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

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

 

Aos  17 (dezessete)  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 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, Josefa Eliana Silva Bezerra, José Lourenço da Silva Neto (Zé

Del), José Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos, 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 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  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. Seguindo, é feita a leitura das matérias no pequeno

expediente,  consta  o seguinte:  Ofício  nº  11.16.003/2017 da  Secretária  Municipal  de

Saúde informando que a Secretaria estará realizando a Campanha Novembro Azul –

ação voltada para a saúde dos homens e para isso fará uma caminhada saindo da Praça

da Matriz, às 19h (dezenove horas) do dia 21 de novembro (terça-feira), em direção a

Praça  Dr. Adelson Isaac  de  Miranda,  onde culminará  uma palestra  sobre  câncer  de

próstata.  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 Marciano do Couro, que depois dos

cumprimentos informa que esta semana, juntamente com a sua equipe de assessores e

voluntários, fez a culminância do projeto “cinema do vereador” na comunidade Óleo.

Explica que a finalidade do projeto não é somente levar diversão às comunidades, mas
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ouvir averiguar as necessidades que há nas mesmas. Por isso, relata as necessidades da

comunidade Óleo,  a  saber:  um funcionário  para operacionalizar  o  poço artesiano;  a

distribuição de fichas, na própria comunidade, para atendimento médico; e, de pessoas

para varrer as ruas, alegando que quem faz a limpeza são os próprios moradores. Diz

concordar com o Vereador Jacson quando o mesmo afirma que a comunidade a que

pertence  é  “esquecida”  porque,  segundo  o  orador,  a  maioria  dos  poços  artesianos

perfurados  são  na  propriedade  de  pessoas  que  estavam “em  cima  do  palanque  do

governo”. Diante disso, desmente a afirmação de que são os engenheiros que detectam o

local da perfuração dos poços. Tece críticas e diz que o gestor quer beneficiar o cabo

eleitoral dele. Pede providências para que os poços sejam colocados em funcionamento.

Critica  ainda,  as  autoridades  pela  propaganda que  faz  a  respeito  da  construção das

últimas  cisternas,  dizendo  que  as  mesmas  foram  mal  construídas  e  não  houve

fiscalização, por isso estão rachando e não servem mais para o armazenamento d’água.

Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas que depois dos cumprimentos faz um

relato sobre o problema da falta d’água na região de Olho D’água do Amaro, dizendo

que em 1983 foi  construída  uma rede  d’água saindo  do Batatal  em direção  àquela

localidade  e  Serrote  dos  Franças,  época  em que havia  apenas  quarenta  a  cinquenta

casas,  em  média,  mas  com  o  passar  dos  anos,  hoje  há  em  torno  de  trezentas  a

quatrocentas famílias.  Informa que no pico da última campanha para governador foi

apresentado  ao  então  candidato  a  Governador  Renan  Filho  (eleito),  pelo  Deputado

Isnaldo Bulhões Júnior, e na ocasião, contou o problema da falta d’água na mencionada

região, como também no Serrote dos Franças e Remetedeira, e, o mesmo prometeu que

se eleito fosse, resolveria. No entanto, passou-se três anos e nada foi feito – critica e

afirma que o que falta é “boa vontade e interesse dos gestores municipais que já passam

pelo município”. Diz que, ainda na tentativa de resolver o problema, fez parte de uma

comitiva que acompanhava o Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões, logo depois do pleito

eleitoral do ano passado, onde estava na comunidade Olho D’água do Amaro, inclusive

com o gerente da Casal (Companhia de Abastecimento e Saneamento de Alagoas), o

Presidente  desta  Casa,  à  época,  Genildo  Bezerra,  dentre  outras  autoridades,  onde o

problema da rede água foi debatido e o Senhor Prefeito pediu que o ex-presidente desta

Casa apresentasse um projeto à Casal reivindicando a extensão da rede d’água. Ele, por

sua vez, (Vereador eleito Jacson), à época, diz ter pedido um prazo para o problema ser

solucionado e foi dado três meses. No entanto, no último dia dois de novembro fez um

ano e nada  foi  resolvido.  Tece críticas  e  faz um apelo ao  Gestor  do Município,  ao
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governador do Estado e a Casal para tomarem as providências, alegando que as pessoas

vão passar sede e pedir caminhões d’água aos vereadores, que segundo ele, não tem

autonomia  e  nem  condições  de  arcar  com  as  despesas.  Termina  dizendo  que  a

comunidade de Olho D’água do Amaro e adjacências estão se organizando para fazer

uma mobilização. Reclama que a Rua das Pedrinhas está com as lâmpadas dos postes

apagadas, por isso, diz ter cobrado a reposição e dito que isso será feito em primeiro de

dezembro – critica. Cobra a construção do calçamento da Rua Gilvan Soares – trecho

após a Igreja Assembleia de Deus, alegando que nesse trecho já ocorreu vários acidentes

e  que  a  comunidade  pede  que  ele  (Vereador  Marciano),  apresente  uma  indicação

solicitando  autorização,  caso  o  Poder  Executivo  não  execute  a  pavimentação  da

localidade para os moradores realizar o trabalho. Informa que irá atender esse pedido e

dar um prazo de trinta dias para o Secretário de Infraestrutura dar uma resposta se vai

executar ou não a obra. Diz que esta semana o Secretário de Infraestrutura falou, em

emissora de rádio, que é uma injustiça ele (Vereador Marciano) e o Vereador Jacson

“defender a população”. Por isso, fala que “injustiça” é o seguinte: “o mamógrafo sem

funcionar; o PSF do Bairro São Pedro sem atendimento médico; ter um médico que

trabalha duas no I Centro de Saúde e ganha mais de dez mil reais porque vivia em cima

do  palanque  do  gestor;  saber  que  existem  funcionários  fantasmas;  é  ter  pacientes,

inclusive um que está com nove meses para tirar um eletro da cabeça, porque tem um

tumor,  mas  até  agora  não  foi  feito;  é  ter  pacientes  que  está  tende  desmaios  e  não

consegue  a  marcação  de  um  exame.  Cobra  providências  no  sentido  de  atender  a

demanda da saúde e critica a afirmação do Secretário de Infraestrutura ter usado o termo

“injustiça” diante das cobraças feitas por ele (Vereador Marciano), como também pelo

Vereador  Jacson,  em  favor  da  população  carente.  Adianta  que  nesta  sessão  será

submetido a votação o veto a um projeto de sua autoria (Vereador Marciano) que versa

sobra a transparência do trabalho realizado pelos conselhos municipais, sob a alegação

de que o mesmo é inconstitucional. Informa que fez consultas jurídicas, constatou que o

projeto é constitucional e basta existir vontade política para implantação. Por essa razão,

irá recorrer da decisão do veto. Informa que no mês de abril apresentou uma indicação

solicitando o nome dos membros do Conselho do Hospital para poder acompanhar a

aplicação dos recursos que entram na referida instituição, na ordem de três milhões e

meio de reais, mas nunca recebeu resposta. Acredita que o projeto de lei de sua autoria

foi  declarado  inconstitucional  para  “esconder  as  coisas  da  população  e  fazer  os

arrumadinhos na calada da noite”. Afirma que irá honrar cada voto que obteve para se
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eleger trabalhando em prol da população e informa que o que está fazendo não nem dez

por cento do que pretende fazer até o final do mandato. Informa ainda, que apresentou,

há  mais  de  sessenta  dias,  um  requerimento  solicitando  a  relação  dos  funcionários

contratados  do  Hospital  Regional  Doutor  Clodolfo  Rodrigues,  por  acreditar  que  lá

existem  “funcionários  fantasmas”,  mas  não  foi  atendido  -  critica.  Apresenta

condolências aos familiares do assessor do seu gabinete Yago, pelo falecimento de um

tio. Agradece as pessoas que acompanham e compartilham o trabalho dele (Vereador

Marciano) pelas redes sociais. Afirma que o povo unido é mais forte que o vereador e

como  exemplo  cita  a  conquista  do  calçamento  da  Lagoa  do  Junco  que  está  sendo

executado e diz que isso foi fruto da mobilização da comunidade junto com a sua equipe

(Marciano do Couro). Coloca-se a disposição das comunidades atendidas pelo Posto de

Saúde da Família do Bairro São Pedro para organizar uma mobilização, inclusive na

frente da defensoria pública, para garantir o direito de atendimento médico pelo fato de

não ter o profissional no mencionado posto e uma equipe médica ser insuficiente para

atender toda a demanda. Seguindo, usa a palavra o Vereador Moacir Júnior. Após os

cumprimentos lembra que no segundo dia de mandato, o gestor do município fechou o

lixão que existia no Povoado Areia  Branca,  enquanto gestores de outros municípios

estão “lutando” para fazer e ainda não conseguiram. Informa que o Ima - Instituto do

Meio Ambiente de Alagoas lançou o programa “Alagoas mais verde” em Santana do

Ipanema e escolheu quarenta alunos da Escola Municipal Maria Nepomuceno Marques,

localizada no Povoado Areia Branca,  para irem a Maceió participar de uma palestra

sobre o tema, visitar o “parque escola na lagoa Mundaú e conhecer as ações do governo

voltadas para o bem estar da região de Areia Branca que, segundo o orador, sofreu por

décadas devido a fumaça tóxica que exalava do antigo lixão.  A respeito do veto do

Gestor Municipal a um projeto de autoria do Vereador Marciano, diz acreditar que esta

Casa irá pagar um “preço muito alto”, se mantiver uma lei inconstitucional em vigor.

Mostra-se satisfeito com as ações do governo municipal e por fazer parte desta Casa,

uma vez que o Senhor Prefeito, juntamente com o Deputado Isnaldo Bulhões Júnior e

equipe  de  governo,  “conseguiu  uma barragem,  com mais  de  dois  milhões  de  litros

cúbicos,” para uma região deste município (não citou o nome da região), mas afirma

que  o  “riacho  do  bode”  será  beneficiado.  A respeito  da  “seca”,  diz  que  a  grande

preocupação dos estudiosos do assunto é o armazenamento d’água e isso é feito através

de barragens, cisternas e poço artesianos. Sobre cisternas, diz que somente em Santana

do Ipanema já foram construídas mais de duas mil e o atual gestor já assinou convênio

4



para  construção  de  mais  672  (seiscentos  e  setenta  e  duas).   A respeito  de  poços

artesianos,  informa que neste  município há mais  de quarenta e  cinco.  Cita  algumas

localidade que há poços artesianos e estão em pleno funcionamento, as seguintes: Óleo,

Poço Dantas  e  Roçadinho.  Parabeniza  o  gestor  pelo  desenvolvimento  de  ações  que

beneficiam a população,  como: para amenizar  os efeitos  da seca;  pelo conserto das

estradas “com qualidade”, pela aquisição de ambulâncias; pela interferência, junto ao

Banco do Brasil, para ter melhorado o atendimento aos clientes. Sobre a contratação de

médicos, diz ser complicado porque os médicos não querem trabalhar em PSF. Diz ser

importante o trabalho desta Casa ser realizado com responsabilidade para que Santana

do Ipanema se torne referência nesta região. Informa que as pessoas de Areia Branca

estão reclamando da iluminação pública, mas nem sempre é por falta de luminárias.

Acredita ser a falta de capacidade dos transformadores em atender a demanda. Por essa

razão,  diz  que irá  fazer  um requerimento  solicitando providências  a  Eletrobrás,  não

somente para ver o caso do mencionado povoado, mas de toda a zona rural e urbana.

Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas, que depois dos cumprimentos diz

que há  quem o considere  oposição  ao  governo municipal  por  fazer  cobranças,  mas

afirma ter sido eleito com o propósito de trabalhar em defesa da população. Diz que ter

ouvido uma entrevista dada pelo Secretário Genildo Bezerra, em emissora de rádio, que

ele (Vereador Jacson) dizia ser “uma grande injustiça cobrarem ações e reclamarem” do

que está sendo feito pelo gestor do município. Discorda disso e tece críticas. Diz não ser

uma pessoa desinformada e fala que é dito que as ações do atual governo começaram

em primeiro de janeiro com o fechamento do lixão de Areia Branca. No entanto, afirma

que isso foi feito não porque “gostam de Areia Branca e região”, mas porque existe uma

lei que obriga o fechamento dos lixões, sob pena de pagamento de multa para quem

descumprir. Ao contrário do que diz ter sido falado pelo Secretário de Infraestrutura,

Genildo Bezerra, sobre injustiça nas cobranças feitas ao gestor, o Vereador faz um relato

do que considera injustiça, a saber: o Povoado Areia Branca está às escuras, com as ruas

esburacadas, não ter uma casa de saúde para atendimento vinte e quatro horas e não ter

ambulância; em onze meses de mandato a estrada de Remetedeira e adjacências não ter

sido consertada; não ter sido feita a limpeza dos barreiros; não ter sido disponibilizado

tratores aos agricultores no período da silagem;  não ter sido atendido ao solicitar a

Secretária de Educação a relação dos trabalhadores da educação da rede municipal por

acreditar que há “arrumadinhos”; não consertar dois esgotos que correm à céu aberto no

início da Rua Lourival Amaral; é promover “outubro rosa” e não ter o mamógrafo em
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funcionamento; é as pessoas andarem nas ruas esburacadas, e ainda, considera injustiça

o pedido para ele esperar o prefeito terminar o mandato de quatro anos para depois

cobrar, mas diz que após o término não tem mais o que cobrar. Diz que sempre falou

que não era para ter sido feito tudo, mas quando um gestor quer começa a trabalhar. Diz

que o Secretário de Infraestrura falou que já fez setenta por cento das estradas, daí,

conclui que se falta apenas vinte por cento não será feita a recuperação nem da metade

das estradas, por considerar que falta entre setenta e oitenta por cento a ser feito. Ainda

falando a respeito do que considera injustiça, diz que é: pregar que estão ajeitando a

iluminação pública e as ruas da cidade e dos povoados às escuras; não haver licitação

para a coleta do lixo. Termina dizendo ser importante os discursos serem feito dentro do

campo político e não pessoal.      

  

( 01: 13:59)Vereadora Eliana

Excelentíssimo  senhor  presidente,  Mário  Siqueira,

Excelentíssimo senhores (a) Vereadores ( a) público aqui

presente,  ouvintes  as  rádio  milênio  FM rádio  correio  do

sertão.Queridos irmãos santanenses tenha todos  um bom

dia um bom final de semana e senhor presidente gostaria

que nesse momento de pedir a vossa  excelência em nome

de  todos nós  vereadores  que  vossa  excelência possa

enviar  um  oficio  de  agradecimento  a  Câmara  de

Vereadores  de  Gramado,Rio  Grande  do  Sul,  pelo

reconhecimento ao nosso  irmão santanense Antônio Noia,

ele  quer   no  dia  08,  foi  agraciado  com  o  troféu  Silvio

Abravanel lá a Câmara de Vereadores faz essa  entrega

anuamente a personalidades  que se  destaca que sempre

se  destacam  então  o  nosso   irmão  santanense  Antônio
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Noia, ele  que foi agraciado  com essa tamanha honraria

então em nome  da Câmara de Vereadores de Santana do

Ipanema,  gostaria   que  vossa   excelência  pudesse

encaminhar  esse  oficio  a  Câmara  de  Vereadores  de

Gramado,por  tamanha   honraria   entregue  a   o  nosso

querido  amigo  Antônio Noia.Senhor Presidente gostaria

também   de  fazer  um  pedido,  uma  solicitação  a  nossa

secretária de educação a senhora Jacqueline a reforma  da

Creche Santa Quitéria,esteve fazendo  uma visita e  aqui

quero agradecer o acolhimento da pessoa  responsável em

nome da senhora Ana Maria e das professoras que tem

feito  um  trabalho  brilhante  na Creche Santa Quitéria e, ai

conversando   com  as  crianças,  conversando  com  os

professores eles pedirão  que a Vereadora Eliana pudesse

falar com a  nossa secretária com o nosso prefeito para a

ver a possibilidade de fazer uma  reforma par que aquelas

crianças  possam  ter  um  aconchego   melhor  e  também

senhor presidente a Quadra da Floresta a reforma muitos

jovens, muitos adolescentes  me procuraram e pedirão que

fosse  feito essa  reforma  nessa Quadra  da Floresta por

que muitas   vezes  eles querem  bater  uma  bolinha e

infelizmente  não  tem   condições.Como  também  senhor

presidente  a  Quadra  Poliesportiva  Hortecio  Bezerra   da

comunidade   de  Sitio  Camoxinga  dos  Teodósio,  essa

Quadra Poliesportiva que foi uma conquista  da vereadora
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Eliana  na sua gestão em 2006 á 2008 que conseguir uma

emenda parlamentar  com o Deputado  Federal   Givaldo

Carimbão  e  que   Camoxinga   foi  agraciada   com essa

quadra  porém senhor presidente essa quadra  no primeiro

momento o Deputado dizia para a Vereadora Eliana  que a

quadra   seria   descoberta  infelizmente   não podia  fazer

mais nada por que o município já  estava com a quadra

pronta e ,ai  ficou aquela polemica se a  quadra era coberta

ou  se  era  descoberta  e   fazendo   uma  pesquisa  e

conversando  com a equipe  técnica  da prefeitura na época

a  prefeita  Renilde Bulhões, estive conversando  com o

engenheiros,  com  arquitetos   e  os  mesmos   naquele

momento  dizia:  que  realmente a quadra seria descoberta

e foi que eu  via  em conversa com o Flávio que é arquiteto

o mesmo mostrava é  o valor  que seria para uma quadra

coberta e a quadra  que nós tínhamos  sido contemplado

era  uma quadra  descoberta  e  teria  quer  seria  um valor

maior pelo Ministério da Educação então infelizmente nós

formos  agraciados  com uma quadra descoberta mais ai

eu  tive  a  oportunidade   senhor  presidente   e  senhores

vereadores  de levar  o Deputado Estadual  Isnaldinho até

a  quadra  e o mesmo  dizia Vereadora iremos lutar para a

gente  conseguir   essa  coberta  e  ,ai   eu  peço  a  nossa

Secretária junto com o nosso prefeito essa oportunidade

desta quadra  ser coberta  Vereador Meirica até porque  eu
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sei  o quanto  o jovens, as crianças, os adolescentes, os

alunos da  Escola Municipal  Cleodon  Teodósio gosta  de

jogar  uma  bolinha  naquela  quadra  muitas  das  vezes

Vereador Zé Del eu venho passando  por lá  que venho da

casa  do  meu  sogro,  da  casa  da  minha  mãe   fazendo

algumas  visitas  e  muitas   vezes   a  noite  eu  vejo  a

quantidade  de  jovens  a  quantidade   de  adolescente

jogando   bola  na  quadra  e  quando  está  chovendo

infelizmente eles jogam bola  mais com aquele  cuidado  de

levar uma  queda né e fraturar  um braço, uma perna  como

já aconteceu  casos de adolescentes  caírem e fraturar  um

braço,ou  uma perna então assim quando a necessidade  e

com urgência  de fazer  essa  reforma por que realmente a

própria  comunidade  destrói isso  nós temos  que também

aqui   que falar que a própria  comunidade  que deveria

zelar e não zela  Valdinho e você sabe  disso  e não  zela,

quero aqui  cumprimentar   uma colega a Elize  que está

aqui fazendo  uma visita né e assistindo aqui os nossos

colegas  vereadores  vendo seu pronunciamento  aqui  na

tribuna e, ai  o que mais  me doe e por que quando a gente

consegui  que não é fácil a própria comunidade que deveria

zelar  não zela ouvir como muita atenção  aqui  os nossos

colegas  vereadores falar do poço artesiano, falar de postos

de saúde,falar  de  Escola e a maioria  das coisas  que

acontece nas  quadras poliesportivas não só do município
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de Santana isso é geral no nosso  Brasil no nosso mundo

as quadras  estão acabada por que a própria comunidade

acaba eu  já  presenciei  por   diversas  vezes  jovens  com

moto dentro  da quadra e todos sabem  do que eu estou

falando,  a  quadra   recente  que   foi  inaugurada  tá  lá

acabada pode ir lá  olhar a quadra e não foi a vereadora

Eliana  que saiu daqui pra apedrejar ela lá não  os nossos

queridos alunos  e ai tenho quer ser descente não posso

generalizar e dizer que são  todos né mais quantas das

vezes  que estão lá jogado pedras e a Capelinha de São

Francisco de Assis  que foi  a vereadora Eliana  junto com

outras pessoas  que construiu a capela e que quantas  das

vezes  os alunos  jogam  pedra em cima  do telhado da

igreja de São Francisco de Assis, quantas das vezes que já

não  pegam pedras e quebram  os vidros das janelas,temos

o Iº Centro de  Saúde os postos de saúde que os vidros

estão  quebrados e já foi  colocado  nessa gestão , quero

aqui agradecer  a presença  de Irailma aqui de  do Sitio

Jaqueira  junto com a sua mãe  e seu irmão  que Deus

abençoe todos vocês e ai senhor presidente isso me doe

Por que quando a gente tem órgão público a gente tem

quer zelar.Primeiro zele da sua casa eu tenho muito  dito

isso, eu tenho muito dito isso quando você zela e tem um

cuidado  de sua  própria casa você também vai  zelar do

outro por que se você  não quer o mal  pra você  então
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você não vai desejar  o mal o próximo não é assim então

senhor presidente a quadra foi inaugurada em 2012, tá lá

trave  não  presta  mais,  as  redes  não  prestam  mais

( 01:25:00)  a eletricidade tá lá precisando com urgência

pó que por diversas vezes eu cobre na gestão anterior que

fosse  feito   uma  reforma  e  uma  manutenção  daquela

quadra por que   estou vendo a hora uma criança lá levar

um choque e  que Deus  abençoe que  haver  nenhuma

vitima  por  que  realmente  tá  um  descaso  e  ai  eu  fico

preocupada   com os  poços  artesianos  do  Óleo,  eu  fico

assim preocupada  com o poços artesianos do Óleo e ai eu

pergunto  aos  nossos  colegas   o  seguinte:  procuraram

informar como  é o procedimento,a entrega a  distribuição

dessa água e  de quem é a responsabilidade? Eu gostaria

que todos  os poços artesianos  do meu município  tivesse

uma pessoa  responsável para tomar conta  desse poços

artesianos  eu  gostaria  porém  o  município   não  tem

condições  nenhuma  de colocar  em cada poço artesiano

um responsável.Temos os poços artesiano que estava com

problema seriíssimo em 2012 e,  eu  frisei  aqui   que por

varias vezes mais vou frisar novamente.Vereador Zé Lucas

sabemos quanto tempo de seca em 2012 tava lá  os 03

poços  artesianos  da  comunidade   de  Camoxinga  com

problema,procurei o secretario de agricultura  levei ele até

a comunidade a prefeita a doutora Renilde  na época pediu
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a ele que  fizesse o levantamento do material  que estava

danificado pra ver a possibilidade  de comprar deixou todos

os  poços  artesianos  lá  funcionado  o  que  era  falta  de

membrana era a falta de  filtro e ai o secretário mandou  e

deixou  lá  com  membrana,  com  os   filtros  e  fez  a

manutenção  e  graças  a  Deus   foi  resolvido  o  problema

mais  para  isso  as  coisas  não  acaba,acabam  há

necessidade de fazer manutenção há, então o gestor  quer

que acontece a própria comunidade leva os seus reclames

ao secretario de agricultura o Jorge ele faz o levantamento

leva até o prefeito e o prefeito  autoriza,o secretario  ele

Mao pode autorizar  por que quem autoriza  é o prefeito o

que quer está acontecendo nesse poço artesiano  que eu

estava lá  junto com o  vereador  Mário , com o vereador

Júnior, com o vereador papa-tudo quando foi  perfurado foi

a coisa mais bela e ,eu não tinha presenciado( 01:28:00)

uma  cena  daquela  vereador  Zé  Del,  a  felicidade  da

população  que  lá  estava  da  comunidade  óleo  quando a

perfuratriz tava perfurando o poço quantos milímetros de

água por minutos, por segundos, por hora e graças a deus

foi uma conquista do governo Dr. Isnaldo não era prefeito

mas ele conseguiu com o governador Renan filho e foi feito

pela  SEMAR o  atendimento  eu  acredito  assim  colocado

água nas casas por mais ou menos acho que umas 30 eu

acredito,  colocando aqui  30  eu não sei  mais  ou menos,
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mais eu acredito que foram mais de 30 e nós fomos lá e

realmente  cada  casa  próximo  do  poço  artesiano  foi

colocado lá uma torneirinha para que fosse abastecida a

sua residência  e ai eu fiquei sabendo que ficava a critério

da  comunidade  de  contribuir  com  algo  para  que  uma

pessoa  responsável  no  poço  pudesse  fazer  essas

distribuições dessa água e ai é onde está diz que ficou um

rapaz  não  deu  certo,  foi  outro  rapaz  e  não  deu  certo

realmente  se  a  própria  comunidade  elas  não  se  uniram

para  colocar  uma  pessoa  responsável  com  certeza  vai

acabar esse projeto porque daqui a pouco o dessalinizador

que é o objeto mais importante para separar a água doce

da salgada daqui  a pouco não vai  funcionar e quem vai

poder comprar a comunidade pode não, ai mais outra luta

para conseguir então eu peço aqui a comunidade de óleo

que zele, que cuide porque a gente só sabe quanto não

tem o liquido precioso na sua casa,  quantas das vezes,

quantas braças eu não andei  com a lata d’água,  com o

pote ou com o balde para ir buscar água na cacimba de

seu Didi, fui vereador Jacson fui varias vezes fomos muito

bem, fui varias vezes com meu pai juntava meus irmãos

cada  um  com  uma  lata,  com  um  pote,  com  um  balde

chegava 07 horas da noite na cacimba para sair no outro

dia 06 hortas da manha esperando minar e ai eu pergunto

ai você tem um poço artesiano e você também não querer
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zelar,  não  tenha  duvida  é  muito  importante  que  a

comunidade zele, na hora que você ver alguém quebrando

você é o primeiro a dizer que não sabe quem fez, mais

denuncie  procure  o  setor  responsável,  setor  competente

para que aquela pessoa seja punido porque quando sair do

seu bolso a coisa é diferente, outra coisa não posso ser

injusta  sei  da  importância  de  duas  equipes  medicas  no

povoado de Areia, duas equipes medicas em São Felix, de

duas equipes medicas aqui na Floresta na rua da praia, na

São  Pedro  sei  da  importância  já  houve  senhores

vereadores duas equipes medicas no PSF são Pedro  já

houve  porem  a  gestão  anterior  não  teve  condições  de

pagar e fechou, a gestão anterior, lá tinha dois médicos,

dois enfermeiros mais a gestão anterior não teve condições

de bancar a outra equipe medica  teve que cancelar nós

estamos  aqui  em  Santana  do  Ipanema  nós  temos  11

equipes  eu digo 11 PSF certo, tem o PSF da São Pedro

que  está  sendo  sem  medico  mais  é  como  a  secretaria

normanda  falou  ta  correndo  atrás  ver  se  encontra,  se

alguém quer se vocês se alguém que está ouvindo a radio

tem algum medico que possa vim trabalhar em Santana do

Ipanema  em  uma  unidade  básica  de  saúde  entre  em

contato com a vereadora Eliana e demais vereadores, com

a secretaria de saúde, com o nosso prefeito que eu tenho

certeza  que  você  vai  estar  em  uma  unidade  boa  a
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demanda lá é muito grande é pior é não ter um médico lá

eu vejo quantos pacientes que saem de lá da São Pedro

que vai ao primeiro centro de saúde para serem atendido

mas eu quero aqui dizer que tenho certeza que todos estão

lutando para conseguir um médico o mais rápido possível

para a comunidade para o PSF São Pedro e agradecer a

todos  os  nossos  médicos  que  tem contribuído,  que  tem

ajudado, que tem trabalhado aqui em Santana do Ipanema,

o médico de São Felix, o médico de Barriguda, o médico da

Jaqueira, o médico de Areia, São Jose, Baraúna todos se

dedicam, todos fazem seu trabalho com amor e carinho,

quantos médico como a Drª Barbara mesmo de Camoxinga

do Teodósio do PSF Camoxinga sobe serra até de moto

São poucos médicos querem fazer esses trabalho isso nós

sabemos disso a se for para ir para zona rural eu não quero

não, veja a situação do PSF de São Felix a distância que é

tem que ir para São Raimundo, tem que ir para Pedra Rica,

tem que ir  para Caracol  está lá graças a Deus obrigado

senhor e sempre tenho dito aqui aos meus colegas vamos

rezar para agradecer a Deus o que nós temos em Santana

do Ipanema, que piores são outros lugares que estão ai

com dificuldades de não ter um médico na sua unidade de

saúde muito obrigado senhor presidente.  ( 01:35:02)
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01 : 35 ; 33 Fala de Mario –  fez uso da palavra a

vereador   Eliana  e  convido  agora  para  presidir  a

sessão o vereador Zé Del pôs eu irei usar a tribuna

Senhor  presidente  em  exercício  vereador  Zé

Delquero  manda  um  abraço  ao  meu  compadre

Valter,  que  esta  aqui  presente  e  amigos  da  zona

urbana, zona rural do nosso municipal, estamos aqui

mais  uma vez nesta casa e agradeço a Deus por

que  sem  o  consentimento  dele  não  estaríamos

aqui , tivemos  alguns discursos aqui nessa tribuna

e algumas cobranças agente sabe disso mais  nos

somos  consciente  do  que  esta  acontecendo  nos

somos conscientes também dos esforço do prefeito

para resolver os problemas de Santana do Ipanema

também a UBS que antigo PSF de são Pedro esta

sem medico e agente sabe disso é a única UBS que

não  tem  medico  que  todas  as  outras  UBS  tem

médicos sem exceção, e essa não tem medico é por

que o prefeito quis é ´por que o prefeito quer ,obvio

que não, a medica que trabalhava la teve que se

ausentar que foi fazer especialização, desde então a

administração  juntamente  com  a  secretaria   de

saúde  vem  contratando  médicos  para  trabalhar

nessa  UBS  mais  não  e  fácil  o  vereador  marciano

disse  que  contratou  alguns  médicos  e  que  os
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mesmos  não  quiseram  vim  é  que  a  unidade  de

saúde  tem  6  mil  pessoas  e  agente  vai  tirar  as

pessoas não , vamos ter que atende sim  tem que

atender as pessoas que tem na unidade vamos ter

que atender as formas que são definidas a equipe

medica de cada UBS é o governo federal é o medico

é o  enfermeiro é um técnico de enfermagem é um

agente  de  saúde  e  todas  as  normas  exigida  a

secretaria de saúde de Santana do Ipanema e esta

fazendo sabemos de todas a dificuldades  e mais

uma  vez  eu  peço  se  alguém  tiver  um  medico

disponível e se algum medico estiver ouvindo nesse

momento e quiser vim para trabalhar em Santana

do Ipanema não tenha duvidas que o município vai

contratar,   a  vontade do prefeito  é  que todos  de

Santana  esteja  bem  mais  não  é  fácil  eu  vou

confessar aqui aos senhores, que eu estive com um

amigo meu que hoje reside em campina  grande e o

mesmo tem uma amizade com po prefeito daquela

região , com o prefeito de campina grande quando

em  conversa  o  prefeito  confidenciou  a  grande

dificuldade  que  está  tendo  em  Campina  Grande

uma  grande  cidade  que  agente  sabe  da  Paraíba

uma cidade de uma infra estrutura bem maior que

Santana e quando o mesmo mim confidenciava não
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só a mim mais as pessoas que estava presentes e

fala  da  grande  dificuldade  que  a  cidade  esta

passando  agrade dificuldade em Campina Grande

esta  numa  situação  difícil  e  a  nossa  cidade  do

sertão aqui de alagoas, mais  Santana do Ipanema

graças a Deus o prefeito esta focado em fazer uma

grande  administração  tivemos  muitas  e  muitas

cobranças  em  estradas  e  agente  sabe  da

necessidade  e  justamente  por  isso  estivemos  no

feriado com o prefeito na zona rural visitando ale o

óleo são Felix  Riacho das Lages Camoxinga e nos

,gastamos daqui para o óleo 10 minutos as estrada

super. muito boa e que o prefeito quer fazer todas

não tenha duvidas a administração pública não tem

toque de mágica como eu já falei se fosse assim já

teríamos resolvido  não é fácil, sabemos da grande

dificuldade em vários municípios nem sequer estão

conseguindo  pagar  folha  de  pagamento  e  aquele

município que esta pagando vamos agradecer que

não é fácil mais o prefeito tem o compromisso de

fazer  uma  grande  administração  estivemos  em

Brasília juntos estava também o vereador júnior o

prefeito  o  deputado  Isnaldinho  quando  o  prefeito

saiu  daqui  em  busca  justamente  preocupado

vereador  Jacson  com  o  nosso  município  com  a

18



preocupação  de  água  ,  com  um  projeto  de  uma

barragem para Santana do Ipanema e com certeza

não  vai  apenas  beneficiar  não  os  Santana  do

Ipanema pode ter certeza disso essa barragem ira

beneficiar  outras  regiões,  e  que  esta  barragem

graças a deus e graças ao esforço do prefeito esta

garantido  fomos para Brasília  o  projetista  foi  com

agente o engenheiro doutor Assis apresentou esse

projeto aos ministros Mauricio Quintela ao ministro

do MBS e graças a deus e ao esforços do prefeito a

barragem  esta  garantida  e  tenho  outra  grande

novidade que esta vindo para Santana do Ipanema

que  praticamente  esta  garantido  os  devotos  de

senhora  Santana  e  toda  a  sociedade  Santana  vai

agradecer é o santuário de senhora Santana eu não

aguento  segurara  não  é  uma  desmantelo  no

santuário o recurso esta garantido estivemos aqui

no feriado visitando as serras aguda e o alto da Fe

para que definisse esse santuário e o prefeito esta

trabalhando  com  intuito  com  objetivo  de  fazer  o

melhor obviamente com o intuito de agradar  mais

sabemos que não agrada a todos mais o objetivo é

esse  de  fazer  o  melhor  .  falamos  aqui  muito  em

poços  artesiano  e  quando  a  vereadora  fofa  disse

que  a  comunidade  também  tem  que  prestar
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responsabilidade  não  é  apenas  o  poder  publico  o

vereador  não  é  o  prefeito  o  governador  faz  e

colocou la, nos tivemos um programa agua doce um

poço  artesiano  foi  estalado  em  pedra  d’água  na

época da prefeita doutora Renilde Bulhões, tem um

amigo irmão que mora na região onde a sociedade

não  quis  toma  conta  esta  propriamente  acabada,

que as pessoas ainda tem aquela consciência a não

é o meu dinheiro eu poço quebrou, não é assim o

dinheiro é de cada um de nos e agente que paga em

posto , pôs a responsabilidade é nossa também não

vamos colocar responsabilidade  apenas no poder

publico a o município,  não custou dinheiro do meu

bolso, a indiretamente custou, do seu bolso  por que

quando agente faz uma compra e é nosso dinheiro

mais vamos ter cuidado, o vereador Jacson cobrou a

respeito  do  lixo  ali  eu  sempre  vejo  isso  e  fico

analisando para o senhor ter uma ideia se um que

esta  funcionando é  a  conterne é  a  coleta  de lixo

como vossa excelência flou a respeito do lixão de

areias  que  existem uma lei  que  exigem que seja

extintos  os  lixões  também agente  sabe mais  tem

municípios  o  sertão  e  alto  sertão  é  quem  esta

seguindo a linha quem iniciou foi Santana mais tem

muito município que na região norte de alagoas que

20



nem se  quer  estão  começando  a  estuda  agora  a

possibilidade  de  fazer  isso  de  radicar  o  lixão  e

Santana saiu na frente ´por que foi um compromisso

do prefeito agente sabe que tem uma lei mais ele se

adiantou ele resolveu eu fico vendo e passando na

pancrácio  Rocha e vi  o  carro  do lixo  faz  a  coleta

agora e as pessoas vem e coloca naquela mesma

hora as pessoas colocam no sábado a tarde quando

sabe que p carro coletor não vai passar no domingo

agente  pede  também  que  a  sociedade  se

conscientizem que ajudem a agente precisa fica la o

lixo na rua o cachorro vem e rasga ai suja a rua e eu

vejo  isso  constante  aqui  no  viaduto  limpo  agora

pode  passar  depois  de  uma  hora  já  esta  sujo

novamente  pós  ajudem  gente   a  nos,  esta

terminando aqui a AL 130 Santana a olho d’água  a

AL essa que era conhecida como a rodovia da morte

que daqui ´para olho d’água o que tem de tumulo

justamente  por  que  tinha  sido  feito  um

recapeamento  nunca  a  30  anos  era  so  um  tapa

buraco esta ai  quando era para fazer as cobranças

agente não viu muita cobranças da sociedade mais

é  difícil  quando  se  executa  agente  não  vê  a

sociedade reconhecer, alagoas tem o orgulho de ser

o segundo estado do pais a ter as melhores rodovias
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a ,melhor malha viária,  então isso é orgulho para

agente  esse  recapeamento  aqui  foi  o  deputado

Isnaldinho  junto  com  o  prefeito  solicitando  do

governo logo na sequencia,  vai  ser  asfaltado ruas

em Santana do Ipanema e não vai demorar não, isso

é trabalho minha gente, foi conseguido em brasílias

com o deputado JGC uma UBS para areias branca e

já  garantido  foi  conseguido  junto  ao  ministro

dinheiro pra infra estrutura para o nosso município,

para  calçamento  ,  então  senhores  vereadores

sociedade  de  Santana  do  Ipanema  sabemos  que

falta  somos  conscientes  disso  estamos  com  um

problema  na  casa  da  mulher  de  medico  mais  o

prefeito  já  entrou  em  contato  e  esta  chegando

ginecologista para Santana do Ipanema para a casa

da  mulher  por  que  não  é  fácil  a  contratação  de

médicos mas esta sendo feito as coisas são muito

burocráticas no poder publico as coisas tem que ser

feitas com cuidados e cautelas não tenha duvidas

disso  e  Santana  pode  ter  certeza  eu  não  tenho

medo de dizer ter uma das melhores administração

vou  termina  o  meu  discurso  mais  antes  quero

mandar  o  meu  abraço  solidário  aos  familiares  do

amigo nosso vizinho Luiz Maria homem de bem que

veio a falecer e que partiu dessa para outro plano e
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o  que  agente  ´pode  fazer  agora  é  rezar  passei

ontem no velório onde abrasei a todos os familiares,

e em nome da câmara de Santana do Ipanema  vai

as  minhas  condolências  e  o  nossos  sentimentos  ,

mais  quero  termina  agradecendo  a  Deus  e  que

derrame  benças  a  todos  os  santanenses  e

principalmente  os  políticos  que  Deus  derrame

benças  e  ilumine  o  prefeito  para  que  possa

continuar  o  seu  projeto  por  que  já  sabemos  que

antes  de  termina  o  disque  Luiz  que  eu  já  ia

esquecendo  dia  primeiro  de  dezembro  esta

funcionando em Santana do Ipanema este programa

disque  Luiz  ele  só  tem em  Maceió   se  não  mim

engana em outra cidade mais não mim recordo e

agora em Santana do Ipanema programa esse que

terá a sua sede e terá o telefone para que na hora

que a sua lâmpada estará queimada é só pega o

telefone  e  lia  e  terá  o  prazo  de  72  horas  para

reposição  dessa  lâmpada  e  podem  ter  certeza

santanenses que a partir do dia primeiro o disque

Luiz estará funcionando aqui em Santana e outras

ações  para  melhoria  de  Santana  do  Ipanema  e

podem  ter  certeza  que  o  prefeito  não  para  e

Santana vai ficar realmente da forma que ele quer e
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agradeço a Deus e desejo um bom final de semana

para todos santanenses.( 01:51: 14)

Vereador Meirica (01:51:29)

Excelentíssimo  senhores  vereadores,  excelentíssima

senhoras  vereadoras,  publico  aqui  presente  no  qual  eu

quero saudar em nome do meu filho Junior que se encontra

aqui presente, o nosso advogado tucá maia que está aqui

inclusive me cobrando aqui para que eu cobre do secretario

de agricultura o poço artesiano lá na comunidade do nosso

amigo tucá maia fica aqui esta cobrança, dizer também que

é  muito  importante  Mario  essa  questão  do  DISK  LUZ

porque  sabemos  todos  nós  que  Pernambuco,  são

Raimundo  Jacson  lá  é  uma  comunidade  que  ainda  ta

nessa briga e lá é CELPE cobrei aqui inúmeras vezes em

relação com a energia daquela comunidade que inclusive vi

vossa  excelência  mostrando  muito  bem  iluminada  pelo

prefeito  de  Pernambuco  mas  Pernambuco  lá  aquela

comunidade  precisa-se  se  decidirem  no  caso  para  que

Santana  do  Ipanema  possa  levar  algumas  ações  para

aquela  comunidade  de  são  Raimundo  então  fica  aqui  a

minha cobrança segundo informações que eu obtive está

na justiça e ai como é CELPE lá eu não tenho idéia se é

possível Santana do Ipanema fazer aquela reposição das
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lâmpadas de lá de São Raimundo mas como agora vaio ter

DISK Luz  eu  acho  que vai  ser  muito  importante  porque

queimou uma lâmpada no seu poste a comunidade vai ligar

e  a  empresa  que  ta  prestando  serviço  a  Santana  do

Ipanema  logicamente  vai  atender  aquele  cliente  e  nós

ouvimos  aqui  varias  e  varias  cobranças  eu  acho  que  é

importante  é  a  câmara  de  vereadores  isso,  vereador

Jacson, vereador marciano e demais vereadores eu acho

que  é  muito  importante  porque  todos  aqui  tem  um  só

objetivo trazer o engrandecimento para nossa comunidade

especialmente  Santana  do  Ipanema,  ouvi  aqui  com

bastante  atenção  também  a  cobrança  do  meu  amigo

Jacson  em  relação  lá  ao  povoado  de  Areia  Branca  e

também eu já tive e não tenho essa preocupação  Jacson

eu já falei com a secretaria de saúde Normanda para que

ela pudesse colocar uma ambulância naquela comunidade

para  que  as  pessoas  pudessem  se  locomover  porque

muitas pessoas não tem condições de pagar 100 reais, 90

reais de areia b para cá então eu tenho feito essa cobrança

constantemente tenho certeza que mais cedo ou mais tarde

essa cobrança irá ser atendida porque é uma necessidade

daquele povo,  você sabe muito bem que areia hoje  tem

uma comunidade muito grande e a gente tem na verdade

há essa cobrança é por  parte  da comunidade e falando

também  do  projeto  do  meu  amigo  marciano  eu  tenho
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certeza que vai ser colocado na pauta hoje, perguntei ao

senhor  presidente  mais  eu  vou no momento  da votação

vou  me  obste  para  essa  votação  até  por  conta  que  eu

tenho conhecimento que o pessoal do jurídico da prefeitura

perdeu  o  prazo  e  eu  não  vou  botar  minha  mão  em

combuca de cobra porque depois ai  vai  que o marciano

derruba ai na justiça e quem foi que votou Meirica então eu

diante mão na hora do voto vou me obster em relação a

essa votação desse projeto que vai entrar na pauta hoje em

votação então são essas minhas palavras, quero dizer aqui

que estou a disposição de toda comunidade de Santana do

Ipanema  tenho  acompanhado  o  desenvolvimento  e  o

crescimento  de Santana  no dia  a  dia  e  a  gente  só  tem

torcer  que  o  nosso  gestor  faça  uma  boa  administração

possa desenvolver  a  nossa  cidade que eu acho o  mais

importante é o crescimento de uma cidade, tenho andado

esse Brasil  inteiro e tenho visto de uma cidade e muitos

lugares  do  nosso  Brasil,  cidade  pequena  mais  com

desenvolvimento  fantástico  no qual  Santana do Ipanema

com  a  população  de  50  mil  habitantes  eu  estive  numa

cidade com 15 mil habitantes que eu fiquei impressionado

com o desenvolvimento daquela cidade,  uma cidade tão

nova mais que tão ordeira no interior de são Paulo no dia

de  ontem então  aqui  são  as  minhas  palavras  dizer  que

sempre  estar  aqui  a  disposição  de  toda  comunidade  de

26



Santana do Ipanema e torcendo não só eu mais acredito

que todos os vereadores daqui desta casa com o objetivo

trazer  o  engrandecimento  da  nossa  cidade,  quero

agradecer aqui mais uma vez o meu filho advogado Junior

que me liga na aérea previdenciária juntamente com meu

amigo Tuca maia que se encontra aqui também, o nosso

amigo  o  jurídico  desta  casa  aqui  também  Leo  que  tem

sempre contribuído e tem feito o trabalho fantástico dentro

do nosso município de Santana do Ipanema para que as

pessoas  procurem  seus  direitos,  direito  esse  que  quem

trabalhar na aérea jurídica tem conhecimento e que podem

ajudar  as  pessoas  da  nossa  comunidade  meu  muito

obrigado e até a próxima sexta feira se assim o bom Deus

nos permitir. (01:57:24) 

Leituras das Matérias

Votação do projeto 

 Marciano (02:17:58) Senhor presidente sob o meu projeto

de lei  quero ouvir da mesa os termos do regimento, dos

prazos que o prefeito tem quanto ao veto de uma lei

Mario – Não entendi vereador  

Marciano –  eu  quero  ouvi  da  mesa  os  termos  do

regimento, regimentais dos prazos em que o prefeito tem

quanto ao veto de uma lei.
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Mario – Vereador é essa discussão já foi feita terça feira

nas comissões estivemos uma reunião nesta casa e todos

esses prazos foram conversados na reunião 

Marciano –  Em  questão  de  ordem  seu  presidente  eu

preciso aqui registrado minha ata para que eu tenha entrar

em  ação  e  peça  a  suspensão  da  votação  pelo

descumprimento do regimento dessa casa

Mario – quanto à questão de prazos já existi uma ata da

reunião que nos fizemos vossa excelência pode pedi essa

ata,  sem  problema,  a  ata  da  reunião  de  terça  feira  foi

registrada, tudo que foi discutido ali está registrado vossa

excelência pode utilizar essa ata sem problema nenhum,

certo, toda questão de prazo que nós discutimos naquela

reunião foi tudo para ata então nós temos tudo na ata e

quanta  questão  de  não  votarmos  hoje  vamos  dar

continuidade vamos votar o veto sim.

Mario –(02:19:40)  Dando  continuidade  a  sessão  vamos

iniciar colocando o veto até porque se não votarmos o veto

hoje tranca a pauta e a gente vai, ai não podemos parar os

trabalhos desta casa devido a uma votação de veto, vamos

votar sim. 

Marciano  do  Couro –  (02:20:34)  seu  presidente  já

consultei  vários  jurídicos  e  tenho  meu  projeto  de  lei  no

escritório jurídico já sendo discutido e que meu projeto não
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é constitucional  porque  não  crio  cargo  e  nem despesas

para  esse  projeto,  não  vejo  motivo  do  meu  projeto  ser

vetado  e  como   vereador  Meirica  falou  que  eu  posso

derrubar este veto vou a luta junto com a minha equipe e

com o escritório de jurídico e provar que meu projeto não é

inconstitucional,  que  estão  alegando  que  no  conselho

tutelar tem alguma questões confidencial ou sigilosa basta

não ser divulgada mais nós temos direito de todo cidadão

saber aonde se reuni os conselhos do nosso município que

é vinte e sete conselhos porque até agora 11 meses de

mandato o vereador marciano do couro não sabe aonde é

que se reuni  esses conselheiros, vejo uma obrigação da

transparência  dos  conselhos  municipal  de  Santana  do

Ipanema  seu  presidente  e  vou  mostrar  a  sociedade  de

Santana  do  Ipanema  que  o  meu  projeto  de  lei  não  é

inconstitucional, só é inconstitucional para o município que

no inicio do mandato do vereador Jacson apresentou um

projeto onde vereador que o seu projeto era constitucional,

nós  vamos  ter  certeza  se  o  projeto  de  lei  do  deputado

Gilvan Barros,  não for  aprovado na assembléia ai  o seu

projeto é inconstitucional agora se ele não for nós sabemos

que  essa  casa  é  quem  diz  quando  os  projetos  é

inconstitucional,  mas eu vou a luta seu presidente muito

obrigado. (02:23:46) 
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Jacson Chagas (02:24:17) -  Bom dia mais uma vez seu

presidente,  senhores  vereadores,  senhoras  vereadoras  e

publico que se faz presente que nos ouve através da radio

correio e da radio Milênio mais uma vez bom dia. 

Seu  presidente  eu  venho  na  tribuna  na  ordem  do  dia

explicar até então o colega vereador marciano que vai ser

colocado em votação o veto e vereador marciano, colegas

vereadores  e  publico  que  se  faz  presente  o  vereador

Jacson chagas por um entendimento dele e da sua equipe,

o vereador Jacson Chagas vai se abster de votar nem vou

votar sim e nem contra e ai eu explico a sociedade porque

primeiro  vereador  marciano  porque  o  projeto  perdeu  o

prazo  do  gestor  mandar  para  essa  casa  então  já  é

inconstitucional eu não voto em coisa errada, eu disse no

primeiro dia , na primeira sessão quando eu fui empossado

nessa casa, na primeira sessão eu disse, segundo que no

dia da reunião eu não estive presente nas comissões então

quero avisar a sociedade que não estou me escondendo

estou  me  abstendo  e  explicando  mais  uma  vez  o

porque,porque o veto perdeu o prazo quando começa a

coisa errada geralmente ela termina errada e ai o vereador

Jacson Chagas vai se abster muito obrigado seu presidente

(02:25:55)
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Meirica – Eu vou declara aqui eu me abstenho por conta

que o setor jurídico da prefeitura perdeu o prazo ai dessa

forma  eu  me  abstenho  o  meu  voto  está  registrado.

(02:26:32) 

Mario – Pede para o vereador Marciano do couro registrar

o seu voto 

Marciano  do  couro  (02:27:37  –  Eu  também  seu

presidente  eu  abstenho  o  meu  voto  por  conta  não  foi

cumprido o regimento desta casa. (02:27:47)

Votação    

 03 abstenções, 02 ausência do vereador Jose Vaz e do

Roberto  não  estão  presente  e  o  veto  aprovado  por  05

votos, 05 a favor, 03 abstenções e 02 ausências.

Mario – Dando continuidade iremos agora fazer a votação

do projeto de lei de mensagem 03/2017.

Continuação das leituras das matérias 

Ordem do dia 

Meirica  (02:33:30)  Excelentíssimo  senhor  presidente,

senhores  vereadores  que  na  verdade  ta,  tivemos  duas

audiências publicas ultimamente e na verdade em relação

a  reforma  do  mercado  da  farinha  que  chama  foi  a

solicitação que eu fiz aqui desse requerimento pára que o
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prefeito  na  medida  do  possível  possa  é  levar  alguns

benefícios  para  aquele  pessoal  que  trabalha  aqui  no

mercado da farinha e que muito e muito tempo que não foi

feito  uma  reforma  naquele  local  e  freqüenta  ali

praticamente todos os dias e o pessoal tem me cobrado

muito e fiquei com essa cobrança para fazer o gestor do

prefeito municipal de Santana do Ipanema para que ele na

medida  do  possível   possa  dar  uma  recuperada  no

mercado  da  farinha  então  fica  aqui  o  meu  apelo  irei

conversar  pessoalmente  com  ele  quando  assim  nos

encontrar ou irei tirar um dia na semana nessa ou na outra

para conversar com ele na prefeitura em relação a essa

solicitação minha que é de grande importância não só para

prefeitura  mais  sim  para  comunidade  de  Santana  do

Ipanema do mercado público é um local que abrange toda

sociedade de  Santana  do  Ipanema porque  no  dia  a  dia

tenho visto ali topado de gente lá todos os dias precisa de

um melhoria porque no momento se encontra em péssima

qualidade de manutenção e ai aproveitar também para que

seja  equipado  com  balança  eletrônicas  para  que  as

pessoas possam fazer as suas compras e sair totalmente

felizes com a estrutura nova que assim vem ser dada pelo

prefeito municipal de nossa cidade então fica aqui o meu

apelo  e  irei  conversar  com  ele  em  relação  a  esse

requerimento muito obrigado (02:35:34)
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Mario (02:36:05) –Senhor presidente, senhores vereadores

eu vim aqui na ordem do dia queria falar da indicação nº

120/2017  a  qual  solicito  do  poder  executivo  do  nosso

município que seja feita a implantação do projeto saúde na

praça no bairro são Jose, temos uma aérea a praça onde

está  ociosa  e  que  a  gente  solicita  que  o  prefeito  possa

fazer uma reforma pra transformar em uma academia da

saúde para que a gente possa implementar esse projeto

programa saúde na praça ao invés daquela pessoa quem

quiser vim para o comercio não tenha duvida virá aqueles

que não quiserem vir que façam seus exercícios físicos na

no  bairro  são  José,  as  pessoas  do  bairro  São  José  e

adjacências que moram ali próximo, rua Delmiro Gouveia,

Manoel Medeiros de Aquino, Clima Bom então pensando

nessa pessoas a gente fez essa indicação e a gente agora

espera  e  com  certeza  que  seremos  atendidos  muito

obrigado seu presidente. (02:37:02)

Vereador  Jacson  Chagas  (02:37:35) –  Boa  tarde  mais

uma vez senhor presidente, senhores vereadores, senhora

vereadoras e público que nos ouve, senhor presidente o

projeto de grande revalia   e grande importância projeto do

consórcio  do  Conesul  que vossa excelência  colocou em

votação e o vereador Jacson Chagas, não teve  vereador

Zé Lucas  dificuldade  de votar  mais haja em vista  tem

quer se relatar tem quer fazer um  senhor presidente que

33



esse   projeto  antes  do  vereador  Jacson  Chagas   votar

procurei  em  outras  administrações  que  já  tem  esse

consórcio  que  já  tão  nesse  consórcio  outros  vereadores

que estão nesse consórcio e dizem que o vereador  Jacson

Chagas  é  oposição  mais  quando  o  projeto   é  bom  pra

Santana o vereador  Jacson Chagas vem aqui e votou a

favor como todos os colegas votaram a favor.Votei a favor

senhor presidente e público que nos ouve em casa por que

fui buscar  informações fora por que a administração  ela

joga um projeto para e não  dar informação  a gente na

medida do possível e o tamanho  da responsabilidade  que

tem então votei  o projeto sem dificuldade mostrando que

eu não sou oposição mostrando que voto nos projetos que

seja bons para a  comunidade  de Santana do Ipanema,

principalmente  como  tratasse  de  um  projeto  de  saúde

sabemos  nós  que  a  saúde  anda  um  pouco  capemba

Jacson  Chagas  votou  a  favor  do  projeto  muito  obrigado

senhor presidente.( 02:39:04)

(02:39:39) Vereador Marciano do Couro

Senhor presidente eu olhando aqui   no regimento dessa

Casa e vir aqui  o veto só poderá  ser rejeitado pelo voto

da maioria  absoluta  dos vereadores e que eu constata

aqui que cinco  vereadores  cinco votos gostaria  de uma

explicação a maioria absoluta dos vereadores.( 02:40:27    
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( 02:40:27) Vereador Mário 

Vereador maioria  dos presentes dos que estão presentes,

maioria absoluta dos que estão presentes, dos presente.

(02:40:44) 

(02:40:45) Vereador Marciano do Couro

 Certo vereador, senhor presidente,ta dada a sua reposta

vou consultar o jurídico ( 02:40:59)

 ( 02:40:59)Vereador Mário  

 Sem problema vereador   Marciano  fique  a  vontade,  ta

certo,pode consultar o jurídico  de vossa excelência  não

tem problema (02:41:08) 

Mario encerra   a sessão as 02:41:1

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

expediente. Constam: 01 (um) projeto de lei, 01 (um) requerimento, 07 (sete) indicações

e  01  (um)  ofício  de  veto.  Oriundos  do  Poder  Executivo  são  apresentados  01  (um)

projeto de lei e um ofício de veto, a saber: 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”.  Ofício de Veto ao Projeto de Lei nº 09/2017 de

autoria do Vereador Marciano do Couro. As indicações e requerimentos abaixo fazem

reivindicações ao Chefe do Poder Executivo e/ou as secretarias municipais. O Vereador

Eudes Vieira apresenta o Requerimento nº 25/2017 solicitando uma reforma no mercado

de carne. O Vereador Marciano do Couro apresenta cinco indicações, a saber: Indicação

nº 120/2017 solicitando a SMTT (Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte)
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que destine agentes de trânsito para trabalhar nos semáforos desativados. Indicação nº

121/2017 solicitando o calçamento do final da Rua Deputado Siloé Tavares. Indicação

nº  122/2017  solicitando  a  um servidor  para  dar  manutenção  no  poço  artesiano  da

Comunidade Óleo.  Indicação nº  123/2017 solicitando a manutenção da cobertura da

Praça da Alimentação, na Praça Dr. Adelson Isac de Miranda. Indicação nº 126/2017

solicitando o calçamento de um pequeno trecho da Rua Gilvan Soares, após a Igreja

Assembleia de Deus. A Vereadora Maria Audilene apresenta a Indicação nº 124/2017

solicitando uma reforma geral na quadra poliesportiva, bem como na Escola Municipal

Cleodon Teodósio, localizadas em Camoxinga dos Teodósios. De autoria do Vereador

Mário do Laboratório, foi apresenta a Indicação nº 125/2017 solicitando uma reforma

na Praça do Bairro São José para transformá-la numa Academia de Saúde, ou seja, para

implementação do “Programa Saúde na Praça”. 

Após leitura, o Senhor Presidente submete as matérias a discussão e votação.

O Veto aprovado por 5 votos a favor, 03 abstenções e 2 ausências. 

Projeto de Lei nº 13/2017 aprovado por unanimidade.

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, dezessete de novembro de dois mil e dezessete. 

 

Mário Siqueira Silva      José Lourenço da Silva Neto       Moacir Júnior Alves Aquino
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