
Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santana do Ipanema,

Estado de Alagoas, em dez de novembro de dois mil e dezessete. 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro 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, comunica que será uma

sessão  curta  devido,  na  sequencia,  haver  uma  audiência  pública  da  Comissão  de

Finanças,  Orçamento  e  Fiscalização  deste  Poder  Legislativo,  para  apresentação  e

avaliação das metas fiscais do município de Santana do Ipanema. 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, Josefa Eliana Silva Bezerra, José Lourenço da Silva Neto (Zé Del), José

Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos,  José Vaz, Maria Audilene da Silva

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

Júnior  Alves  Aquino  (Júnior  do  Detran)  e  Roberto  Cézar  Oliveira  Silva.

Havendo presença unânime 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 da leitura da ata, 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.  Por  se  fazer  presente  no  recinto  o

Secretário Municipal de Infraestrutura, Genildo Bezerra, a Vereadora também pede ao

Senhor Presidente para convidá-lo para fazer parte da Mesa e tem o pedido atendido.

Seguindo, é feita a leitura das matérias no pequeno expediente, consta o seguinte: Ofício

nº 11.03.011/2017 do Gabinete do Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros, solicitando a

indicação de representantes deste Poder Legislativo (titular e suplente), para que façam

parte do grupo de trabalho de criação do Plano Municipal de Saneamento Básico do

Município  de  Santana  do  Ipanema.  Ofício  nº  34/2017 do Presidente  da  Ordem dos

Advogados  do  Brasil  –  4ª  Subseção,  agradecendo  ao  Senhor  Presidente  por  ter
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disponibilizado o plenário desta Casa Legislativa para realização de uma palestra sobre

a Reforma Trabalhista do Brasil. Por não haver mais matérias a serem apresentadas, o

Senhor  Presidente  concede  a  palavra  aos  Senhores  Vereadores  pelo  tempo  e  cinco

minutos  no  pequeno  expediente.  Usa  a  palavra  inicialmente,  o  Vereador  Roberto

Oliveira, que depois dos cumprimentos de praxe, diz ter solicitado ao Senhor Prefeito

“um paliativo” nas estradas de Queimada do Rio, Serrote do Amparo, Serrote dos Brás,

Lagoa do Pedro, Barra do João Gomes e Bom Sucesso, e foi atendido, por isso agradece

frisando que foi “um paliativo de qualidade”, apesar de alguns moradores desses locais

terem cobrando a colocação de piçarra. Explica que tudo não pode ser feito ao mesmo

tempo, mas diz acreditar que depois que o trabalho de recuperação das estradas de São

Félix e Camoxinga for concluído, de acordo com o cronograma existente, irá fluir nas

demais localidades. Para encerrar, parabenizar a funcionária desta Casa, Rejane, pelo

aniversário no dia de hoje. O Vereador Jacson Chagas usa a tribuna logo em seguida e

depois dos cumprimentos corriqueiros, informa que no último final de semana, como

também no decorrer desta, aconteceram assaltos na estrada de acesso a Olho d’Água do

Amaro, inclusive levando a moto de um mototaxis, com “requintes de crueldade”. Por

essa razão, faz um apelo ao Coronel Genival, Comandante do 7º Batalhão da Polícia

Militar, como também a polícia civil, para intensificar as rondas policiais na zona rural,

principalmente na referida região.  O Senhor Presidente pede a palavra para convidar

para  fazer  parte  da  mesa  o Secretário  Adjunto  da  Semarh (Secretaria  de  Estado de

Recursos Hídricos) e informa que o mesmo foi convidado para vir a esta Casa no dia de

hoje para expor as ações da mencionada Secretaria em favor do município de Santana

do Ipanema. O Vereador Jacson Chagas segue com a palavra, dizendo que não chega

água na  rede  d’água de  Olho D’água do Amaro e  está  com um ano que  o Senhor

Prefeito, acompanhado do então Presidente desta Casa, Genildo Bezerra, como de um

representante  da  Casal  (Companhia  de  Abastecimento  e  Saneamento  de  Alagoas)

estiveram na região, escutaram os problemas expostos pelos moradores, inclusive ele

(Vereador Jacson, e o Senhor Prefeito pediu ao Vereador Genildo Bezerra, à época, para

fazer “um projeto” e enviasse a Casal para melhoria na rede d’água que abastece Olho

D’água do Amaro, Remetedeira e Serrote dos Franças, no entanto, nada foi resolvido até

a  presente  data.  Critica  e  diz  que  as  comunidades  estão  começando  a  enfrentar

dificuldades - “passar sede”, e, pede providências ao gestor do município e ao gerente

da Casal.  Cita também as localidades de Lages dos Barbosas e Lagoa do João Gomes,

dizendo que as mesmas estão enfrentando os mesmos problemas por falta d’água. Faz
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um apelo ao Secretário de Infraestrutura para consertar as estradas de Olho D’água do

Amaro, Remetedeira, Lages dos Barbosas, Serrote dos Bois e Alto D’ema. Seguindo,

usa a palavra o Vereador José Lourenço, que depois dos cumprimentos agradece ao

Senhor Prefeito e ao Secretário de Infraestrutura pelo trabalho realizado nas ruas da

comunidade Clima Bom – a colocação de piçarra nas ruas. Informa que hoje já “foi

feita” a estrada de Salobinho; que no mais tardar quarta-feira, as máquinas vão fazer a

recuperação  das  estradas  Remetedeira  e  que  já  foi  colocado  piçarra  nas  ruas  dos

Conjuntos Marinho, Cajarana e Santa Quitéria. O Vereador José Vaz usa a palavra na

sequencia e após os cumprimentos antecipa os agradecimentos ao Secretário Adjunto de

Recursos  Hídricos,  Edilson  Ramos,  por  se  fazer  presente  para  falar  a  respeito  do

trabalho que sendo desenvolvido pela pasta que ocupa em prol do município de Santana

do Ipanema e região. Apresenta condolências aos familiares do Senhor Bráulio Alves

dos  Santos,  moradores  do  Bebedouro,  pelo  falecimento  do  mesmo.  Agradece  ao

Secretário Municipal de Obras, Genildo Bezerra, pela colocação de piçarra nas ruas dos

Conjuntos Marinho, Cajarana e Santa Quitéria, dizendo que esse havia sido um pedido

dele. Agradece também pelo Secretário ter mandado passar a máquina na estrada do

Serrote dos Braz e diz que em conversa com o mesmo (com o Secretário), ele disse que

irá passar a máquina nas estradas de Lagoa do Pedro, Bom Sucesso e São Bartolomeu.

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

informa que no próximo dia 14 (quatorze) está apresentando no Povoado Óleo o projeto

de sua autoria “cinema do vereador”, e convida toda comunidade local e adjacente para

prestigiar. Diz ter feito uma visita ao Centro Diagnóstico, junto com a sua equipe, para

ter informação a respeito do tomógrafo, foi informado que houve a visita de um técnico

e feito um orçamento para o conserto do aparelho. Diz ainda, que tomou conhecimento

que não está sendo feito atendimento odontológico no Primeiro Centro de Saúde. Sobre

a recuperação das ruas dos Conjuntos Marinho Cajarana e Santa Quitéria, diz que assim

como o Vereador José Vaz, apresentou indicação solicitando o conserto das ruas e se

sente feliz pelo trabalho estar sendo realizado porque para ele (Vereador Marciano) não

interessa  quem  apresentou  a  indicação,  o  importante  é  que  as  comunidades  sejam

beneficiadas. Afirma que é importante haver a cobranças de todos os vereadores porque

assim as pessoas receberão os benefícios, como exemplo, diz que tanto foi cobrado que

as ruas da comunidade Lagoa do Junco estão sendo pavimentadas. Cobra ao Secretário

Municipal de Infraestrutura o conserto de um buraco que há na entrada do Loteamento

Brisa da Serra, na BR 316. Prosseguindo as falas no pequeno expediente, usa a palavra a
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Vereadora Josefa Eliana que depois dos cumprimentos parabeniza o Secretário Adjunto

da Semarh, Edilson Ramos, pelo trabalho que realizando em prol da região sertaneja,

que para ela (Vereadora Eliana) é um “belíssimo trabalho”. Agradece a todas as pessoas

que compareceram e que ajudaram nos festejos alusivos a São Francisco de Assis, na

comunidade Camoxinga dos  Teodósios,  citando  o  nome do Senhor  Prefeito  Isnaldo

Bulhões, da sua esposa Renilde Bulhões e do Deputado Isnaldo Bulhões Júnior. Além

dessas autoridades, agradece a presença da Vereadora Audilene e do Vereador José Vaz e

a contribuição desses e dos demais Edis desta Casa, como também de empresários desta

cidade.  Informa que  os  Vereadores  Mário  do  Laboratório  e  Moacir  Júnior  foram a

Brasília, junto com o Gestor do Município e se sente feliz por saber que “coisas boas”

virão para Santana do Ipanema. Estando com a palavra, o Senhor Presidente registra a

presença  do  Sinteal  e  do  Sindprev  nesta  Casa  (Sindicato  dos  Trabalhadores  em

Educação e Sindicato dos Servidores da Saúde, respectivamente). Prosseguindo, usa a

palavra o Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos diz sentir orgulho em

ouvir os vereadores usar a tribuna não para cobrar, mas para agradecer pelos trabalhos

executados no município, como: o conserto das ruas dos Conjuntos Leopoldo, Marinho

e Clima Bom,  e,  diz  existir  a  intenção de pavimentar  as  ruas  desses  locais.  Fala  a

respeito da viagem a Brasília, juntamente com o Vereador Mário, na comitiva do Senhor

Prefeito, dizendo que tinham compromisso político com os Ministros Osmar Terra, do

Ministério do Desenvolvimento Social e com o Ministro Maurício Quintela. Afirma que

conseguiram “coisas”  para  Santana  do  Ipanema e  que  no  momento  oportuno  serão

divulgadas. Diz que visitaram o gabinete do Deputado Carimbão e o mesmo prometeu

colocar emendas para Santana do Ipanema, assim como os Deputados JHC e Cícero

Almeida que tem emendas para disponibilizar para este município. Diz acreditar que

serão  implementados  vários  projetos  e  várias  ações  que  farão  com que  Santana  do

Ipanema se tornará referência na região do sertão. Estando com a palavra, o Senhor

Presidente  informa  que  hoje  é  o  “dia  nacional  de  mobilização  e

paralisação”, por isso, o SINTEAL e SINDPREV estão mobilizados pela

anulação da reforma trabalhista e em defesa dos direitos, contra o

desmonte da previdência, pelo fim do trabalho escravo. Diz ainda, ser

de extrema importância essa paralisação para que o governo acorde

e  não  possa  acabar  com  as  aposentadorias.  Oferece  apoio  as

categorias e concede a palavra ao próximo orador – o Vereador Eudes

Vieira, que depois dos cumprimentos  

4



Senhor Presidente,  eu venho nesse pequeno expediente

relatar um acontecimento que aconteceu  no último final de

semana  e  se  estendeu  durante  a  semana  Senhor

Presidente, eu venho falar  e trazer uma  mensagem da

população  daquela região a estrada  que dar acesso  a

Olho D’Água  do Amaro  os constantes assaltos  Vereador

Marciano   que  acontecerão   no  último  domingo  e,  ai  a

população  procurou  o Vereador Jacson Chagas e pediu

que  fizesse uma  cobrança  na tribuna quanto a segurança

do nosso município, eu peço ao  Coronel  Genival aonde

conheço  o seu trabalho parabenizo  pelo seu trabalho  que

comanda  a policia  militar  e veja  com carinho a questão

da segurança  da região  de Olho D’Água  do Amaro  área

ali  Senhor  Presidente  que  alem  dos   assaltos   que

acontecerão no último domingo em plena luz  o dia,essa

semana  a noite  redatora de atas, Assunção aconteceu um

assalto  a um mototaxista e vejam a ousadia  dos meliantes

que eles  adentraram  na residência , um senhor quer mora

na  localidade   no  sitio  Tingin  e,  o  mototaxis  estava  na

oportunidade,  na  casa   deste  senhor  e  os  meliantes

chegarão com requintes de crueldades Senhor Presidente

e tomarão  de assalto  a moto  do  mototaxista bastante

conhecido  em   nossa  cidade  rapaz  trabalhador,  rapaz

direito, rapaz honesto  perdeu seu pai e sua mãe  ainda na
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sua infância e nunca, mais nunca fez uma coisa  errada,

começou a trabalhar aos 5, 5 anos de idade e conseguiu

comprar  sua moto  para quer trabalhe  eleve dignamente o

sustento para sua família  e foi tomado de assalto  a sua

moto  com  requintes  de  crueldades,passo  a  palavra  a

senhor presidente.( 14:05)   

( 14:07) Mário

 Eu queria, comunicar  também a todos  que hoje teremos

uma  sessão  também  diferente   pois   foi  feito   uma

convocação, convite ao  Edilson Ramos , que é o secretário

adjunto  da Semar para que vieste  e está Casa  para quer

pudesse   expor   o  que  a  semar  está  realizando   no

município  de Santana do Ipanema  e quero comunicar  a

todos que o mesmo já está  presente  e  convido o mesmo

para  quer faça parte da  mesa.( 14:41)

( 14;48)Jacson continua  

Registrar  senhor presidente  registrando e já agradecendo

a  presença   do  companheiro  Edilson  Ramos  em  nossa

Casa Legislativa  e , ai senhor presidente, eu peço  que o

Coronel Genival e a polícia militar  e a  polícia  civil  quer de

mais uma intensificada  na zona rural  de nosso município

no nosso povoado pata quer  não haja  mais essa ondas

de assaltos  aterrorizando as famílias  de nossa Santana  e

de nossa região  da nossa querida  zona  rural.Mais senhor
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presidente é  um prazer  hoje nos  recebermos  o  Edilson

Ramos,  secretário  executivo  da   Semar   e  hoje  está

recheado  vereador Roberto e, é notável  a presença do

nosso secretário  de infraestrutura , o Genildo Bezerra  da

Silva e ,ai senhor presidente  eu venho  aproveitar  aqui

hoje  e com certeza  iremos falar dos recursos hídricos  e

falar senhor presidente de uma redede água  mais uma vez

de uma rede de água  do povoado Olho D’Água  do Amaro

onde  foi feito uma reunião  com o então  excelentíssimo

prefeito  de  nossa  região  na  ocasião   o  presidente  da

câmara o vereador  Genildo Bezerra, o vereador  Jose Del

estava presente nessa reunião  e, ai senhor  presidente  foi

falado o gerente da  casal  o representante da  casal  d foi

falado   os  problemas  daquela  rede   de  água   que

aniversariou  essa reunião aniversariou  no último dia  de

finados,  e,  eu  lembro  bem   que   o  gestor  do  nosso

município, pediu ao  o então presidente  dessa Casa , o

vereador  Genildo  Bezerra  que  fizesse  um  projeto   que

encaminhasse pra casal para quer resolvesse o problema

da água de  Olho D’Água  do Amaro,Remetedeira e Serrote

dos Francas e,  até  agora   senhor  presidente,  até  agora

não  resolverão   nada   o  povo  de  Remetedeira  estão

começando   a  passar  dificuldades,  estão  começando  a

passar  sede  e o povo de Olho D’Água  do Amaro estão

começando  a passar sede, povo da  Lages dos Barbosas,
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da Lagoa  do João Gomes e,até agora  nada e, eu lembro

bem   que  o   chefe  da  casal   regional  de  Santana  do

Ipanema e o então prefeito  de nosso   município falou que

em três resolviam  e até agora  nada  e o pessoal  já estão

precisando  de  água   senhor  presidente  haja  vista  quer

começou  o nosso verão  e,ai  senhor presidente  eu peço

mais uma vez  o empenho  do gestor  do nosso município

que venham  o chefe da casal  do nosso município  que

vejam  com carinho  que o povo de Olho D’Água  do Amaro

de Remetedeira  de Serrote dos Franças estão passando

sede  já que a prefeitura  ela não  disponibiliza  de nenhum

caminhão pipa  o nosso gestor municipal a nossa prefeitura

não coloca  nenhum caminhão pipa  na nossa zona rural  e

bem  rapidinho   senhor  presidente   aproveitando  colega

Genildo Bezerra  que olhe pra região   de Remetedeira  que

olhe pra região de Olho D’Água  do Amaro pois já estamos

com dez meses  eu sei  quer fazer estrada demora mais

recuperar  uma estrada e fazer um paliativo  dar pra fazer

senhor secretário então  em nome  daquela região estou

pedindo  na  sua  presença  que  veja  com   carinho  quer

mande uma máquina  que passe,  que faça uma visita  a

região   de   Olho  D’Água   do  Amaro   que  faça  a

programação  e espero que  seja cumprida povo do Alto da

Ema  está pedindo, o povo do Alto da Ema está clamando,

Remetedeira  não  é  diferente.Senhor  presidente,  eu  fui
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procurado no ultimo sábado  para levar  uma família  em

Águas Belas,  uma família doente e,  ai  vereador Roberto

interessante,  da  ponte  da  barragem   de  Santana  do

Ipanema senhor secretário Genildo Bezerra, da ponte da

barragem   até á  casa  da família  em Remetedeira  eu

gastei 25 minutos da ponte da barragem  até  Águas Belas

eu  gastei  50  minutos  isso  é  inadmissível  então   senhor

presidente isso é inadmissível que já passaram dez  meses

e o povo de Remetedeira está esquecido, povo da Lages

dos Barbosas estão esquecidos, Serrote  dos Bois  estão

esquecidos, Alto da Ema  estão esquecidos  isso não pode

acontecer então eu peço  ao secretário  que está presente

nesta Casa  que honre com os compromissos  e o senhor

foi  colocado  pra  trabalhar  e  o  gestor  que  mande  o

secretário que faça  os trabalhos  em Santana do Ipanema

pois  o povo paga imposto  e o povo  amigo Rivaldo o povo

paga imposto e o povo merece receber esses impostos em

beneficio apara nossa comunidade muito obrigado  snhor

presidente.(20:07)

 ( 20:36) Vereador Zé Del 

Bom dia a todos, bom dia  senhor presidente, bom dia a

vereadores ( a) é nesse momento  venho a essa tribuna pra

agradecer ao  perfeito e o secretário de obras pelo quer

fizeram  no bairro do clima bom colocarão piçarra  nas ruas

9



só  teve  uma   que  não  pode  colocar  por  que   tem  um

problema  serio tem quer  ser feito  o calçamento é  um

paliativo  e todos  começam com o paliativo mais quer vai

melhorar  pra aquelas pessoas  que moram lá  e também

quero  dizer:  que já hoje  cedo estive junto  com  Gildo,

fizemos a estrada do Salobinho  e, ele me dizia:  que no

mas tardar  Vereador Jacson quarta–feira as máquinas vão

pra  Remetedeira  vão  fazer  todas   as  estradas  daquela

região  toda e também Conjunto Marinho,Cajarana,Santa

Quitéria tá sendo feito  piçarradas aquelas ruas que tavão

muito  buraco  um absurdo realmente  naquelas ruas  que

estavam  mais  estão  piçarrando  tudo  e  terminando   de

piçarra a  Santa Quitéria que o bairro de baixo, a parte de

baixo íra  a máquina pra  Remetedeira lá vai ser feito  todo

trabalho  das estradas que for necessário  daquela região

todinha, então   quero agradecer a todos é nesse momento

é o que temho pra falar e o  Roberto quer dar uma   falar

rapidamente muito obrigado.( 22:10)                  

   ( 22:12) Vereador Roberto Oliveira 

Nesse momento  não podia  deixar  de dar  um abraço no

amigo  de Olho D’Água  do Amaro o senhor Manoel.........

na fazenda do senhor João  que onde todas as sessões ele

sempre  tá  ouvindo  quero  deixar  aquele  grande  abraço
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ao nosso amigo Manoel.....    que é um grande vaqueiro

muito obrigado( 22:33) 

( 23:05)Vereador José Vaz   

 Bom dia senhor presidente, bom dia senhores vereadores,

público aqui presente, rádios ouvintes a rádio milênio e da

rádio correio do sertão que transmitem está sessão. Nós

queremos  dizer  em  primeiro  lugar  agradecer  aqui  a

presença do subsecretario da SEMAR, o Edilson Ramos

que  venho  hoje  á  está  Casa  fazer  explanações  sobre

alguns trabalhos que já foram realizados e que estão sendo

realizados por essa secretaria aqui em nosso município  de

Santana do Ipanema onde nós  com certeza  vamos ficar

bem abastecidos  dessas informações e que a população

também vai  ter   um grande interesse por  que água é o

problema  em nosso  município  do sertão  e a secretaria

de  recursos  hídricos   é  uma  secretaria  atenta  a  isso  e

preocupada  com  isso   e  nós  temos   o  subsecretario

sertanejo daqui também  do sertão que convive  com esses

problemas  que sua família  que reside na região sobre os

mesmo  problemas  de todo sertanejo  e a gente vamos

ouvir  um pouco dessa sua explanação  e inclusive  tirar

algumas  duvidas  e  perguntar  algumas   coisas  quer

poderão  ainda  ser  feita,  como  o  vereador  Jacson  bem

colocou aqui na sua cobrança,senhor presidente eu queria
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também  nesse momento é me solidarizar com a família  do

senhor Bráulio Alves dos Santos é a família Alves  ali do

Bebedouro  o  Bráulio  Alves  era  filho  do  senhor   Manoel

Grande, muito conhecido foi um dos fundadores  daquela

localidade  (  25:00)   aonde  Santana  começou  foi

bebedouro,  maniçoba e nós tivemos nessa ultima quarta

feita aonde foi feito o velório do senhor Bráulio que é um

dos  filhos  do  senhor  Manoel  grande  a  gente  quer

solidarizar  com  toda  família,  a  família  Alves  ali  de

bebedouro, veio gente de Paulo Afonso, de arco verde e de

recife de vários lugares uma família muito grande e a gente

só avisa, inclusive temos aqui seu sobrinho o cosmo que

está aqui com a gente nesta sessão.

Senhor presidente também neste momento eu gostaria de

agradecer  ao  secretario  de  Obras  papa  tudo  o  Genildo

bezerra  que  estava  aqui  nesta  casa  por  atender  um

requerimento que o vereador Zé Vaz fez solicitando colocar

piçarra  naquele  conjunto  Santa  Quitéria,  Cajarana  e

Conjunto Marinho e conversando com o secretario e ele

disse que ia fazer e realmente fez, ta terminando de fazer

esse serviço e ele disse ao vereador que realmente com

aquele requerimento aquele pedido feito foi  colocado em

sua agenda na pauta dos trabalhos da secretaria para fazer

aquele  serviço  que  seria  uma  indicação  muito  louvável

porque estava atendendo uma comunidade grande e que
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ele nesse momento está realizando este serviço a gente

agradece demais a ele, agradecemos tambem quando foi

passado a maquina no serrote dos Braz que os estudantes

tava caminhando a pé, estava andando a pé para poder

pegar o transporte para ir a escola devido as estradas está

ruim  e  ele  mais  uma  vez  mandou  passar  a  maquina

naquela estradas, está faltando ali na lagoa do Pedro mais

conversando com ele hoje ele disse a mim que com certeza

ta naquela região e vai  fazer também a lagoa do Pedro

segundo ali pelo bom sucesso, são Bartolomeu ali na casa

de Otema, de Piduca, na casa de Aderval descendo aquela

estrada ali até Washington aquele trecho vai ser feito então

a  gente  agradece  porque  de  qualquer  forma  estamos

sendo atendido nessas reivindicações isso não quer dizer

que  esta  casa  não  vai  continuar  cobrando  vai  sim  ,  vai

continuar cobrando porque a medida que é atendido, que a

população nos cobra mais se o executivo, se a secretaria

fizer este serviço que foi cobrado é lógico que a gente vais

fazer  os  agradecimentos  porque  foi  atendido,  foi  uma

reivindicação  do  povo,  mas  continuaremos  fazendo  as

mesmas cobranças e outras cobranças nesse sentido até

porque é função do vereador  e  a  medida que ele  faz  a

indicação  ele  está  dizendo,  ele  está  indicando,  ele  está

mostrando ao executivo da necessidade de fazer  aquele

serviço então senhor  presidente a  gente agradece muito
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obrigado  pelo  espaço  essas  são  as  minhas  palavras.

(28:23)

28  :  51   fala  de  Marciano  –  bom dia  senhor  presidente

senhores vereadores, vereadoras, bom Edilson, e bom dia a

todos ouvintes. Quero passa uma informação do cinema do

vereador  que  está  acontecendo  dia  14  de  novembro,  o

cinema do vereador que vai ser no povoado óleo, dia 14 eu

e a minha equipe estarei lá apresentando esse projeto do

vereador  Marciano  do  couro  e  convido  toda  comunidade

vizinha, que participe do cinema do vereador reconheça o

trabalho do vereador,  também essa semana junto com a

minha  equipe  fizemos  uma  visita  ao  primeiro  centro  de

diagnóstico a procura de informação do mamógrafo onde

tem  muitas  pessoas  sem  fazer  seus  exames  tivemos  a

informação  que  um  técnico  já  estevo  la  para  fazer  o

orçamento a onde eu  pergunto a administração a onda é

difícil de passa essa informação para o vereador para que a

gente possa acompanhar esse trabalho essa informação por

que  a  gente  tem  que  descobrir  ,  também  tivemos  a

informação  no  primeiro  centro  a  falta  de  dentista  que

também  não  está  atendendo  no  momento,  e  também

venho aqui  fala  do  conjunto  marinho  santa  Quitéria,  Vaz

que  falou  da  indicação  eu  fiz  uma  indicação  também

pedindo  a  recuperação  daquela  rua  e  eu  fico  feliz  por

aquelas  pessoas  não  importa  qual  foi  o  vereador  que

mandou a indicação mais sim que aquelas pessoas tenha o

benefício e que é muito bom vereador Vaz que nos todos

continue  mandado  indicações  ,  por  que  quanto  mais
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indicações para recuperação das ruas de nossa cidade, e

muito importante que as pessoas tem o benefício e quando

temos vereador  cobrando temos certeza  vai  acontecer  o

benefício para estas pessoas como está tendo em lagoa do

junco  ,  está  fazendo  o  calçamento  cobrei  bastante  teve

vereador  que  também ajudou  cobrou  e  aquelas  pessoas

está tendo um sonho realizado que é ter um calçamento em

sua rua e faço aqui uma indicação ao secretário que está

presente  que  veja  a  entrada  ao  brisa  da  serra  que  dá

acesso  na BR temos um buraco  enorme na entrada não

sabemos de quem e a responsabilidade se é do DNIT ou do

município mais não custa o secretário de obras ver aquela

situação para que os carros não continue caindo naquele

buraco  por  que o acesso para entrar  la  já  não é muito

bom , e com um buraco enorme dificulta mais a entrada

das pessoas com seu veículos e pode até provocar acidente

então peço ao secretário de obras que veja aquela situação

e veja como esta , o meu tempo já está passando por que

hoje  não  temos  15  minutos  num  é  vereador  Jacson  ,  é

muitas cobranças mais agradeço a todos e um ótimo fim de

semana  a  todos  os  santanenses  e  agradeço  a  Deus  por

mais  uma  semana,  e  reforço  o  convite  para  todos  do

cinema do vereador 35 : 20

Vereadora Eliana (36:04)

Excelentíssimo  senhor  presidente  Mario  Siqueira,

excelentíssimo  senhores  vereadores,  senhora  vereadora,

publico  aqui  presente,  representante  do  SEMAR  nosso
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colega Edilson Ramos que aqui eu quero dizer a Edilson

Ramos do carinho que tenho com seu irmão e com sua

pessoa  o  nosso  grande  amigo  Hamilton  uma figura  que

trabalha comigo e que tem um carinho muito  grande na

escola municipal sagrado coração de Jesus na cidade de

Senador  Rui  Palmeiras  e  parabéns  já  diante  Mao  pelo

belíssimo  trabalho  que  o  senhor  está  fazendo  aqui  no

nosso sertão.

Senhor presidente quero neste momento agradecer a todos

que compareceram na grande festa de são Francisco de

Assis  na  comunidade de Camoxinga  dos  Teodósio,  uma

festa belíssima foram dois dias de festa dia 28 e dia 29 e ai

eu  não  poderia  deixar  de  no  dia  de  hoje  fazer  meus

agradecimentos as pessoas que estiveram presente e as

pessoas que contribuíram, que ajudaram para que aquela

festa acontecesse, todos nós sabemos que não é fácil fazer

qualquer evento e ai uma missa celebrada pelo pároco da

igreja  de  são  Cristóvão  o  padre  Clejean  e  aqui  senhor

presidente  eu  quero  agradecer  ao  nosso  gestor  prefeito

Isnaldo bulhões que marcou presença junto com a primeira

dama suplente de senadora Renilde Bulhões ex prefeita de

Santana  do  Ipanema  e  também  do  nosso  deputado

estadual  Isnaldo  Bulhões  que  também  esteve  presente

nessa noite  festiva  na comunidade de são Francisco de

Assis, agradecer aos vereadores, a vereadora Audilene que
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estava  presente,  ao  vereador  Zé  Vaz  o  convite  foi

estendido  para  os  demais  mas  acredito  que  em  outros

compromissos,  em  outras  atividades  não  tiveram  como

prestigiar mais colaboraram, deram sua contribuição e eu

quero  agradecer  a  todos  em  meu  nome  da  vereadora

Eliana, a vereadora Audilene, o vereador Zé Vaz, vereador

Mario do laboratório, ao Moacir Junior, ao nosso Jacson,

marciano, Zé Lucas, Roberto, Meirica e a todos vocês que

contribuíram e que os vereadores vão fazer de doação de

duas  bancas  para  colocar  na  nossa  capelinha  são

Francisco  de  Assis  que  estava  muito  linda,  que  estava

muito bem ornamentada e agradeço na pessoa da diretora

Christiane,  a  diretora  da  escola  Cleodon  Teodósio  junto

com sua equipe que foi a que ornamentou toda capelinha e

a  capelinha  estava  muito  bonita  então  a  todos  os

profissionais em nome da Christiane da escola municipal

Cleodon Teodósio eu quero agradecer pela ornamentação

que ficou a igreja muito bela, muito linda e o apoio total do

nosso  prefeito  Isnaldo  Bulhões,  o  nosso  deputado

Isnaldinho  Bulhões  e  a  nossa  suplente  senadora  Drª

Renilde  Bulhões  pelo  carinho  e  ai  senhor  presidente  o

nosso  leilão  vossa  excelência  não  estava  mais  quem

presenciou o leilão como vereador Zé Vaz viu o quanto foi

importante o nosso leilão a todos que estavam ali presente

ficaram muito felizes e a equipe, os coordenadores da festa
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agradece de especial a todos, a Zé de fofa, a vera Lucia,

Cida, Zé gordinho, Manoel, Adão, Cícero Joaquim, Junior,

ao vovô que foi a pessoa que chamou lá o leilão e todos

ficaram muito felizes, a nossa nona festa da comunidade

nessa capela de são Francisco de Assis e que ainda falta

muitas  coisas  para  que  possa  deixar  a  nossa  capelinha

arrumada então a todos aqui os nossos empresários que

mandaram sua lembrança, sua prenda para o leilão e eu

quero  agradecer  na  pessoa  do  seu  Bartolomeu  do

ferrageiro este cidadão que tem um carinho imenso pelo

seu Bartolomeu e todos os seus funcionários, seus filhos

que deus abençoe, ele aniversariou o mês passado e que

eu quero agradecer a seu Bartolomeu pelo carinho com a

vereadora  Eliana,  o  grande  empresário  Almir  Ferragens

que também mandou sua prenda, o seu presente para o

leilão de São Francisco de Assis, o Mareval, Junior mota

também  mandou  a  sua  lembrança,  Carlinhos  do

mercadinho  do  Lagedo  grande  e  quantos  e  outros  que

também contribuiu e que estão contribuindo, eu sei que o

meu tempo é pouco mais eu quero aqui que todos fiquem

cumprimentado na pessoa da vereadora Eliana e de todos

os coordenadores, de todos os organizadores da festa de

São Francisco de Assis nós sabemos que nossa festa é a

nona, foi o nono ano e aqui eu tenho que parabenizar e

agradecer a uma pessoa que fez a doação do terreno que
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foi  seu  Francisco  e  dona  Guinaura  que  escolheram  o

padroeiro para aquela comunidade foi o seu Francisco meu

sogro mais conhecido como Chiquinho Catota e que Le fez

uma  escolha  belíssima  pelo  nosso  padroeiro  vereador

Jacson são Francisco de Assis,outro dia em outra sessão

irei falar um pouquinho do nosso padroeiro são Francisco

de Assis do carinho e do amor que era são Francisco de

Assis  para  com as  pessoas,  senhor  presidente  o  tempo

está  se  esgotando  mais  eu  quero  aqui  agradecer  a

presença  em  nome  das  funcionarias  Telma  do  primeiro

centro de saúde que trabalha no primeiro centro a muitos

anos  junto  com  a  vereadora  eliana  e  a  grande  amiga

Givalda  de  sitio  Camoxinga  dos  Teodósio  a  técnica  de

enfermagem que tem feito belíssimo trabalho com aquela

equipe com a Drª Barbara e a nossa grande enfermeira a

Poliane então a todos vocês sintam cumprimentadas por

todos, eu agradeço a presença de todos e digo a vossa

excelência  que  fiquei  muito  feliz  com  a  ida  de  vossa

excelência junto com o vereador Junior a Brasília junto com

o nosso prefeito tenha certeza que coisas melhores viram

por  ai  para  que  o  nosso  município  seja  agraciado,

agradeço  a  presença  aqui  do  pessoal  do  SINTEAL,

SINDPREV em nome da nossa colega Cida que está aqui

presente muito obrigada seu presidente. (44:40) 
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44:  54  fala  de  Mário  –  ouvimos  agora  no  primeiro

expediente a fala de Eliana, e quero também aproveita o

momento  para  registrar  a  presença,  do  SINTEAL  e  ao

SINDPREV  aos  seus  funcionário  que  estão  presente  aqui

nesta casa, e dando continuidade ao pequeno expediente

convido o vereador Moacir,  para fazer uso da palavra no

pequeno expediente 

45:  24  Moacir  –  bom  dia  senhor  presidente  senhores

vereadores senhora5s vereadoras público presente SINTEAL

e SINDPREV as rádios milênio as rádios correio e site que

estão  presente  na  transparência  na  transmissão  dessa

casa, hoje é com muito orgulho que estou aqui na tribuna

que  vejo  os  vereadores  cobrando,  e  dizer  que  trabalhos

realizados  nos  temos  que  divulga,  estradas  foi  feitas  no

conjunto  Leopoldo  no  conjunto  marinho  no  clima  bom,

trabalho  tem  uma  previa  para  o  calçamento  daquelas

localidades,  que  anos  se  pleiteava  aquele,  trabalho  que

após este já tem a pretensão de calçamento mais senhor

presidente  venho  aqui  em  público  comunicar  a  nossa

viagem a Brasília, na comitiva do prefeito Isnaldo Bulhões a

nossa suplente de senadora  doutora Renilde o presidente

Mario  Siqueira  silva  eu  vereador  onde  nós  tivemos,

compromisso políticos com ministros Osmar terra do MDS

ministro  Mauricio  Quintela  onde  vamos  conseguir  trazer

coisas para Santana do Ipanema que no momento oportuno

cera discriminado, esses projetos tivemos os gabinetes com

o  deputado  Carimbão  que  também  prometeu  e  colocou

emendas  para  Santana  do  Ipanema  o  deputado  JHC

20



deputado  federal  secretário  da  mesa  deputado  Cicero

Almeida que já esta em conta uma emenda para Santana

do  Ipanema  e  tenho  certeza  senhores  que  Santana  do

Ipanema ira  ter  sim vários  projetos  e  várias  ações  para

Santana do Ipanema para que Santana do Ipanema possa

ser referência para nossa região sem mais nesse momento

e quero agradecer a presença de todos e passo apalavra

para o presidente  48 ; 30

48 ; 32 Mario fez uso da palavra o vereador Moacir júnior –

eu também quero fazer  um registro hoje dia nacional  de

mobilização e paralização esta os sindicatos  aqui presentes

SINTEAL e SINDPREV pela anulação da reforma trabalhista e

defesa dos direitos contra o desmonto da previdência pelo

fim  do  trabalho  escravo  onde  os  sindicatos  estão  aqui

presentes justamente reivindicando isso que é de extrema

importância,  essa paralização para que o governo acorde

para que não possa acaba com as aposentadorias então

gente essa casa esse então vamos lutar não podemos ficar

de braços encruzados estamos  de mãos dadas com vcs e a

gente só tem que parabenizar todos que estão aqui.  Dando

continuidade ao pequeno expediente eu convido o vereador

Eudes vieira da Paixão

49  ;  36  Meirica  –  excelentíssimo  senhor  presidente  ,

senhores  vereadores  senhoras  vereadoras  público  aqui

presente no qual é motivo de satisfação está aqui mais uma

vez na tribuna desta casa a onde na oportunidade quero

parabenizar  um  filho  santanense  Antônio  Noia  que  foi

reconhecido  foi  homenageado  na  câmara  municipal  de
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vereadores de gramado no plenário Júlio Floriano, com uma

comenda no qual se destacou como a pessoa que mais se

desenvolveu e que mais cresceu o turismo em nosso estado

de alagoas então para nós é motivo de alegria e satisfação

termos um filho nosso la no rio grande do sul recebendo

esse título e eu acho que é tão importante não só para ele

mais para todos os santanenses são filhos de Santana e

tem muitos filhos nossos em tosos os lugares do Brasil se

destacando como pessoas que tem conhecimento na área

do turismo e em outras áreas também , santa do Ipanema é

muito rico em questão de cultura então é muito importante

não só para nos santanense mais sim para todo estado de

alagoas  termos  um   filho  de  Santana  do   Ipanema

recebendo um títulola em gramado no rio grande do sul e

acredito que é muito importante não só para mim mais para

todos santanenses e é motivo de orgulho e muito obrigado

a todos e tenham uma ótima sexta feira 51 :43

O Edilson secretário da SEMAR acabou de ministra  sua

palestra  e  agora eu passo a palavra se algum vereador

quiser fazer alguma pergunta vereador Jacson, por favor. 

Perguntas dos vereadores  
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Vereador Jacson (01:20:05) Pergunta

Bom dia mais uma vez senhor presidente, publico que se

faz  presente  a  casa  Tácio  chagas  Duarte,  companheiro

Edilson  Ramos  secretario  executivo  da  SEMAR  o

secretario  Edilson  veio  explanar  sobre  a  SEMAR

(secretaria do meio ambiente) mais o senhor deu um deixa

de ..... o CONDRI eu não sei se posso fazer uma pergunta

ao secretario sobre o CONDRI.

Secretário o senhor falou muito bem ai e relembrou que o

CONDRI começou com 07 prefeituras  hoje  está  com 35

municípios, eu quando presidente da associação da lagoa

do  João  Gomes  recebeu  através  de  uma  emenda

parlamentar  do  deputado  Joaquim  Beltrão  um  trator  de

pneu com equipamentos, como você frisou ajudou e ajuda

e muito a comunidade, secretário eu quero que você me

respondesse  o  porquê  da  demora,  da  conclusão  das

cisternas  de  nosso  município,  porque  quando  era  o

presidente  Lula,  quando  era  a  presidente  Dilma  tudo

andava a passos largos,tudo se resolvia e o porque como

vossa  excelência  falou  em  2011  quando  fechou  os  35

muniocipios  tudo,  tudo andava a  passos largos  ,  qual  o

problema do CONDRI hoje a dificuldade de executar essas

obras que a gente ver que estão paradas se não está a
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passos  de  tartaruga,  a  minha  primeira  pergunta  no

momento é esse .

Edilson Ramos – (01:22:00) resposta   

É excelentíssimo vereador Jacson como a gente sempre

participa de reuniões com os gestores e a gente assim a

sua preocupação é a preocupação dos demais gestores do

prefeito Isnaldo dos demais prefeito da região e todos nos

que estamos ai assistindo a mídia diariamente a gente ta

vendo a dificuldade pelo que o pais passa, eu concordo em

numero, gênero e grau com vossa excelência de que 2011,

2012,  2013  até  parte  de  2014 as  coisas  andavam mais

rápidas,  porque  os  orçamentos  vereador  Eudes  eles

aconteciam em tempo hábil, você pactuava o empenho, o

empenho para um determinado programa vereadora Eliana

e  eles  aconteciam,  você  empenhava  automaticamente

tinha tramitação em Brasília 60 dia, 90 estourando a coisa

acontecia e você e as comunidades fazia  acontecia,mas

com essa dificuldade que o pais passa os recursos eles

estão escassos, só para vocês terem um idéia, eu tive final

do ano passado já tenho feito diversas reuniões em outras

câmara de vereadores e os vereadores tem questionado

inclusive vai ta chegando um comunicado nessa casa aqui

e nas demais casas onde no projeto que  quando eu tava lá

foi  eu  que  elaborei  o  projeto  segunda  água  e  vocês
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acompanharam  a  ênfase  original  era  atender  4.000  mil

famílias com diversas ações que vocês sabem quais são

aquelas ações aproximadamente 10 mil  reais por família

em beneficio e com a entrada desse presidente só para

vocês  terem  uma  idéia  o  convenio  da  segunda  água

termina agora em dezembro 31 de dezembro e ele tive que

levar 17 prefeito para Brasília acho que no inicio do ano e

tivemos que fazer uma redução vereador Jacson ou seja ou

cortava 1000 famílias para atender todo mundo com o que

tava pactuado no inicio ou diminuía na quantidade de itens

para repassar para as famílias e os prefeito lá sabiamente

decidiram e diminuía a quantidades de itens para atender

as 4000 mil famílias e ai foi diminuída algumas ações com

Por exemplo: eram 03 ovelhas só caiu para uma, era uma

forrageira elétrica para duas foi uma para quatro, um suíno

não vai ser entregue porque teve que reduzir, ração para

60 dias teve que reduzir enfim só para vocês terem uma

idéia de como é que a coisa teve que se comportar para

poder manter o projeto e atender as 4000 mil famílias e o

prazo é até 31 de dezembro ou seja e ai eles liberaram em

parcial  a  ultima  parcela  ainda  não  liberaram  total  ai  eu

posso dizer que a equipe está acelerando bem porque eu

estou  acompanhando pela mídia também eles estão agora

recentemente 03 meses para cá andando bem em ritmo

acelerado porque tem que entregar agora vereador Eudes
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até o dia 31 de dezembro e eu tenho certeza que vai ser

concluído até 31 de dezembro porque a equipe é boa e a

equipe vai tocar porque são 18 municípios nesse projeto

segunda água não são os 20 são 18 municípios que tem

ação concreta  então  vai  ser  resolvido,  vai  ser  analisado

para essas 4000 mil  famílias,mas a dificuldade Jacson é

essa, a dificuldade financeira e não vai ter parcela do mês

de maio no valor de 9.565 milhões não vai ter ou seja o

corte nas ações do CONDRI é de mais de 9 milhões e meio

não vai ter essa ação por isso que foi reduzido itens esse

valor  que  vai  ser  apresentado  em  todas  as  casas,

apresentado  em  todas  as  casa  legislativa  dos  18

municípios. (01:25:48) 

Jacson  Chagas   -  01  :  25:52  –  obrigado  pela  explicação

secretário Edilson então traduzindo, pôr o que eu entendi e

a população vai entender gestão do presidente lula e da

presidente Dilma era para o povo vive gestão do presidente

Temer, é para o povo sofre.  agora eu vou fazer a pergunta

se  você  mim  permite  é  quantos  postos  artesiano  eu

acompanhei  o   desempenho  e  o  projeto  dos  postos

artesiano  e  eu  discordo  de certas  formas o  calendário  o

cronograma como é feito os postos artesiano em Santana

do  Ipanema aja   vista  que  Santana  é  dividida  por  o  rio

Ipanema dessa parte esquerda do rio Ipanema fazem poços

artesiano quase em toda localidade dessa outra parte que é

em Santana do Ipanema é ai eu vou sita a localidade por
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que tem Remetedeira foi construída foi perfurado um poço

artesiano  eu  não  entendo  como  é  esse  cronograma  se

Remetedeira de cima é um povoado tem quase trinta casa

e  esse  poço  artesiano  foi  perfurado  numa  propriedade

partícula fez esse poço artesiano essa é uma das perguntas

ai fica desse lado dessa região ai fica queimada do rio alto

da  Ema Serrote  dos boi  foi  concluído aquela  etapa mais

serrote  dos  boi  ali  onde  foi  concluído  o  poço  tem  agua

encanada serrote dos boi  se divide em dois serrotes e onde

foi construído tem agua encanada e serrote dos boi de cima

a onde não tem agua encanada está sofrendo inclusive tem

um poço artesiano está desativado ai vem o alto da Ema o

olho d’água do amaro nós temos três poços desativado, e

eu  já  fiz  quatro  requerimento  para  a  CEMA  para  o

presidente da associação já fez três requerimentos para a

CEMA e até agora nada ai nós temos são, Salvador que é ali

próximo a barragem vereador Zé Del  e quando o senhor

falou ai dez poços artesiano foram construídos todos nesta

região, e região de olho d’água do amaro remetedeira , alto

da  Ema  qual  é  o  problema  de  não  investi  nessa  região

então  o  sitio  barreiro  como  o  senhor  falou  ai  foram

construído  apenas  para  serra  aguda  4  barreiros   e  do

Ipanema para cá só 01, então quero saber o seguinte o que

tem naquela região do olho d’água do amaro remetedeira

serrote dos boi serrote dos franças serrote dos angicos qual

o problema que tem, que tudo so é de Santana para cá  isso

é um pedido e um questionamento eu quero secretario que

o  senhor  entenda  é  o  vereador  Jacson  Chagas  que  esta
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falando mais é um questionamento da população daquela

região que não é pequena e foi colocado um requerimento

para a secretaria do meio ambiente e muito obrigado 01 :

29 ; 17

Projeto  de  Lei  nº  13/2017,  oriundo  do  Poder  Executivo,  que  “autoriza  o  Poder

Executivo  a  firmar  convênio  visando  à  contratação  de  bens  e  serviços  de  forma

compartilhada  junto  ao  consórcio  Intermunicipal  do  Sul  do  Estado  de  Alagoas  –

CONISUL, na forma e condições previstas pela Lei Federal nº 11.107/2005 e dá outras

providências”.

Encaminhado às comissões.

Por não haver mais oradores inscritos para usar a palavra, o Senhor Presidente em nome

de Deus 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, dez de novembro de dois mil e dezessete. 

 

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

 Eudes Vieira da Paixão        José Marciano Augusto dos Santos           José Vaz 

           Vereador                                        Vereador                                Vereador 

 

 

 José Lucas Júnior        Jacson Humberto Chagas Santos     Josefa Eliana Silva Bezerra  

         Vereador                                 Vereador                                 Vereadora
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  Maria Audilene da Silva Apolinário        Roberto Cézar Oliveira Silva     

                    Vereadora                                          Vereador                                             
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