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

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

Aos 27 (vinte e sete)  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: Ofícios 01 e 02, de 25 de outubro

do corrente ano, do Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros, encaminhando os relatórios

da audiência pública que será realizada nesta Casa, na próxima sessão ordinária, para

avaliação das metas fiscais do 1º e 2º quadriênios de 2017. Seguindo a sessão, o Senhor

Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de cinco minutos no

pequeno expediente. Inicialmente, usa a palavra o Vereador José Vaz que depois dos

cumprimentos  informa  que  no  dia  de  ontem  aconteceu  uma  palestra  nesta  Casa,

promovida  pela  OAB/AL  (Ordem  dos  Advogados  de  Alagoas),  sobre  a  nova  lei

trabalhista e diz ter sido muito importante; que participou de uma audiência pública na

Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Olivença, ocasião em que foram

debatidos assuntos relacionados a pasta, inclusive sobre seguro-safra e “DAP”, como

também sobre as dívidas dos agricultores junto aos bancos. Sobre essas dívidas, diz que

há uma lei  que dar  um desconto generoso aos agricultores  que procurem a agência

bancária para quitar os débitos. Como exemplo, diz que quem contraiu empréstimos até

o ano 2006 tem um desconto de até noventa e cinco por cento; de 2006 a 2011 de até

cinquenta  por  cento.  Mas,  os  gerentes  dos  bancos  estão  preocupados  pelo  fato  da
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“pequena demanda” de devedores que já procuraram os bancos, visto que o prazo para a

oferta  dos  referidos  descontos  é  até  o  final  deste  ano.  Orienta  os  agricultores  que

estiverem nessa situação a procurar os bancos para regularizar as dívidas. Diz ainda, que

o  Subsecretário  da  Semarh  (Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Recursos

Hídricos), Senhor Edilson Ramos, esteve presente na mencionada audiência pública em

Olivença, onde falou a respeito de barragens, poços artesianos e cisternas que já foram

feitas nesta Casa. Por isso, diz que está apresentando um requerimento sugerindo que o

mesmo seja convidado a vir a esta Casa fazer uma explanação sobre as ações da Semarh

em Santana do Ipanema, uma vez que segundo ele (Vereador José Vaz) o Subcretário

falou que estão sendo construídas cinco barragens neste município e esta Casa não tem

conhecimento. Além disso, informa que na audiência pública de Olivença também foi

feito esclarecimentos sobre o Censo Agropecuário que está sendo realizado pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e dito que com a atualização dos dados a

tendência é aumentar o Icms dos municípios. Diante disso, acha importante ser realizada

uma audiência pública nesta Casa nesse sentido. Seguindo, usa a palavra o Vereador

Jacson  Chagas,  que  depois  dos  cumprimentos  cobra  providências  ao  Gestor  do

Município para resolver a questão do matadouro público, bem como do mercado de

carne, alegando que os machantes não estão conseguindo arcar com as despesas para

abater os animais em Maceió e em consequência disso, estão no prejuízo, tanto eles (os

machantes), como as fateiras e os tiradores de couro. Diz que no período de campanha o

Senhor Prefeito prometeu que construiria o matadouro em três meses, como também

que faria um reforma no mercado de carne, mas nada foi concretizado. Fala também

sobre as pessoas que comercializam peixes dizendo que também estão no prejuízo por

terem mudado o lugar de comercialização do produto. Tece várias críticas ao gestor por

isso e encerra. Seguindo, usa a palavra o Vereador Marciano do Couro que depois dos

cumprimentos fala a respeito do trabalho que realizou durante esta semana. Diz que

visitou  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  discutiu  com  a  secretária  algumas

questões, como: a falta de transporte escolar em alguns locais. Diz ter ficado satisfeito

com as informações. Convida a população para participar de mais um “conselho do

Vereador” que realizará no próximo dia primeiro e aproveita para convidar um amigo

chamado Marivaldo e o irmão (não cita o nome do irmão), mas diz que o mesmo teve

uma discussão com um agente da SMTT (Superintendência Municipal de Trânsito e

Transporte)  e  quer  discutir  o  assunto  nesse  Conselho.  Não  havendo  mais  oradores

inscritos para usar a palavra no pequeno expediente, o Senhor Presidente inicia o grande
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concedendo a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de quinze minutos. Usa a

palavra inicialmente o Vereador Jacson Chagas que depois dos cumprimentos cobra a

recuperação da  estrada  de  Remetedeira  e  diz  que  a  comunidade já  está  cansada  de

esperar e ele (Vereador Jacson) de cobrar, tanto que as pessoas chegaram ao ponto de

dizer que iam alugar uma máquina para “tapar os buracos” nos locais onde já não estar

dando  mais  para  passar  um carro.  Afirma  que  isso  é  uma ingratidão  do Secretário

Genildo Bezerra pelo fato do mesmo ter visitado a região de Remetedeira, Lages dos

Barbosas, Serrote dos Franças e outras localidades, no período de campanha, e hoje não

estar atendendo o apelo dos moradores desses locais no que diz respeito ao conserto das

estradas. Tece várias críticas a esse respeito, diz não acreditar que não ainda foi passada

a máquina nas estradas das comunidades Remetedeira e as demais da mesma direção

porque é  da  região a  que ele  (Vereador  Jacson),  pelo fato  de morar  na margem da

estrada de acesso a Olho D’Água do Amaro e já foi passada a máquina três vezes este

ano. Fala que as estradas de Camoxinga e São Félix ficaram “um brinco”, e que, isso

deve ser feito nas demais de todo o município. A respeito da Secretaria Municipal de

Saúde,  diz  que  está  sendo  feita  uma  propaganda  do  “outubro  rosa”,  mas  critica  a

campanha neste município por alegar que o mamógrafo não está em funcionamento,

como  também  por  afirmar  que  não  há  no  município:  atendimento  odontológico  e

oftalmológico; que o Posto de Saúde da Família de Remetedeira “estar caindo”. Sobre o

tomógrafo  do  hospital  regional,  diz  não  entender  como  é  dito  que  está  em

funcionamento  se  toda  semana  transporta  pessoas  a  Palmeira  dos  Indios  para  fazer

tomografias. Tece várias outras críticas, como: a falta de iluminação em “várias ruas” e

a  iluminação  de  led  apenas  nas  ruas  principais;  como  também  pela  falta  de

pavimentação de  muitas  ruas,  a  exemplo  do Conjunto  Cajarana.  Sobre  a  Secretaria

Municipal  de  Agricultura,  diz  que  na  mesma há  seis  tratores,  mas  a  prefeitura  não

disponibilizou  nenhum  deles  para  moer  a  silagem  dos  agricultores.  Diz  que  a

comunidade o convidou para visitar e constatou que há um descaso muito grande por

parte da administração com o referido local, no entanto, não citou nada do que diz ter

constatado. Fala que apresentou uma indicação pedindo reajuste salarial para a área da

educação, mas o oferecido foi “zero” e afirma que não é diferente com os profissionais

das demais áreas, a exemplo da saúde e assistência social. Afirma que apesar de ser dito

por alguns que está tudo bem no município, não está e pede aos que dizem que está bom

para andar pela feira livre,  pelas periferias e pela ponte do urubu que vai constar a

insatisfação das pessoas. Fala que na ponte do urubu tem dois banheiros inacabados que
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para  ele  (Vereador  Jacson)  não  custa  muito  para  terminar.  Cobra  a  conclusão  dos

banheiros e encerra. Na sequencia, usa a palavra o Vereador José Vaz, que depois dos

cumprimentos diz ter gostado da palestra proferida pelo Professor Milton Canuto, na

última sexta-feira nesta Casa, porque trouxe muitas informações sobre o Fundeb e o

Fundef (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Fundo Nacional de

Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental)  respectivamente.  Diz  ter  escutado  o

Vereador Jacson cobrar reajuste para os professores e médico para o PSF São Pedro,

mas o que lhe chamou a atenção e lhe entristeceu foi o fato de ter visto um vídeo dos

educadores  do  município  Atalaia  onde  os  mesmos  “invadiram  a  feira  pública”  no

referido município para pedir ajuda porque estavam sem receber os salários. Diz que

calou e causou preocupação ao ouvir a palestra do Professor Milton Canuto sobre a

dificuldade  financeira  que  os  municípios  do Brasil  estão  passando com relação aos

recursos  destinados  à  educação.  Lembra  que  a  Presidente  do Sinteal  (Sindicato  dos

Trabalhadores  em Educação),  núcleo  de  Santana  do  Ipanema,  falou  na  palestra  do

Professor  Milton  Canuto  que  na  Secretaria  Municipal  de  Educação  há  funcionários

recebendo sem trabalhar  e  outros  em desvio  de função,  e  que,  esta  Casa tinha  que

fiscalizar  isso.  Mas,  segundo  ele  (Vereador  José  Vaz),  a  entidade  que  representa  a

categoria, (o Sinteal), tem a obrigação de enviar essas denúncias por escrito a esta Casa.

Cobra o conserto das estradas e a iluminação pública do Baixio do Tamanduá; como

também  o  conserto  das  demais  estradas  do  município,  alegando  que  há  muitas

comunidades quase intransitáveis. Diz que o trabalho de recuperação é preciso ser feito

na qualidade do que foi realizado na estrada de São Félix, mas há necessidade de ser

feito um paliativo com urgência nas que ainda não foram contempladas com o conserto.

Sugere  que,  caso  as  máquinas  do  município  não  sejam  suficientes,  seja  feita  a

contratação de mais máquinas para execução do trabalho, alegando que se for no ritmo

que vai, vai chegar ao final do ano e nem todas serão recuperadas. Cobra também a

apresentação de um cronograma para o conserto das estradas, alegando que precisa dar

uma resposta mais concreta às pessoas que cobram isso aos vereadores.  Diz que há

transportadores de estudantes da rede estadual com vontade de parar as atividades em

virtude de não estarem recebendo o pagamento há dois meses, e que, os que transportam

os alunos da região do Serrote  dos  Braz não estão indo pegar  os alunos porque as

estradas estão intrafegáveis. Diz saber que existe uma crise financeira, mas acredita que

“tudo é questão de gestão”. Por isso, diz que é preciso ver as prioridades e atender o que

for de mais urgência. Conta que ouviu a denúncia de um vendedor ambulante de peixe,
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através da Rádio Milênio, de que ao parar o veículo na frente do “mercado público”

para  atender  um  cliente  foi  abordado  e  agredido  por  agentes  da  SMTT

(Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes), alegando que o mesmo não

poderia vender o peixe naquele local. Por essa razão, pede ao Senhor Presidente para

convocar o Superintendente para vir a esta Casa dizer quais são as atribuições do órgão.

Ainda  falando  sobre  a  SMTT, diz  que  esta  Casa  já  recebeu  várias  reclamações  da

atuação  dos  agentes,  por  isso  tece  outros  comentários  e  reforça  a  ideia  de  que  é

importante esclarecimentos à sociedade, através deste Poder Legislativo, para ouvir a

versão  da  SMTT  com  relação  a  questão  do  vendedor  de  peixe  e  demais  ações

desenvolvidas  pela  superintendência,  já  que  ouviu  apenas  a  versão  do  lado  oposto.

Seguindo, usa a palavra o Vereador Marciano do Couro que depois dos cumprimentos

convida o vendedor de peixe “agredido por um agente da SMTT”, como também o

Vereador José Vaz para participar do “Conselho do Vereador” que realizará na próxima

semana para tratar a questão. Sobre a fala do Vereador Jacson de que há tratores novos

na  Secretaria  de  Agricultura,  mas  não  foram  disponibilizados  para  ajudar  aos

agricultores na silagem, diz que isso não ocorreu este ano porque não é ano político,

mas  acredita  que  no  próximo  serão  disponibilizados  para  “fazer  política”.  Pede  ao

Senhor Presidente que seja realizada uma audiência pública para discutir os projetos de

lei  que  estão  tramitando  nesta  Casa  que  versam  sobre:  Plano  Plurianual,  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro 2018, e,

sejam  convidados  alunos  e  professores  dos  cursos  superiores  de  Contabilidade  e

Economia da Ufal (Universidade Federal de Alagoas) para contribuir  com a análise,

uma vez já conversou com alguns e os mesmos se dispuseram a fazer isso. Diz ter

visitado o Hospital  Regional Doutor Clodolfo Rodrigues de Melo, a pedido de uma

prima que se encontra  internada,  e  ao conversar  com um médico,  chamado Doutor

Cláudio Goldin, o mesmo falou da necessidade de haver outro médico para dividir os

atendimento, alegando que tem que sair da área que lhe é devida para atender em outra.

Com isso, os pacientes das duas áreas ficam sem o atendimento que deveria ter. Diz ter

conversando com vários pacientes que estavam internados e alguns dizem que todos os

dias recebem um diagnóstico diferente, pois um médico diz que o problema é de rins,

outro de cabeça, do pé e assim por diante. Afirma que isso é um absurdo, mas considera

pior o médico, que segundo ele (Vereador Marciano), não faz as visitas aos pacientes,

apenas  pede  o  prontuário  a  enfermeira  e  dar  o  diagnóstico.  Afirma  ainda,  que  um

paciente no hospital que for recomendado pelo Diretor Júnior Mota recebe um bom
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atendimento, caso contrário, fica abandonado, passa de quinze dias sem atendimento e

todos os dias é dado um diagnóstico diferente. Para o orador, isso é política partidária

sendo realizada dentro do hospital  em troca de votos.  Reafirma isso dizendo que o

referido  diretor  é  ex-assessor  do  Deputado Isnaldo Bulhões  Júnior. Informa que  irá

começar a visitar todos os pacientes do hospital, fazer vídeos com as reclamações deles,

e espalhar nas redes sociais para que ninguém diga que está mentindo e que o hospital

está “as mil maravilhas”. Sobre o Posto de Saúde do Bairro São Pedro, diz que o mesmo

atende mais de quarenta por cento da população da zona urbana (acima do normal), e

não tem médico. O Senhor Presidente Mário Siqueira pede a palavra para informar que

existe uma grande dificuldade para contratação de médicos e esse é o motivo do PSF

estar sem o profissional. Por isso, pede ao Vereador Marciano que caso tenha algum

amigo médico informe para que a prefeitura possa contratar. O Vereador Marciano, por

sua vez, diz que caso algum médico se interesse em ser contratado desiste quando toma

conhecimento da realidade do posto pelo fato de  

Vereador Marciano ( 01:28:55) – Presidente pouco conhecimento

que eu estou tento, se você procurar algum medico que conheça a

realidade daquele PSF nenhum vai querer trabalhar lá, a revolta do

povo porque não tem medico, quando tem 20 fichas tem 100 para

ser atendidos e os médicos não querem ter essa responsabilidade,

a demanda e demais e o outro ponto obrigação é da secretaria de

saúde em busca de medico porque eu não tenho essa obrigação de

em  busca  de  medico  mas  se  eu  tivesse  algum  conhecido  eu

indicaria passo a palavra ao vereador júnior (01:30:05)

Vereador Moacir Junior (01:30:06) – obrigado vereador marciano

em conceder a palavra,  Marciano e senhores ouvintes,  senhores

vereadores,  meu  presidente  se  você  não  são  conhecedores  do

grande problema que está acontecendo e que ta atravessando  e

que irá acontecer mais vezes chama-se a falta de medico, todos

alem de Santana a maioria dos municípios principalmente no estado
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de alagoas está em busca de médicos tem uma turma que está se

formando agora no dia 15/11/2017 que ta  sendo caçado medico

para ver os municípios que irão ser contemplados mais o que eu

quero dizer ainda não é isso a organização panamericana de saúde

a OPAS fez um requerimento em cuba que é o pais de origem mais

medico para que todos os médicos cubanos sem exceção estivesse

em cuba ontem, todos os médicos inclusive dois médicos de areia

do PSF de areia no momento se encontra sem médicos que era

dois médicos cubanos então nós estamos e iremos atravessar um

grande caos por conta desses médicos que com mais que um ano

ferias coletivas para todos os médicos cubanos, requerimento de

cuba passagem para ele, eles teriam que está no aeroporto ontem

antes do meio dia para que fizesse essa viagem de volta para o

pais de origem então peço mais um tempo ai  que desconte seu

presidente  esse  tempo  no  discurso  do  vereador  mais  uma

informação  muito  importante  pra  que  os  usuários  de  Santana  e

região estado tenha essa preocupação porque como sabe que o

programa mais médicos, os médicos são cubanos e cuba tem uma

determinação dessa  pegou  todos  de  surpresa  não  sei  se  vocês

estão tendo conhecimento desse fato e é uma preocupação muito

grande  e  marciano  é  nossa  responsabilidade  vereadores,  povo,

secretário, prefeito que tende buscar medico para ver se a gente

consegue resolver a nossa situação e iremos entrar no caos sem

medico no momento por que a determinação pegou de surpresa e

todos  os  médicos  cubanos  mais  de  um ano  foram recolhidos  e

enviado para cuba muito obrigado marciano. (01:32:33)

Vereador marciano (01:32:36) – se a saúde do nosso pais já não

está boa depois disso acaba com o resto , as pessoas vão todas
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morrerem no hospitais falta de atendimento, eu venho falar também

do outubro rosa que varias pessoas procurou o vereador atrás do

exame  de  mamografia  já  que  é  outubro  rosa,  nós  temos  um

mamógrafo  aqui  no  nosso  município  quebrado,  as  pessoas  é

preciso sair de Santana para ir fazer uma mamografia em Maceió

leva até  06 meses para você conseguir  e  tem que ser  feito  em

Maceió e aquelas pessoas que tem seus parentes acamados e tem

seus filhos deficientes como é que eles podem sair de Santana para

ir a Maceió fazer um exame de mamografia, fazer uma propaganda

bonita, iluminar os prédios do município de rosa é fácil agora que

também seja feito as mamografias desta mulheres dentro do prazo

previsto, o exame de mamografia não pode esperar 06 meses para

ser  feito  isso  é  um absurdo  se  não  tem condições  de  fazer  as

mamografias  tire  esses  prédios  rosa  do  município,  procure  uma

forma de atender esses pacientes deixe de fazer uma propaganda

enganosa porque essa propaganda só serve para fazer mídia que

na pratica, na realidade os que as pessoas precisam não temos, o

mamógrafo eu vi dizer que é do estado pois que cobre para que ele

seja consertado nós temos um deputado estadual que diz que é

filho de Santana então denuncie este governo que está fazendo

propaganda de um bom governador que ele conserte o mamógrafo

de  Santana  do  Ipanema  em  vez  de  ta  fazendo  propaganda  de

governo bom porque eu não encontrei está propaganda que diz que

nos  temos  um  governo  excelente  que  um  simples  mamógrafo

quebrado  do  município  aonde  que  ia  diminuir  os  custos  dos

pacientes a ir a Maceió passar o dia jogado numa capital muitos

deles não tem condições de pagar nem seu lanche, passa o dia de

fome aonde que poderia ser feito em Santana do Ipanema então

para o vereador marciano eu acho isso um absurdo, poderia entrar
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em contato com as clinicas aqui de Santana do Ipanema que seja

feito  o  convenio  com  elas  para  que  ajude  essa  demanda  da

mamografia, para que essas fila fique tão extensa as pessoas não

passe  de  06  meses  esperando  encerro  aqui  minhas  palavras  já

passei um pouco do tempo presidente mas voltarei na ordem do dia

muito obrigado a todos. (01:37:52)   

( 01:38:18)Vereador Moacir Júnior  

 Bom  dia  Senhor  Presidente,  Senhores  Vereadores,  Senhoras

Vereadoras,público aqui presente rádios correio e milênio Sites  que

nos  acompanha  que  faz  com  que  a  noticia  chegue   a  todos  na  maior

transparência possível,  venho aqui  primeiro muito preocupado  quando um

vereador   fala  em saúde   que  me  antecedeu   sobre  essa  decisão   da

organização  pan-americana  saúde onde um requerimento   do país de

origem  dos médicos  Cuba requer  todos os profissionais em seu país  de

origem a população está sofrendo e nos  trás  grande preocupação  com

essa  decisão.Decisão   essa  que  não  cabe   á  nós   resolvemos  e  sim

cobramos   que  é  uma esfera  maior   que  compete  com presidente   da

republica  pra  sanar   e  resolver   essa  situação  que  é  uma  situação

diplomática onde envolve  países  pra grande surpresa  dos administradores

dos  municípios   que  foram afetados;Secretaria   de  Estado  da  Saúde e

Secretarias Municipais  estão á flor da pele  com tamanha  situação que os

rodeia   com essa turma de médicos  que ta se formando agora no  dia

15/11  á  um  empenho  muito   grande   principalmente   do  nosso

gestor,deputado Isnaldinho junto com a  Secretária de Saúde  pra tentar

trazer  profissionais  pra  nós o mais rápido possível para que não soframos

com essa  perda  estamos ansiosos e preocupados  mais tenho  fé temos

quer acreditar  nesses nossos  representantes,  no nosso governo para quer

façamos  uma união e consigamos amenizar e trazer calmaria para nossa

região  que  o  Estado  de  Alagoas   principalmente   que  é  um país   que

necessita desses serviços  não só  de Cuba dos profissionais de Cuba  como

também  em  relação  á  saúde.Continuando  na  saúde  já  ta  sendo  feito

vereador um levantamento do mamógrafo  que infelizmente por situações

alheias mais  temos quer resolver  o levantamento  desse mamógrafo para
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que se coloque em funcionamento  e consiga  atender as necessidades  de

Santana do Ipanema  como foi feito  no tomógrafo  que já está funcionando

no hospital  em  pleno funcionamento  que são diversas  situações bastante

preocupante   que  era  energia,  era  equipamento   quebrado,   falta  de

funcionário  mais já está funcionando  e,eu acredito  que o mamógrafo de

Santana do Ipanema também  irá funcionar  e irá  fazer com que as pessoas

que dependam desse  tipo de  procedimento seja feito em  Santana do

Ipanema como era feito,era feito  mais por algum problema que  não sei  na

gestão anterior  que esse mamógrafo  chegou á  ser danificado e não está

mais funcionando,Em relação  a  secretaria de infraestrutura  gostaria de

informar  por que estamos aqui falando muito  em estrada,estradas essas

que elas se estragam com o passar do tempo e com a falta de  manutenção,

estradas  essas   que  estão  servindo e  serve  como comércio,  turismo e

diversas  atividades mais as estradas estão sendo recuperadas estão sendo

feitas   com  qualidade  tem  quer  ter  agilidade  mais  por  falta  de  algum

material  estrutura  que  é  um   meio   onde  esses  equipamentos  são

caríssimos,alugueis caríssimos, que por  conseqüências  de uma crise que

assola  o nosso país  e os municípios  pequenos  é quem mais  sofre   por

falta  de  recurso   principalmente  Santana   que  não   dependemos   de

indústrias e sim apenas  do município.No momento o Conjunto Leopoldo

meu presidente os maquinários estão lá  com toda estrutura da prefeitura

está lá para quer aquele pessoal  que ali mora  e os visitantes  tenham um

conforto e ,lá no Conjunto Leopoldo está as maquinas  se fazendo e fazendo

com quer aquele povo tenha uma dignidade em fazer em parte daquele

Conjunto  onde foram construídas   algumas casas  e  nunca  foi  feito  um

trabalho naquelas estradas.Estivemos na Lagoa do Junco,onde irá ser  feito

calçamento daquela rua que aquele povo  pleiteia há mais  de 33 anos  que

com  a  reestruturação  da  prefeitura   de  Santana  do  Ipanema,  uma

reestruturação  econômica,reestruturação  de  equipamento,  reestruturação

de profissionais aos poucos  o governo da reconstrução  está fazendo com

que  Santana  seja  reconstruída  e  através  do  empenho  das  equipes,  o

empenho do prefeito, do deputado Santana do Ipanema irá sim sair desse

caos  por  conta  de  algumas  situações  talvez  das  mas  administrações  e

dificuldades   também financeira  fez  com que Santana   entra  se   nesse

problema tão grande que aqui se encontra seja na saúde,nas estradas mais

ta  sendo  feito.Estivemos  ontem   á  noite  preocupado  com  Santana  do
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Ipanema,principalmente com essa  parte da iluminação  pública e ontem por

volta   das  22  horas   estávamos  circundando   Santana  do  Ipanema

juntamente com o prefeito, meu presidente Mario verificando essa questão

da  iluminação  de  Santana  do  Ipanema  e  através  do  disk  luz  e  do

levantamento que foi feito Santana do Ipanema não irá mais fazer parte

dessa escuridão que tanto vem sofrendo e que eu tenho certeza que ela

através deste levantamento, de empenho que Santana está e Santana irá

ser sim beneficiada com lâmpadas e Santana irá sair da escuridão que já

está sendo feita meu presidente.

Quando  falamos  em  beneficio,  em  reestruturação,  quando  falamos  no

governo da reconstrução existe uma preocupação e quando nós estamos

passando o que nos estamos vivenciando na política brasileira, a política

brasileira está passando por momento de caos que está fazendo com que o

Brasil entre em um buraco que tá muito complicado de sair deste buraco,

mas  nós  que  fazemos  parte  desse  meio  da  organização  publica,

representante do povo onde o povo nos confiou o voto, onde o povo nos

confiou essa representatividade  nós  temos  que  nos  unirmos vereadores,

prefeito, povo para que saiamos dessa situação, não é justo nem admissível

que se venha na tribuna e fale apenas criticando e trazendo distorções por

parte  dos  administradores  e  colegas  aqui  dessa  casa  em  intuito  de  se

beneficiar politicamente com poucas ações e sim fazer com que venha aqui

na  tribuna  vereadora  Eliana  para  que  nos  todos  unidos  possamos  sair

começando por  Santana,  estado  e  Brasil  e  aqui  agradecer  a  todos  pela

compreensão, agradecer a todos e pedi que confie que essa casa ela esta

presente e tudo que for de bom para o povo e que traga beneficio pra o

povo  do  município  de  Santana  do  Ipanema  nós  iremos  está  aqui  para

beneficiar o povo de Santana do Ipanema e fazer com que Santana saia,

que ela ta saindo saia dessa situação e que nós teremos visto com bons

olhos  perante  a  sociedade  e  os  municípios  que  faz  parte  do  estado  de

Alagoas, muito obrigado a todos e que tenhamos um bom final de semana

com muita paz e com muita alegria. (01:48:21)    

Vereador Eliana (01:48:51)

Excelentíssimo  senhor  presidente,  excelentíssimo  senhores

vereadores,  senhora  vereadora  publico  aqui  presente,  ouvintes  da

11



radio milênio Fm, ouvintes da radio correio do sertão é com imenso

prazer que no dia de hoje estou nessa casa e quero senhor presidente

dizer a importância desse debate nesta casa, fico muito feliz e muitas

das vezes fico também triste, agradecer aqui a presença do colega de

Camoxinga dos Teodósio o nosso amigo que está aqui nos visitando,

porque  eu  vejo  que  todos  aqui  tem  um  compromisso  e

responsabilidade para vim a tribuna a falar, a cobrar com tamanha

responsabilidade  não  tenha  duvida  senhores  vereadores  que  a

preocupação de um é de todos, eu sei o quanto a responsabilidade, o

compromisso do nosso gestor para com a nossa cidade sei, ele não

vai ser 100%, nem os vereadores são 100%, os vereadores e vocês

que aqui estão presente sabe disso eu gostaria muito que já tivesse

construído o mercado da carne, eu gostaria muito que o mamógrafo

estivesse funcionando mais ta lá o mamógrafo sem funcionar e eu

não  posso  condenar  nem  culpa  a  gestão  não,  não  posso  sei  da

importância do outubro rosa sei, como sei que não só o outubro rosa

é importante como todos os dias é importante para mulher e para o

homem, tanto  a  mulher  tem câncer  de  mama,  câncer  de  colo  de

útero,  câncer  de  ovário  como  também  o  homem  tem  câncer  de

próstata  e  outros  câncer,  a  importância  do  outubro  rosa  é  muito

importante,  gostaria  muito  que  tivesse  ocorrido,  que  tivesse

acontecido vários eventos aqui na minha cidade que tivesse realizado

a mamografia, mas nossa unidades de saúde de Santana do Ipanema,

os nossos queridos funcionários fizeram o que pode, o que puderam o

nosso  mamógrafo  e  ai  é  muito  importante  quando  você  tem

conhecimento e que você vai  a busca de saber o que é que está

acontecendo a realidade  e para minha surpresa o nosso mamógrafo

não é só da nossa cidade, foi uma doação do estado ao município de

Santana do Ipanema e  que pertence as  outras  cidades Elvis  a  21

municípios  será  que  a  preocupação é  só  do nosso gestor  e  ai  eu

pergunto  ta  lá  precisando  de  digitalizador  para  que  possa  sair  os

exames dessa mamografia, estive no centro de diagnostico ta parado

15 mil  agora  você  Elvis  acha  que  é  fácil  15  mil  para  você  pagar
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mensal, mas eu quero dizer que existe um custo existe e o porque

não de se pensar de comprar para não pagar  aluguel  e  porque a

gestão anterior deixou tanto tempo sem esse digitalizador, ele pegou

contratou uma empresa mais não conseguiu pagar até o final porque

não pagou até o final? É muito fácil gente quando se abre a boca para

dizer que faça, é muito fácil eu chegar até você que é cidadã e dizer

para você faça, compre esse caminhão mais cadê o dinheiro, quem é

que  vai  te  dar  o  dinheiro,  a  mamografia  está  sendo  realizada

Arapiraca  –  Maceió  ai  se  diz  assim porque  que  não  faz  aqui  nas

clínicas, porque para isso existe uma democracia, existe um trâmite e

não é só assim, eu gostaria de ter pego aqui Santana do Ipanema 500

mulheres eu posso pagar, posso não mulheres santanenses, também

não vou enrolar a nenhuma cidadã para dizer que vou lhe dar essa

mamografia, porque e eu possa dar uma, duas, três mais eu posso

dar 500, eu posso dar 1000 não posso então a secretaria de saúde fez

o que pode durante o outubro rosa, os nossos funcionários, os meus

colegas  de  trabalhos  e  aqui  eu  quero  cumprimentar  a  todos  os

funcionários em nome de todos que fazem parte do primeiro centro

de saúde, fizemos o nosso outubro rosa oferecemos o que a gente

pode, a solicitação da mamografia, citologia, foi feito teste de HIV , foi

feito teste de sífilis , foi feito teste de hepatite re todos se engajaram

e eu quero agradecer a mais ou menos 50, 60 mulheres que lá esteve

presente, teve um homem que também esteve presente e que ele

ficou encantado com a palestra do nosso medico Dr. Valter Junior que

também  ouviu  a  palestra  do  nosso  enfermeiro  coordenador  da

unidade  Klivisson,  houve  sorteio  e  brindes,  houve  um  lanche  a

vereadora Eliana fez a doação do bolo e todas as mulheres que ali

estavam a gente via a felicidade de cada uma e a gente mostrando a

realidade que se prevenir é todos os dias, não é só no outubro rosa o

ênfase  maior  é  sim no outubro  rosa  onde  todos  os  municípios  da

cidade, o Brasil sim fica de rosa para que muitas mulheres que no

tempo de hoje senhores vereadores ainda existe aquela mulher que

não  quer  fazer  o  seu  exame  de  prevenção,  ainda  existe  aquela
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mulher  que  ainda  tem  vergonha  de  ir  ao  medico  como  existe  o

homem ta chegando novembro azul vamos trabalhar o novembro azul

vereadores para que o homem possa procurar a unidade de saúde

também para solicitar seus exames, quantos que não vão a unidade

de saúde, eu trabalho na unidade de saúde que quando chega um

homem eu faço questão vereador  marciano  de atende-lo  bem,  de

tratar bem e o que o senhor deseja para que não volte porque eu sei

que eles não tem esse habito de procurar a unidade de saúde então

durante todo esse mês o movimento é conhecido como outubro rosa

busca estimular a participação da população no controle do câncer de

mama, colo de útero e ovário que as vezes a gente trabalhar muito só

a mama, mas quantas mulheres vereadora que também tem câncer

de colo do útero e do ovário, isso é promovendo a concentração sobre

as doenças e enfatizando a importância da prevenção e dos cuidados

entre as mulheres então assim gente a todas as unidades de saúde

vocês devem terem visto durante a semana vereador Meirica no face,

no instragam as unidades de saúde toda arrumadinha com rosas, com

essa palestra, enfermeiro e médicos e com os agentes comunitários

de saúde, os técnicos hoje vereador verdade, hoje eu vim com minha

roupa  rosa  para  também ver  a  importância  do  outubro  rosa  e  ai

fizemos claro o que cada unidade que pode oferecer tenha certeza

que cada unidade de saúde vereadora Audilene gostaria de ter um

mamógrafo, vereador Mario vossa excelência que passa a maioria do

tempo atendendo a população de Santana do Ipanema com exames

vossa  excelência  gostaria  que  dentro  do  laboratório  estivesse  um

mamógrafo para que cada mulher que procurasse para fazer o exame

para  que  vossa  excelência  colocasse  para  fazer  lá  no  laboratório

então tenha certeza que o nosso prefeito muito preocupado com o

aparelho que está no centro de diagnostico  que foi na época da Drª

Renilde  Bulhões  que  foi  realizados  vários  exames,  foram

diagnosticado muitos casos de cear na mama e que a equipe sempre

teve  o  maior  cuidado  com  essas  pacientes  e  ai  o  nosso  prefeito

preocupado já entrou em contato com a equipe técnicas para que
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pudesse vir dar uma olhada no centro de diagnostico com o aparelho

que está  lá  para  ver  a  melhor  maneira  para  conseguir  fazer  essa

mamografias  aqui  em Santana do Ipanema até  porque  nos  temos

esse aparelho. (02:00:01)  

02: 00 fala de Eliana – senhor presidente também 
ouvi com muita atenção os nossos colegas falando 
sobre as estradas , eita mais todas as sextas feiras 
só se fala em estradas , mais eu quero aqui 
agradecer  a mãe do Gica presente a senhora Maria 
do conjunto marinho que quero manda um abraço 
especial para toda a comunidade do conjunto 
marinho tenho um carinho ,imenso , é como eu falei 
por diversas  vezes e vou falar novamente, ninguém
está parado, todas as maquinas estão trabalhando 
eu iria falar se estivessem parados ai eu ia ficar 
triste por que eu ia dizer que realmente não está 
sendo feita por que não querem mais eu gostaria 
que todos tomassem conhecimentos que todos 
estão trambalhado eu não estou aqui não é para 
defender estou aqui é para cobrar, por que foi um 
eleitor que votou em mim foram 780 pessoas que 
confiaram na minha pessoas eles dizem vereadora 
faça alguma coisa ai falei olhe tirei umas fotos aqui 
o, até bueiros estão fazendo certo vereadora mais 
vê se quando termina manda para cá e ai senhores 
vereadores e público presente mim doí, por que 
todos nós sabemos a luta não é fácil não estáa 
frente de uma secretária , de uma prefeitura com 
tamanha responsabilidade que está o nosso prefeito
sei que falta melhora falta eu também gostaria 
senhores vereadores que tivesse um carro 
odontológico novinho zerinho já falei com prefeito e 
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Normanda por que o que temos tem muitos anos e 
está danificado para que possa atender a zona rural 
do nosso município, nossa unidade de saúde esta 
sim precisando de reforma mas quantos postos de 
saúde que já foi reformados durante estes dez 
meses o primeiro centro de saúde precisa de uma 
reforma com urgência centro de diagnose e casa 
das mulheres todos precisa de uma reforma com 
urgências mais tenha certeza que o nosso gestor 
tem sim se comprometido com Santana e tem feito 
dizia e vou dizer estou feliz de estar aqui nesta casa
cansei  de falar nesta tribuna desta casa foi um 
orgulha para a vereadora Eliana ser uma vereadora 
na gestão de RenildeBulhões, e vou sair desta casa 
também com mesmo pensamento,que foi um 
orgulho do meu mandato com Isnaldo Bulhões mim 
dói vereador quando vossa excelência diz tem um 
deputado que diz que é daqui de Santana , cada 
deputado que vem a Santana do Ipanema se tira 
votos e muitos não é pouco não mais não tem um 
que faça o que Isnaldinho fez em Santana do 
Ipanema e está fazendo viajo  a Brasília com o seu 
pai olhe que tamanha responsabilidade o prefeito é 
Isnaldo Bulhões, mais o prefeito não foi sozinho  
Brasília fez questão de leva a doutora Renilde e 
Isnaldinho sabe por que por enquanto o prefeito 
está em um gabinete de um ministro ou de um 
deputado o Isnaldinho está em outro lutando por 
outra coisa, e encontrei vários prefeitos por aqui que
vieram de Brasília, mais o nosso prefeito Isnaldo 
Bulhões, ficou em Brasília para conseguir algo para 
Santana do Ipanema, eu fico observando que fica 
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pessoas rindo do meu discurso podem rir, não tenho
dúvidas a vereadora Eliana não fica, sentida não e 
em momento algum eu vou vim aqui para mentir 
falar o que não devo, não venho a dar o meu 
discurso para dize coisa sem ter conhecimentos e 
sem ter certeza  sabemos que existe o vereador de 
situação e de oposição independente vou dizer a 
vossas excelência que quando vim para esta tribuna
, não vamos machucar não vamos dizer também 
das coisas boas das conquistas que tem em Santana
do Ipanema gente ninguém venha falar não por que 
ninguém não é cem por cento não, e ninguém abra 
a sua boca para dize que nossa gestão é igual a 
passada  e ninguém venha falar que Santana do 
Ipanema está um descaso que o prefeito está 
esquecendo da periferia da nossa cidade eu digo a 
vocês o mandato do doutor isnaldo e até dezembro 
de 2020 se ele fizer uma boa gestão quem vai ter 
um reconhecimento pelo povo é ele, e eu espero 
que veja quem trabalha e quem vai em busca do 
melhor para a sua cidade senhor presidente peço a 
vossa excelência mais um tempinho , senhor 
presidente em conversar com o secretário de 
agricultura que fui lá também pedi a colaboração do
mesmo para que possa nos ajudar na festinha de 
são Francisco de Assis e tive a oportunidade de falar
com ele como era que está o andamento na 
secretaria de agricultura e ele dizia para mim 
vereadora já começaram as barragens cinco 
barragens que fora conseguidas na gestão de 
Isnaldo Bulhões  duzentos horas de maquinas foi 
uma conquistas junto aos nosso prefeito com o 
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governo do estado as comunidades que será 
agraciadas camará serra aguda pedra rica Riachão e
também barra do tigre e eu perguntava a ele sobre 
as encilhadeiras  o secretário naquele momento 
dizia o seguinte que os tratores porem não tem as 
encilhadeiras para que eu pudesse oferecer aos 
nosso agricultores , mais conseguiram três arados o 
trator e também uma ação em conjunto prefeito e 
governo do estado  é ai onde eu digo onde a gente 
tem a oportunidade de ter o governo do lado por 
que a gente consegui e amizade que doutor isnaldo 
tem com o governador Renan filho é ai que agente 
ver tantas conquistas ai ficou para mim depois 
voltar lá para conversar com o mesmo. Senhor 
presidente amanhã começa, a festa de são 
Francisco de Assis dia 29 e 29 de outubro e por 
coincidência essa capelinha de camoxinga dos 
Teodósio foi a vereadora Eliana junto com ajuda de 
outras pessoas construiu essa capela são Francisco 
de Assis é o nosso é o nosso nono ano e para 
surpresa a comunidade lagoa do junco vai ser 
agraciada pelo padroeiro tão lindo e belo e 
maravilhoso por que quem sabe a história de são 
Francisco de Assis sabe o quanto é importante ser 
devota de são Francisco de Assis e ai a comunidade 
lagoa do junco foi agraciada com a capela que está 
também, e está precisando de ajuda e que o 
padroeiro também vai ser São Francisco de Assis  e 
convido todos os vereadores público presente e a 
todos os ouvintes que possam participar amanhã as 
19 horas nos vamos ter a belíssima missa com o 
padre Clejean lá na capela após a missa haverá o 
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leilão, no domingo vai ter a procissão , saindo de 
sou Didi lá no sitio poço salgado e gostaria muito 
que todos estivessem presentem para também 
participar desse momento com todos nós , senhor 
presidente são essas as minhas palavras e deixo 
aqui um abraço para todos e que são Francisco que 
tem uma oração tão linda e gostaria de ler --- Eliana 
leu a oração e termina o discurso agradecendo a 
todos 02 : 14 : 45

Vereador Mario (02:14:52)

Senhor  presidente,  senhores  vereadores,  senhoras  vereadoras,

público aqui  presente nesta casa, imprensa aqui presente, ouvindo

meus antecessores inicialmente eu queria parabenizar a comunidade

de lagoa do junco pela festa do padroeiro são Francisco de Assis onde

estivemos  ontem  na  abertura  da  mesma,  eu  estive  presente  eu,

prefeito Dr. Isnaldo Bulhões, vereador Moacir Junior ta de parabéns

aquela  comunidade,  também ta  de  parabéns  Santana quem fez  a

pregação ontem foi o padre Jaciel juntamente com o padre Ivan que é

santanense e que é pároco da arquidiocese de Olinda por sinal uma

missa muito bonita e Santana está de parabéns porque temos um

pároco representando Santana do Ipanema lá em Olinda Pernambuco

parabéns, convido aos santanenses para que hoje e amanha possam

dar continuidade indo a festa da lagoa do junco. 

Queria  também senhor  presidente,  senhores  vereadores  dizer  que

ontem estivemos na lagoa do junco ontem cedo onde foi dado inicio a

pavimentação daquela artéria,  um dos braços daquela artéria ruas

que  serão  pavimentadas  ta  sendo  feita  terra  planagem  e  que  o

calçamento da lagoa do junco está começando isso é promessa de

campanha  está  sendo  cumprida;  O  prefeito  Isnaldo  Bulhoes  Dr.

Isnaldo comprometido com Santana do Ipanema não tenha duvidas
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mais  eu  tava  ouvindo  os  meus  antecessores  o  vereador  que  me

antecedeu  quando  se  dirigia  ao  deputado  Isnaldinho  dizem  a  o

deputado  que  se  diz  de  Santana,  o  deputado  é  de  Santana  sim

vereador,  o  deputado  é  santanense  com muito  orgulho,  deputado

esse  que  nos  tínhamos  a  AL  130  conhecida,  tão  conhecidíssima

rodovia da morte que liga Santana do Ipanema a olho d’água das

flores que a quanto tempo há mais de 30 anos que se pediam um

recapeamento para aquela AL e nunca conseguiu, o deputado junto

ao governador juntamente com Dr. Isnaldo conseguiu está ai, a obra

está sendo feita e ritmo muito acelerado, manutenção da BR 316 foi

solicitado do deputado junto com o prefeito ao Mauricio Quintela o

ministro dos transportes e a empresa foi contratada e a BR 316 foi

totalmente  recapeada  novamente  e  a  empresa  fazendo  a  sua

manutenção, a vereadora fofa falou aqui em 05 barragens que estão

sendo construída aqui em Santana do Ipanema e que foi o deputado

Isnaldo Bulhoes juntamente com o prefeito que eu estive presente

nas  reuniões  da  secretaria  de  infra  estrutura  e  na  CEMAR  que

conseguiu  para  Santana  do  Ipanema  portanto  existe  sim  serviços

prestados pelo deputado,existe sim serviços prestado pelo prefeito eu

não tenho duvida disso agora o que não pode ocorrer é que a gente

fique  aqui  torcendo  quanto  pior  melhor  não  podemos  de  maneira

alguma,  nós  temos que nos dar  as  mãos  unirmos  e trabalhar  por

Santana do Ipanema, o vereador Vaz foi muito salutar quando falou

aqui de um município que está em atraso, um município olhe bem

que retém um ICMS um dos mais alto do estado de alagoas que nem

se quer está pagando folha salarial  Santana do Ipanema é questão

de honra do prefeito em pagar totalmente em dias o funcionalismo ai

podem  dizer  o  seguinte  mais  é  obrigação  da  administração,  é

obrigação  a  gente  sabe  disso  que  é  mas  muito  deles  não  fazem

isso,mesmo sendo obrigação, muitos não fazem e a gente ver aqui

não  precisa  ir  muito  longe  não  aqui  pertinho,  quantos  prefeito

demitiram  centenas  de  pessoas  de  comissionados  por  não  ter

competência  para  administrar,  por  não  ter  competência  de
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administrativa Santana do Ipanema não demitiu nenhum, Santana do

Ipanema está pagando totalmente em dias ao funcionalismo publico,

estamos praticamente com todas as UBS funcionando não está a são

Pedro por falta de medico, porque a medica que estava atendendo

saiu, pediu para sair porque foi fazer residência estamos em busca, o

prefeito  está  em busca  a  gente  pede  a  colaboração  de  todos  os

vereadores, se tiver um medico amigo que queira vim trabalhar no

PSF são Pedro que nos indique, que indique a administração e será

contratado,  não  tenha  duvida  disso,  não  tenha  duvida;  temos  um

governo federal que manda para  uma porte para UBS de 11 mil onde

se gasta 50 mil para que se consiga ter uma equipe formada na UBS

sobra para o município tem que fazer o complemento é uma carga

pesada que não é apenas o município de Santana do Ipanema não,

sabemos das dificuldades dos municípios  de Brasil  a  fora  mais  eu

quero me referir a Santana e a minha região sertaneja que são as

mais sofridas, vamos cobrar vamos, vereador Mario cobra também

mais vamos ser justo e consciente, será feito aqui na próxima sexta

feira uma audiência publica porque é a lei de responsabilidade fiscal

que exige, o poder executivo vem aqui mostrar as metas e mostrar

tudo o que aconteceu nos quadrimestre 1 e 2 então vamos cobrar

agora vamos cobrar com coerência, imagine vocês se realmente se

concretizar essa questão dos médicos cubanos voltarem para cuba

imaginem, já teve um problema anteriormente de que enfermeiro não

podia solicitar mais exames, enfermeiro não podia coletar imagine a

situação,  agora o medico cubano tendo que voltar  ai  eu pergunto

onde vai ficar o problema, vai ficar com a administração e grande, um

problema grande que é difícil conseguir medico, difícil e caro e podem

ter certeza se isso acontecer, se os médicos cubanos estiverem que

voltarem e ir embora Santana do Ipanema vai sofrer e ano é apenas

Santana, são 05 médicos cubanos que temos aqui nas unidades de

saúde, não é fácil é muito bom vim aqui na tribuna bom e fácil, falta

isso, falta aquilo agora quero que venha e vamos contar a solução,

solução  para  os  problemas  que  a  gente  vem  tendo  e  vem
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enfrentando,  uma  crise  política  administrativa  e  financeira  sem

precedentes  mais  podem ter  certeza  de  uma  coisa  o  prefeito  Dr.

Isnaldo está comprometido com Santana do Ipanema que está casa

também está comprometida não tenha duvida disso, cada vereador

tem uma forma de agir, de cobrar mais que todos também querem

melhor, agora a gente pede que quando cobre, que quando for cobrar

existia um questionamento de estradas mais a estrada de São Felix

hoje está perfeita ai eu pergunto quantos vereadores chegaram aqui

disseram que estava boa, não falam o que acontece sabe que tem

que se cobrar, que é a nossa função, mais nos também temos que

reconhecer quando a administração faz não tenho duvida como já

falei aqui que será uma das melhores administração de Santana do

Ipanema,primeiro  ano de administração é  o  mais  difícil  não  tenho

duvida se é o ano mais difícil mais as metas e os objetivos do prefeito

ele  irá  cumprir  todas  não  tenho  duvida  disso,  o  prefeito  está

organizando e logo em breve irá lançar um programa água para você

onde   ele  pretende  construir  aproximadamente  300  barreiros  na

região de Santana do Ipanema ta praticamente pronto onde o prefeito

irá colocar água em três comunidades que já estamos com o projeto

em mãos,  com três  projetos  e  isso  não vai  demorar,  isso  não vai

demorar  podem ter  certeza  agora  não  se  faz  uma  administração.

(02:24:26)

  02 : 24 : 27 Fala de Mário - aproximadamente 300 
barreiros  na região Santana do Ipanema já está 
praticamente pronto, onde o prefeito ira colocar 
agua em três comunidades e isso não vai demora 
agora não se faz uma administração em dez meses 
é impossível então temos que sermos coerente , 
quando venho aqui defender vou falar agora da 
saúde falamos muito do mamógrafo aqui 
coincidentemente antes ontem estávamos 
solicitando da Philco que é empresa hoje que presta 
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manutenção aquela marca de tomógrafo que viesse 
um técnico para Santana do Ipanema para ver o 
quanto fica para se consertar o tomógrafo pode ter 
certeza meus amigos concedo uma parte a 
vereadora fofa 

Eliana – eu já agradeço a vossa excelência 
vereador , o senhor disse o primeiro ano é difícil ne 
ao vossa excelência diz um ano é difícil ai eu já 
penso vereador, se em dez meses o nosso gestor o 
governo da reconstrução já conseguiu varias coisas 
durante esses dez meses imagine durante esses 
dois meses que resta por que nos vimos ai de 
primeiro os postos artesianos nos vimos ai os carros 
as camionetes zerinho e que todos já estão 
agradecendo o conforto que é andar naquelas zonas
rural nas caminhonetes e as barras e a saúde na 
praça e aqui eu quero tenho que dizer vereador em 
nome das santanenses a importância de saúde na 
praça você vai ali a noite e você ve tantas mulheres 
felizes e homem também que esta praticando 
exercícios as unidades básicas funcionando o asfalto
que todos diziam que ele não conseguia e ele 
conseguiu aquele recapeamento ate a saída de 
Almir ferragens pôs é  assim eu vou dizer que o 
governo não trabalha  eu seria injusta se eu falace 
uma palavra dessa vereador muito obrigado 

 Mario – muito obrigado vereadora e realmente a 
senhora frisou saúde na praça um programa tão 
simples e temos mais de cem pessoas todos os dias 
ali na praça então são realizações da administração,
ontem algumas pessoas falavam comigo sobre 
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calçamento de outras localidades e é compromisso 
da administração e iremos cobrar sim da 
administração fazer o calçamento do clima bom 
conjunto marinho santa Quitéria e ira fazer o 
prefeito esteve em Brasília junto com o deputado 
Isnaldinho e já conseguiram muita coisa para 
Santana do Ipanema essa viagem  foi muito 
proveitosaesteve com deputados federais e diz que 
ano que vem promete e não vou dizer o que foi 
vamos deixar acontecer , só digo uma coisa o 
prefeito lá em Brasília teve muito bom êxito, junto 
com o deputado e o ministro Mauricio Quintela ao 
ministro  Marcos Beltrão enfim foram em busca de 
recurso para Santana do Ipanema e que esses 
recursos com certeza viram concedo a parte ao 
vereador marciano 

Moacir  -obrigado o prefeito Isnaldo Bulhões poderá 
ser uma das melhores administração que Santana 
do Ipanema já teve e todos os recursos vereadores 
estão sendo aplicados deve ser aplicado e o 
compromisso politico que o grupo politico tem esta 
sendo cumprido para Santana do Ipanema 
maravilhosa a Santana querida e a Santana de 
todos os santanenses é isso que nos que fazemos 
parte dessa casa  estamos almejando vereador , 

 Mario - muito obrigado vereador abrilhantando 
ainda o meu discurso mais eu quero terminar e dizer
tambem aos senhores vereadores que irei convidar 
também o presidente da SMTT para vir a esta casa 
para sentarmos em reunião e discutimos algumas 
coisas alguns problemas que estão acontecendo 
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mais quero dizer que o prefeito está comprometido 
com Santana do Ipanema não tenho dúvidas mais 
com a força divina de Deus e senhora Santana pode 
ter certeza que estes obstáculos iram ser superados
e quero antes de termina quero parabenizar aqui o 
OAB que ontem deu uma palestra  junto com esta 
casa a respeito da reforma trabalhista reforma essa 
que o presidente  quer fazer quer acabar com todo 
mundo que é uma coisa que esta acontecendo  e 
que o OAB esteve aqui para esclarecer cm o doutor 
Cicero Angelino que é o presidente aqui em Santana
e quero dizer que esta casa está de portas abertas 
para qualquer assunto ou qualquer tema que venha 
a melhorar a Santana do Ipanema  despeço-me 
agradecendo a DEUS e peço que derrame benças a 
todos os santanenses  e muito obrigado 2: 31 : 20

LEITURAS DAS MATÉRIAS DO GRANDE EXPEDIENTE

Antes de colocar as matéria em votação eu queria 
passar a palavra para o vereador Marica pôs se trata
de um comunicado muito importante  

Meirica – excelentíssimo senhor presidente e 
senhores vereadores eu queria aqui só aproveitar a 
oportunidade para comparecer amanhã na sede da 
cooperativa por que tem uma reunião de grande 
importância para o destino da cooperativa de 
Santana do Ipanema então quero dize aqui que é 
muito importante para todos os sócios para 
resolverem os problemas e destinos da cooperativa 
então é essa aqui a minha reivindicação no qual 

25



agradeço a todos que comparecerem e muito 
obrigado 

 Ordem do dia  

Jose  Vaz  (02:45:08) –  Senhor  presidente,  senhores  vereadores

agradecemos a  todos  ter  aprovado o  meu requerimento e  dizer  a

vossa senhoria que alem de convocar o Edilson ramos sub secretario

da CEMAR exatamente para deixar essa casa informada das ações

daquela  secretaria  aqui  em  nosso  município  que  também  haja  a

convocação do representante do IBGE o gerente Antonio para que ele

fale sobre o censo agro pecuário e também é muito bom para o nosso

município,  como  também faça  a  convocação  do  representante  da

SMTT  superintendente  para  que  a  gente  possa  acabar  com  essa

polêmica de vez de ter esse conhecimento muito obrigado. (02:46:10)

02 ; 46 Marciano – quero agradecer aos vereadores 
pela aprovação das minhas indicações, presidente 
era para mim ter falado na discursão para eu falar 
da indicações  mais vou pedir um tempo aqui para 
eu falar eu estive seis indicações aprovadas mais 
vamos falar so em duas a gora no momento por 
conta do tempo uma indicação é sobre a ponte que 
da acesso a olho d´água das flores  nos temos 
vários moradores que mora do outro lado da ponte e
essa ponte se encontra no escuro temos alunos que 
é preciso fazer a travessia daquela ponte a pês e é 
um risco de assalto a outra solicito a secretaria 
municipal de infraestrutura eu estive na 
comunidade da rua das pedrinhas a onde eu 
sinalizei todos os postos apagados as luminárias e 
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quando o vereador faz isso não é para diminuir 
ninguém mais sim para que o secretario tome uma 
atitude e veja a situação daquela comunidade e que
também agente esta contribuindo e ajudando para a
equipe saber quais os poste que precisa ser 
concertados então muito obrigado senhor 
presidente e encerro aqui s meus pedidos e quero 
agradecer a todos e que tenham um ótimo final de 
semana , 

 Mario -mais uma vez quero convidar antes de 
encerra a sessão nos temos uma festa de São 
Francisco na camoxinga dos Teodósio  e também 
temos aqui na lagoa do junco iniciou ontem onde 
estávamos presentes então convido a população de 
Santana do Ipanema para todos comparecerem nas 
duas localidades não havendo mais oradores 
inscritos declaro encerrada essa sessão 02 : 50 : 28 

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

expediente. Constam: 01 (um) requerimento e 08 (oito) indicações. O Vereador José Vaz

apresenta o Requerimento nº 24/2017 sugerindo ao Senhor Presidente Mário Siqueira

que convide o Senhor Edilson Ramos, Secretário Adjunto da Semarh (Secretaria  de

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) para vir a esta Casa no dia 10 (dez) de

novembro,  e  em  audiência  pública,  fazer  uma  explanação  a  respeito  do  trabalho

desenvolvido pela referida secretaria que benéfica Santana do Ipanema. De autoria do

Vereador Moacir Alves Júnior foi apresentada a Indicação nº 112/2017 solicitado ao

Exmº  Senhor  Prefeito  Isnaldo  Bulhões  Barros  que  seja  instalado  câmeras  de

videomonitoramento  nas  ruas  de  Santana  do  Ipanema.  Os  indicações  abaixo

descriminadas fazem reivindicações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões

e aos respectivos secretários, a  saber: O Vereador Jacson Chagas apresenta a Indicação

nº 113/2017 solicitando o calçamento da Rua Projetada que fica na divisa do Bairro

Monumento dando acesso a estrada em direção ao Bairro Maniçoba para a BR 316. O

Vereador Marciano do Couro é autor das indicações que seguem: Indicação nº 114/2017
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solicita o calçamento da Rua Rotary (abaixo do Sindicato dos comerciários); Indicação

nº 115/2017 pede a recuperação do calçamento da Rua Nossa Senhora de Fátima, da

esquina do Detran até a Praça Cônego Luiz Cirilo Silva. Indicação nº 116/2017 solicita

a recuperação da iluminação da ponte que dar acesso a saída para Olho D’Água das

Flores. Indicação nº 117/2017 pede que seja feita a contratação de oftalmologista para

atender no I Centro de Saúde. Indicação nº 118/2017 pede a colocação de um coletor de

lixo nas proximidades do viaduto Deraldo Campos. Indicação nº 119/2017 solicita a

recuperação da iluminação da Rua e das Travessas Gilvan Soares. 

Após leitura, o Senhor Presidente submete as 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, 27 de outubro de dois mil e dezessete.

 Mário  Siqueira  Silva       Moacir  Júnior  Alves  Aquino
Presidente                                                                           Primeiro Secretário

 Jacson Humberto Chagas Santos      José Vaz       José Marciano Augusto dos Santos
                 Vereador                            Vereador                        Vereador                   

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

                     Eudes Vieira da Paixão         Roberto Cézar Oliveira Silva            
                              Vereador                                         Vereador
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