de vossa excelência vossa
excelência  fazendo  ai  uma  retrospectiva  que  é
muito importante e quando vossa excelência frisava
os carros em conquista do governo da reconstrução
quando  a  vereadora  Eliana  frisou  as  duas
camionetes foi dessa semana vereador que o nosso
prefeito  conseguiu  mais  duas  camionetes  então
fiquei  muito  feliz  foi  uma  para  a  secretaria  de
educação  e  uma  outra  para  assistência  então
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graçasa Deus o compromisso do nosso prefeito esta
conseguindo  melhorar  a  frota  do  nosso  município
ate  por  que  sabemos  que  nos  temos  ai  muitos
carros  velhos  ,  mais  senhor  presidente  o  nosso
vereador já esta ali olhando para o relógio mais eu
gostaria vereadores de parabenizar também sobre a
saúde  na  praça  aqualidade  de  vida  para  toda  as
pessoas que se escreveram que estão la todos os
dias eu participei  na segunda feira e fiquei  muito
feliz os profissionais muito bom e as pessoas estão
muito feliz  com o retorno desse projeto saúde na
praça  ,  mais  vereador  Júnior  em  nome  de  vossa
excelência o senhor recebeu aqui um belo convite e
so de solicitar e pedir a vosso excelência só trinta
segundos para falar um pouquinha da festa de são
Francisco  de  Assis  na  comunidade  da  camoxinga
dos Teodósio o último final de outubro dia 28 , 29 vai
ter  missa  com  o  padre  Clegean   os  movimentos
tanto  com o  ECC  do  concílio  no  domingo  vai  ter
procissão saída novamente da casa do senhor Didi
no sitio poço salgado com o nosso padroeiro até a
capela  essa  belíssima  festa  e  tenha  certeza  que
todo  ano  a  organização  faz  com  muito  amor  e
carinho muito obrigado, 

Junior  –  obrigado  vereadora  fofa  pôr  o  discurso
encerrado o meu discurso quero mandar um abraço
para os meus companheiros Havanir, e quero pedir
a  Deus  que derrame bênçãos  e  que conceda um
final de semana de muita paz e muita saúde e muito
obrigado, senhor presidente. 02 : 42 : 29   
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 Fez  o  uso  da  palavra  no  segundo  expediente  o
vereador Moacir Júnior não havendo mais oradores,
no  grande  expediente  passo  apalavra  para  o
secretário  para  fazer  a  leitura  das  matérias  do
grande expediente 

02 : 43 :  17 Leitura das matérias do grande
expediente todos aprovados por unanimidades dos
presentes   vamos  agora  para  a  ordem  do  dia
convido o vereador José Vaz para usar a tribuna

Ordem do dia 

03 : 17: 15  Zé Vaz - senhores estou aqui mais uma
vez de volta na tribuna, para fazer uma exclamação,
nós queremos agradecer aos pares pela votação e
aprovação dos projetos que encaminhamos a esta
casa neste dia o projeto de número seis que foi o do
PEMAQ a onde já fiz uma explanação,  que estamos
criando uma lei a onde seja bom para o servido e
para  o  município,  e  que ai  possamos a  continuar
acompanhando esse trabalho que vai ser do PEMAQ
então  agente  agradece  aos  nossos  pares
agradecemos também aos nossos pares que entrei
comum projeto que dá nominação de rua lá na rua a
onde  fica   após  até  a  rua  santa  Marta  a  santo
expedito e a terceira rua que a rua onde mora dona
Geiza, esposa de seu Zé Barbosa, onde ele loteou os
terrenos  e  tem  aquela  ruas  santa  Marta  e  santo
Expedito  e naquele loteamento era a chácara,  de
dona Geiza uma pessoa do coração muito bom que
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loteou marciano e as pessoas pagavam pessoas de
baixa  renda  mensalmente  a  ele  ,  e  quando  não
tinham  condições  de  paga  não  pagam  e  muitos
terrenos ele doou e outros só  pagaram a metade
que  as  pessoas  não  podiam  paga  e  dona  Geiza
chegou a falecer e ai nós estamos dando o nome da
rua em frentea residência dela naquele loteamento
que  foi  ele  quem  vendeu  e  formou,  GeizaCarlos
Viana lá no lajeiro grande , e para isso para agente
colocar o nome de dona Geizanós estivemos na rua
falando  com  os  moradores  que  inclusive  fizeram
uma  abaixa  assinado  ,   pedindo  que  aquela  rua
fosse  o  nome da  dona  Geiza  e  agente  anexou  o
abaixo  assinado  ao  projeto  de  lei  ,  mais  senhor
presidente estando ontem a noite  próximo a esta
rua conversando com os moradores  em frente ao
PSF do lajeiro grande por estar tratando de nome de
rua , a rua onde fica o PSF do lajeiro grande que é
atravessa Mauricio Amâncio, na gestão anterior eu
entrei  com uma indicação que é a de número 36
pedindo que aquela rua fosse calçada primeiro por
que ali tem um posto de saúde, um PSF onde trata-
se de saúde e é uma rua sem calçamento, no verão
muita poeira no inverno muita lama  e o tempo que
eu  estava  la  as  pessoas  também  estavam
reclamando dessa situação , e uma das coisas que
eu já fiz aqui também eu pedi que houvesse uma
ação do governo executivo que fizesse, um projeto
renumerando bairros  e  ruas  e  naquela  rua  que é
travessa Mauricio Amâncio as três casas vizinhas a
primeira é a casa da agente de saúde Margarete, o
número é 23 colado a casa dela a casa de Edivania
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186, depois da casa de Edivânia que é colado que é
a casa de Eliane a é número 28 ,  então veja que
disparidade,  é  necessário  que  isso  tem um custo
que  a  prefeitura  tenha  um  órgão  para  isso  que
convoque e vã nos bairros e definir e numerar , la
na Eletrobrás  e na casal para se fazer uma ligação
nova  precisa-se  ter  o  número  da  casa  e  esses
números pelo que mim consta dito pelos moradores
foi a prefeitura que deu vindo da prefeitura como na
própria casal, então agente pede ao presidente aqui
em plenário  que seja  uma indicação  para  a  nova
gestão  que  eu  faço  uma  indicação  para  calçar
aquela rua que fica o PSF no lajeiro grande que é
atravessa  Mauricio  Amâncio,  e  não  é  só  isso  la
estava escuro o posto de saúde na porta e inclusive
na  rua,   estava  escuro,  além  dos  números  a
escuridão que eu inclusive anotei esses problemas,
então agente pede ao senhor presidente  que seja
feito  e  eu  estou  fazendo  uma  indicação  aqui  no
plenário,  e  solicito  através  de  oficio  para  fazer
calçamento  naquela  rua,  tendo  em vista  tem um
posto de saúde  e da forma que está nos estamos
criando um posto para doenças por que tem poeira
que é grande, e tem esgotos abertos correndo então
é necessário que se faça o calçamento,  e encerrado
as minhas palavras, quando a vereadora fofa  fez o
comentário na festa de são Francisco eu pensei que
conhecida  com  a  festa  da  samambaia  de  nossa
senhora  aparecida  que  foi  ontem hoje  amanhã  e
domingo é a procissão, e com certeza eu estarei lá
vereadora sempre gosto de ir para a festa de são
Francisco mais também convido a toda a população
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inclusive os vereadores e Jacson que mora próximo
da samambaia e domingo é a procissão e leilão e
missa  então  muito  obrigado  senhor  presidente
03:25 : 12 

Marciano do couro (03:25:56)

Boa tarde à todos, venho aqui só falar da situação da rua santa’ana pedindo a

indicação do vereador que seja feita a restauração do calçamento santa’ana e

aproveitando aqui o momento é presidente só uma cobrança de um morador da

lagoa do junco que o prefeito tome logo iniciativa em abrir aquela creche que

eu vejo uma necessidade muito carente para aquela população, acho que não

é  o  momento  de  ta  falando  agora  presidente  mas  tem  muitas  pessoas

precisando naquela comunidade e que ela seja reaberta porque eu estive lá

está pronta ta precisando só de iniciativa eu acredito só isso que nós precisa

para que aquela creche atenda aquela comunidade e vai ser muito importante

para o nosso município, encerro só com esse pedido da creche lagoa do junco

que seja aberta porque um prédio naquele tamanho, uma creche ótima como

aquela não pode ficar fechada muito obrigado a todos, uma boa tarde a todos,

um ótimo fim de semana com paz e saúde para nós todos 

Vereador Jacson chagas (03:28:20)

Boa  tarde  senhores  vereadores,  senhoras  vereadoras,  publico  que  se  faz

presente Ana casa Tácio chagas Duarte e ouvintes que nos ouvem através da

radio milênio e da radio correio do sertão. 

Senhor  presidente  venho  na  ordem  do  dia  apresentar  uma  indicação  e  já

agradecendo aos colegas vereadores por terem votado a favor da mesma, eu

fui procurado pelos moradores do sitio roçadinho e do olho d’água a respeito

seu presidente das estradas daquela localidade então coloco essa indicação

solicitando seu prefeito isnaldo bulhões barros, ao secretario de infra estrutura

e serviços públicos,  controle  e desenvolvimento  urbano Genildo  bezerra da

silva que seja feita a recuperação das estradas que por sinal dar acesso do

povoado  areia  branca  aos  sítios  roçadinho  e  pedra  d’água  localizado  no

município de Santana do Ipanema tendo em vista senhor presidente que é uma
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estrada comercial, uma estrada que precisa transportar os alunos e que tem

um grande fluxo de veículos para chegar ao povoado areia branca e então

chegar a outras  localidades então eu peço ao gestor do nosso município, ao

secretario de controle e desenvolvimento urbano que seja feita a recuperação

daquelas  estrada  pois  foi  uma  reivindicação  dos  moradores  do  roçadinho

aonde eu mando um abraço ao colega Valdo do roçadinho que é o presidente

daquela comunidade,  ao presidente leiga presidente  de areia  que foi  quem

fizeram  essa  reivindicação  pediram  para  que  o  vereador  jacson  chagas

colocasse  essa  indicação  e  colocamos  a  indicação  todos  vereadores

aprovaram fica a espera que o gestor do nosso município secretario da pasta

faça a recuperação daquelas estradas pois é de grande revalia e de grande

importância muito obrigado senhor presidente (03:30:32) 

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

expediente. Constam: 03 (três) requerimentos, 02 (duas) indicações, 02 (dois) projetos

de  lei,  02  (duas)  emendas  e  um  ofício  de  veto.  Oriundo  do  Poder  Executivo  são

apresentados quatro projetos  de lei  e  um ofício de  veto,  a  saber: Projeto de Lei  nº

06/2017, oriundo do Poder Executivo, que “Reestrutura a Lei nº 974, de 10/04/2017,

que dispõe sobre o Programa Municipal  de Melhoria  do Acesso e  da Qualidade na

Atenção Primária – PMAQ, e dá outras providências. Ofício de Veto ao Projeto de Lei

nº 09/2017 de autoria do Vereador Marciano do Couro. Projeto de Lei nº 10/2017 que

dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021; Projeto de Lei nº 11/2017

que altera parcialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2018, em seus anexos

de metas fiscais, inclui o anexo de metas e prioridades e dá outras providências.  Projeto

de Lei nº 12/2017 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Santana do

Ipanema para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. 

 

O Vereador José Vaz apresenta um projeto de lei e duas emendas ao Projeto de Lei nº

06/2017 do Poder Executivo. As emendas tratam do seguinte: Emenda Modificativa nº

01/2017 modificando o texto do Art. 5º do Projeto de Lei nº 06/2017 passando a ter o

seguinte teor: “Art. 5º - Dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde,

40% (quarenta por cento) serão destinados aos incentivos financeiros dos profissionais

da saúde, conforme alcance dos indicadores do PMAQ e 60% (sessenta por cento) dos

recursos serão destinados a aquisição de equipamentos e manutenção dos serviços de
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saúde, para melhoria do acesso e da qualidade da assistência prestada, ou seja, serão

aplicados nas próprias unidades, conforme determinação da gestão municipal”. Emenda

Modificativa nº 02/2017 modificando o texto do Art. 6º que passa a ter o seguinte teor:

“Art.  6º  -  Para  o  recebimento  do  incentivo  de  que  trata  o  art.  5º  desta  Lei,  serão

observados os indicadores que o Ministério da Saúde definiu, sendo responsável por

60% (sessenta  por  cento),  e  o  outro  40% (quarenta  por  cento)  será  composto  por

indicadores definidos pela Portaria do PMAQ GM/MS nº 1.645, de 02 de outubro de

2015”. Projeto de Lei nº 11/2017 denominando 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. As indicações e requerimentos

abaixo fazem reivindicações  ao Chefe  do  Poder  Executivo.  De autoria  do Vereador

Jacson Chagas  é  apresentada  a  Indicação nº  110/2017 solicitando a  recuperação da

estrada vicinal que dá acesso do Povoado Areia Branca aos sítios Roçadinho e Pedra

D’água. O Vereador Marciano do Couro apresenta uma indicação e três requerimentos,

a saber: Indicação nº 111/2017 solicitando a recuperação do calçamento da Rua Santa

Ana.

Requerimento  nº  21/2017  que  solicita  ao  Exmº  Senhor  Prefeito  Isnaldo  Bulhões  a

relação  de  imóveis  alugados  pela  prefeitura,  contendo:  endereço,  valor  dos  alugeis,

cópia do empenho de pagamento e funcionalidade.  

 

Requerimento nº 22/2017 que solicita ao Exmº Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões a lista

atualizada de concursados e contratados referentes ao ano 2017. 

Requerimento nº 23/2017 solicitando ao Exmº Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões cópia

dos contratos de aluguel de máquinas de mecanização para recuperação de estradas,

contendo: quantas e quais são as máquinas.

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. 
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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, 13 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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