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

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

 

Aos 24 (vinte e quatro) 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,  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 número  suficiente de  vereadores  em  Plenário,  o  Senhor

Presidente determina  que  seja  feita  a  leitura  da  ata  da  sessão  anterior. No  decorrer

da leitura o Vereador José Lourenço 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 apenas o seguinte: Ofício nº 148/2017 da Diretora Geral do

Hospital  Regional Doutor Clodolfo Rodrigues convidando os Senhores Vereadores a

participar da 5ª Edição do Curso de Preparação para o Parto direcionado às gestantes,

que acontecerá no próximo dia 29 (vinte e nove), nas dependências desta Casa. 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  diz  estar

lembrado do compromisso que firmou com os moradores da Serra do Pau Ferro e Serra

da Camonga está de pé e que em breve irá cumprir. Avisa a comunidade de Barra do

João Gomes, Lagoa do Pedro e Alto da Ema que entrou em contato com o Secretário

Genildo Bezerra para falar a respeito do conserto das estradas desses locais e o mesmo
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informou que a máquina está sendo consertada, mas na próxima semana retornará para

concluir  o  “paliativo” que  iniciou  nas  mesmas.  Seguindo,  usa a  palavra  o Vereador

Moacir Júnior que depois dos cumprimentos ao Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões, bem

como a equipe executora dos trabalhos, pelo atendimento as suas reivindicações, como:

reposição das lâmpadas queimadas nos postes do Povoado Areia Branca, bem como

desta  cidade.  (aproveita  e  reitera  o  pedido  para  que  seja  encaminha  expediente  a

Eletrobrás reivindicando melhorias na rede que fornece energia para o Povoado Areia

Branca, alegando a baixa qualidade atual). Agradece pela recuperação das estradas de

Camará, Riachão, Caracol, Pedra Rica e São Félix; pela limpeza executada no Povoado

Areia Branca (aproveita para fazer um apelo à população para se conscientizar e colocar

lixo  nas  ruas  somente  quando  estiver  próximo  ao  horário  do  carro  coletor  passar).

Parabeniza os organizadores dos festejos alusivos a semana da consciência negra neste

município e encerra.  Após, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas que depois dos

cumprimentos parabeniza o Senhor Presidente pela forma que conduz esta Casa, por

considerar harmoniosa e diz sentir orgulho de fazer parte dela. Fala da importância do

Vereador para um município pelo fato de ser o Poder Legislativo que cria as leis e tem o

dever de fiscalizar o cumprimento delas. Diz que há “leva e trás” do Prefeito que não

entendem isso e consideram ele oposição a administração e as cobranças que faz é por

perseguição. Afirma que não persegue a administração, faz as cobranças por acreditar

que esta Casa unida pode modificar a cidade, principalmente em prol das pessoas mais

carentes. Diz que nos Sítios Curral do Meio e Serrote Severiano não está chegando água

pela rede da Casal (Companhia de Abastecimento e Saneamento de Alagoas). Por essa

razão, procurou a Casal e o Gerente Ericson informou que o problema está acontecendo

em decorrência  de um problema em uma bomba,  mas,  no máximo,  em oito dias  o

problema será resolvido. Diz ter aproveitado para falar com o Senhor Ericson a respeito

da falta d’água na região de Olho D’água do Amaro, que compreende Remetedeira,

Tingui, Serrote dos Franças, Lages dos Barbosas e Alto da Remetedeira, e, o mesmo

falou a mesma coisa que havia falado em uma reunião que houve em Olho D’água do

Amaro, ocasião em que, segundo ele (Vereador Jacson) intermediou a presença do atual

Chefe do Poder Executivo, do Gerente da Casal e de outras lideranças, onde foi dito que

a solução é a fazer um novo investimento e construir outra rede d’água para atender a

mencionada região. No entanto, acredita que se tiver uma pessoa para operacionalizar a

rede  d’água  de  Olho  D’água  do  Amaro  a  água  irá  chegar  na  região,  pelo  fato  de

informar que havia um cidadão que fazia isso, mas por ter votado em sua pessoa (Jacson
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Chagas) para vereador, foi demitido. Fala que o Gerente da Casal tem boa vontade em

resolver o problema, por isso, falou que irá marcar uma reunião com o Gerente da Bacia

Leiteira,  Senhor José Arnaldo,  para  junto  a  lideranças  comunitárias  e  moradores  da

região discutir o problema e buscar de uma solução. Seguindo, usa a palavra o Vereador

Marciano do Couro que diz que o seu avô é um cidadão muito honesto e se espelha nele.

Por isso, assegura que irá mostrar ao povo que de fato é uma pessoa honesta porque irá

cumprir todas as promessas que fez em campanha, que é defender os interesses do povo.

Para tanto, diz que não haverá “barreiras e nem espinhos” que lhe façam desistir de

trabalhar em prol do povo e destaca: “ninguém vai atrapalhar o mandato do Vereador

Marciano porque eu penso no bem de cada um de vocês”. Conta a seguinte história: “Eu

tenho uma história que conto aos meus assessores e poucas pessoas sabem. Meu grande

ídolo, que eu me inspiro é o meu avô e o outro é surpresa para muitas pessoas, mas é o

pai de Renilde Bulhões - Domício Silva. O homem que fundou esta cidade, um homem

que passava na casa de minha bisavó e enchia o chapéu de pipoca de milho ou de milho

torrado para fazer fubá e seguia seu trabalho junto com meu avô. Quando ouço essa

história, que meu avô me passa desde pequeno, ele se tornou ídolo e o respeito que meu

avô tinha na fazenda do pai de Renilde Bulhões. Domício Silva falava com meu avô, o

filho que puxar a você Sebastião é um homem, porque poucas pessoas tem honestidade

como você. Meu avô fundou aquela fazenda e se Domício estivesse aqui dizia se e tinha

um motivo só para falar mal de meu avô, vizinho da terra dele. E essa educação o meu

avô passou para mim e eu vou dar continuidade ao meu trabalho e um dia ter o prazer de

uma pessoa chegar nesta tribuna e falar essas palavras que eu estou falando - ter orgulho

da minha pessoa pela minha honestidade. Não tem prazer melhor do que uma pessoa

falar que tem orgulho de ter conhecido pessoas como Domício Silva, como meu avô e

outras pessoas que tem de honestidade, que fez história em nosso município - contribuiu

com o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero ser um desses vereadores, eu quero

fazer minha história aqui dentro desta tribuna. Hoje eu resolvi falar sem nenhuma pauta

na mão, sem trazer nenhum assunto porque dizem que eu sou manipulado pelo meus

assessores. Quando fundei minha empresa eu precisei de um contador, eu não conhecia

de contabilidade, mas fui em busca de um para fazer o meu serviço correto; eu procurei

um consultor para orientar e porque eu não traria isso para dentro do meu gabinete? Eu

não entendo de direito, eu não sabia o que era um regimento - eu tinha que procurar

pessoas para me orientar, pessoas que tem entendimento. Quem tiver incomodado com

os meus assessores que fique, porque vou continuar com eles”. Informa que um dos seus
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assessores só irão ficar até o mês de janeiro, mas vai procurar outro que tenha a mesma

capacidade  e  competência,  independentemente  de  partido  político.  Seguindo  os

pronunciamentos no pequeno expediente, usa a palavra o Vereador José Vaz. Após os

cumprimentos  convida  os  santanenses  e  as  pessoas  das  cidades  circunvizinhas  para

prestigiar os festejos alusivos ao padroeiro de Pedra D’água dos Alexandes – Senhor do

Bonfim, que estão sendo realiados desde o dia de ontem até o próximo domingo. Diz

que existe um terreno pertencente a Uneal (Universidade Estadual de Alagoas) que era

usado pela comunidade da Maniçoba como “campinho de futebol”, mas o mesmo está

com muitos buracos e não dar mais para usar para esse fim. Conta que havia solicitado

ao  Secretário  de  infraestrutura  para  mandar  uma  máquina  planear,  no  entanto,  foi

mandado um trator  e  acabou fazendo mais  buracos.  Diante  disso e  da  vontade  dos

moradores da Maniçoba em ter um local para jogar bola, informa que irá fazer uma

reunião com o diretor da Uneal, com os atletas da Maniçoba, bem como com outras

autoridades  para  reativar  o  “campinho”.  Chama a  atenção das  pessoas  para  fazer  o

recadastramento,  exigido  pelo  governo  federal,  do  BPC  –  Benefício  de  Prestação

Contuinuada da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que é a garantia de um

salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida

por sua família, sob pena de ser cortado. Enfatiza que no momento o recadastramento só

precisa ser feito pelos idosos e é feito na Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

Senhor Presidente inicia o grande. Usa a palavra, inicialmente, o Vereador Marciano do

Couro,  que  depois  dos  cumprimentos  repete  o  que  falou  no  pequeno  expediente  a

respeito da sua atuação parlamentar e a relação que tem com os seus assessores. Lembra

que falou que usa a palavra sem nenhuma pauta em mãos para mostrar que é capaz de

fazer isso, já que afirma ter quem pense que é manipulado pela sua assessoria. Afirma

também,  ter  sido  bastante  criticado  e  chamado  de  “matuto,  burro  e  caçador  de

problema”,  no  início  do  mandato,  por  não  se  pronunciar  nas  sessões.  No  entanto,

confessa  que  fez  isso  propositalmente  porque  queria  observar  como  era  o

funcionamento desta Casa antes de usar a tribuna e começar a cobrar os direitos do

cidadão. Diz que escuta muitos elogios ao Senhor Prefeito e discorda de muitos deles.

Justifica essa discordância alegando que o gestor anterior deixou orçado recursos para

uma reforma do mercado da  carne  e  não foi  feita  até  o  momento,  enquanto  outras

reformas foram feitas, mesmo sem que tenha sido orçada anteriormente, como é o caso
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da Casa da Cultura e do Museu, segundo o orador. Tece críticas, mas deixa claro que

não é contra a modernização da Casa da Cultura e do Museu, apenas considera de mais

importância  uma reforma no mercado de  carne.  Fala  a  respeito  da  aquisição  que  o

município  fez  de  três  a  quatro  veículos  (Amarok)  dizendo  que  poderia  ter  sido

comprado  veículos  de  menor  valor  para  ter  recursos  para  reformar  e  colocar  em

funcionamento as creches, por exemplo. Informa que esta semana visitou a Cheche da

comunidade Santa Quitéria e os vidros das janelas continuam quebrado, causando risco

as crianças. Cobra uma reforma no prédio mais uma vez, já que afirma ter cobrado

anteriormente. Revela que nas visitas que fez, um funcionário contratado confessou que

é obrigado a seguir as páginas das redes sociais do município e aplaudir, mesmo que

não concorde, sob pena de ser demitido. Afirma que o “outubro rosa” foi uma farsa,

pelo fato do mamógrafo deste município não ter sido utilizado para realizar o exame de

mamografia nas mulheres. Informa que está “fiscalizando o mamógrafo” e quando tiver

certeza o que aconteceu irá revelar. Acredita que se todos os vereadores cobrassem o

funcionamento do mesmo, como o Vereador Jacson e ele (Marciano) fazem, o aparelho

já  havia  sido  consertado,  e,  afirma  que  enquanto  isso  não  ocorrer,  irá  continuar

cobrando. Lembra que na sessão passada falou que iria levar o caso da falta de médico

do Posto de Saúde da Família do Bairro São Pedro à promotoria se o profissional não

fosse contratado, mas hoje teve a notícia que a contratação já foi feita. Pede a população

em geral para entrar em contato com ele ou com a sua assessoria, via rede social, para

apresentar  os  problemas  porque  irá  cobrar  até  que  os  direitos  dos  cidadãos  sejam

garantidos.  Diz  também,  que  irá  continuar  cobrando  a  transparência  nas  contas  do

município por considerar a “transparência ora existente” de fachada. Adianta que no

início do ano 2018 irá reapresentar todas as indicações que apresentou neste ano e não

foram  atendidas  e  assegura  que  irá  fazer  isso  até  a  execução.  Cobra  ao  Senhor

Presidente Mário Siqueira que coloque em pauta um projeto de sua autoria que propõe a

redução das férias do vereador de setenta e cinco para quarenta e cinco dias. Seguindo,

usa  a  palavra  o  Vereador  Eudes  Vieira  que  depois  dos  cumprimentos  aproveita  a

cobrança do Vereador José Vaz para reativar o “campinho de futebol” da Uneal e sugere

que  sejam  abertos  uns  três  “campos  de  futebol”  nos  arredores  da  cidade  para

proporcionar  a  prática  do  esporte  às  pessoas  que  gostam.  Cobra  ao  Secretário  de

Infraestrutura o conserto do calçamento da Rua São Vicente e  sugere pavimentação

asfaltíca,  visto  que  houve  um grande  crescimento  de  residência  após  o  Bairro  São

Vicente (abertura de condomínios e loteamentos) e ser acesso ao Povoado São Félix e
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muitos  outros  povoados.  Conta  que  esta  semana  uma  criança  entrou  em  óbito  no

Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues e acredita que isso ocorreu porque os

profissionais que atenderam não solicitaram o helicóptero a tempo de fazer o socorro.

Por isso, faz um apelo a direção do hospital para quando for necessário pedir o avião

para evitar esse tipo de problema. Diz ter lido uma matéria na Folha de São Paulo, onde

o  Deputado  Federal  Sérgio  Reis  descrimina  os  valores  do  salário,  bem  como  das

vantagens financeiras de um deputado federal e considera muito alto, por isso irá propor

uma redução. Diz concordar que de fato é alto e concorda com o Deputado. Sobre a

cobrança do Vereador Marciano para reduzir o período de férias desta Casa, diz que

também concorda. Continuando o grande expediente, usa a palavra o Vereador José Vaz,

que depois de renovar os cumprimentos.        

 Vereador Zé Vaz -01 ;16: 58 

senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora

publico presente mais uma vez bom dia .senhor presidente

ontem nos participamos de uma reunião no auditório  da

prefeitura esta reunião foi para discutir a formação do plano

municipal  de  saneamento  que  o  saneamento  do  nosso

município  que é  um reclame geral  que todos reclama e

com toda razão e ai a empresa engenharia e consultoria

ela  foi  contratada  para  fazer  o  plano  municipal  de

saneamento que é lei tem que ser obrigatório e todos os

munícipios tem que ter e só pode receber a verba por que o

município só pode receber verba municipal do ministério da

cidade se tiver plano de saneamento isso é uma condição

e nos aqui em Santana já temos o saneamento que é uma

meta da ONU é uma meta mundial todos sabem inclusive

foi dito na reunião que a cada real gasta no saneamento
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são 4 reais que se economiza na saúde publica isso é dito

em  auto  som  por  todos  que  entende  dessa  área

principalmente  os  da  aria  de  saúde  e  este  plano  de

saneamento ele tem ate 2018 para ser concluído onde foi

feito  um projeto  de birou a onde tem ruas que não tem

condições de passar o saneamento ou que se passassem

teria primeiro que haver um trabalho de geria muito grande

por que nossa geografia e o nosso sole e  de pedra e não

tem como passar e ali consta como uma área que esta no

saneamento de Santana do Ipanema a casal já mim disse

que tem varias ruas em Santana que não foi  feito  esse

saneamento e a casal recebeu esse saneamento a casal

assumindo a sua parcela de culpa por que ela como órgão

que vai executar e administrar o saneamento ele deveria

ter  acompanhada  o  saneamento  em  Santana  e  ele

simplesmente  recebeu  e  que  não  funciona  então  ontem

ouvi essa reunião a onde tinha vários atores presente onde

estava o prefeito do nosso município com a primeira dama

a  secretaria  de  saúde  a  de  infra  estrutura  a  de

administração o pessoal da casa do Rotary da maçonaria

presidente  da  gripam  vereadores  Lyons  e  a  onde  esse

grupo de trabalho que foi dito na reunião para receber as

informações de como essa empresa que é a em premier  e

engenharia  vai  fazer  esse  plano  de  saneamento

acompanhado pelos vereadores e a onde presidente Mario
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os  engenheiros  da    empresa  disseram  que  precisa  da

presença da câmara que no final este plano vai vim para

esta  casa  e  tem  que  ser  aprovado  e  vereador  não  vai

aprovar  uma  coisa  que  não  viu  e  que  ele  não  vai  ler

quando  chegar  aqui  entao  é  bom  que  os  vereadores

participem  das  reuniões  a  onde  vai  haver  audiências

publicas  e  onde  vai  haver  além  de  audiências  e

mobilização em termos de comunicação com a população

a  divulgação  em  rádios  e  em  toda  forma  que  possa

envolver  a  população e esse trabalho vai  ter  serviço de

ouvidoria  com e-mail  e  whatsap,facebook  telefone   para

que  a  população  se,manifeste  para  também  dar  a  sua

informação então é muito importante, que envolva toda a

população,  então senhor presidente desse trabalho todo

eu inclusive  disse  la  na  minha fala  que os  santanenses

estava receios com esse plano,  quando tinha audiências

sobre o saneamento santanenses vinham e participavam

por  que  eles  não  agüentava  o  mal  cheiro  de  um

saneamento que tem aqui  na nossa cidade é bem certo

que a palavra saneamento ele engloba muita coisa não é

só o esgotamento sanitário também é o recolhimento de

residi-os sólidos que vão para as águas pluviais as galerias

como agente conhece e as pessoas precisam quem sofre é

aquele usuário, hoje com o mal cheiro e saneamento e a

culpa não é do povo, a culpa é da casal é da empresa que
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fez o saneamento e do poder  executivo da época que não

fiscalizou e  recebeu o  saneamento  incompleto  e  passou

para  a casal  são os  culpados mais  em um saneamento

funciona a  contento  o  povo tem que ter  a  educação de

saber que não se pode jogar residi-os sólidos dentro do

saneamento e nem materiais que poderão entupi os canos

de  esgotos  para  o  saneamento  agente  sabe  que  em

questão  de  geografia  a  nossa  cidade  esta  difícil  de  ser

interligada mais tem que interligada é o que dito em cada

real gasto com saneamento são 4 reais que se economiza

no  serviço  publico  agente  vê  esgotos  de  céu  aberto  e

crianças brincando em esgotos ate o vento traz a doença

que  tem no  esgoto  então  esse  plano  de  saneamento  é

importante  agente convida a todos para participar que esta

casa vai esta presente e agente precisa que ele funcione

muito bem e agente sabem que este saneamento o povo

reclama  muito,  por  que  a  casal  esta  cobrando  80%  na

conta de água a onde passa saneamento a onde eles diz

entre  aspas,  que  esta  funcionando  e  as  pessoas  estão

reclamando e tem pessoas que dizem que na sua rua na

esta funcionando o saneamento e a casal cobrando e esta

errado naquela rua antiga auto do cruzeiro rua Benedito

Nepomuceno a da granja do seu Abílio a onde tem pessoas

que pagam taxa de saneamento e tem pessoas que não ,

então a casal precisa se explicar com relação a isso e tem
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pessoas que já foram ate a casal e ele retirou a taxa de

saneamento da sua conta mais não devolveu o retroativo

ela  precisa  devolver  ,  e  tem  pessoas  que  ainda  estão

pagando inclusive nos disponibilizamos, secretaria Neuma

nosso gabinete para que as pessoas venham e tragam as

suas  contas  de  água  dizendo  lá  não  funciona  o

saneamento para poder agente cobrar da casal eu já tenho

aqui em mãos varias contas da rua Benedito Nepomuceno

e antigo Alto do Cruzeiro a onde tem casas que cobram e

outras  não  e  a  casal  vai  se  justificar  por  isso  por  que

cobram de uns e outros não, os nossos saneamentos sei

que não presta  a  casal  diz  que funciona 20% eu quero

saber a onde funciona esses 20% esta casa precisa saber

80% não funciona que deveria ser ao contrario é melhor a

casal  não  esta  cobrando  essas  elevatórias  estão  sendo

bombeadas eu esta funcionando por que o carro esta indo

esgotar precisamos saber isso , e este plano que deu  inicio

ontem que foi sua primeira reunião vai ser o salvador da

pátria  e  agente  acredita  por  que  todo  o  pessoal  podem

acompanhar  o  plano e pode  cobrar  depois  tanto dessa

casa como o poder executivo  que o saneamento não esta

funcionando  por  que  hoje  se  você  procurar  o  poder

executivo eles dizem foi a casal e se procurar a casal eles

dizem foi a codevaspe se procurar a codevaspe ela diz já

entreguei  a  casal,  e  ninguém  quer  assumir  a
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responsabilidade desse saneamento, mais agente precisa

acompanhar  esse  andamento.  E  ai  senhor  presidente

agente  falou  aqui  e  ouvimos  alguns  vereadores  falando

também de alguns serviços que foram feitos o secretário de

infra-estruturar  esteve aqui  e  disse  a  mim e  eu  falei  na

tribuna que o conjunto Marinho ele tinha feito piçarra na

Cajarana  e  Santa  Quitéria  e  estava  atendendo  uma

indicação que eu fiz mais eles foi e disse a mim e para isso

eu fui  ao conjunto marinho olhar e realmente o conjunto

marinho na rua da frente foi piçarrado naquela rua abaixo

da rua de 69 da Eletrobrás uma parte jogaram piçarra mais

as  demais  ruas  do conjunto  Cajarana que tem uma rua

principal não tem piçarra nem uma as travessa descendo

estão  horríveis  no  conjunto  Santana  Quitéria  do  mesmo

jeito  então  o  serviço  foi  feito  só  em  algumas  ruas  do

conjunto  marinho  e  a  uma  necessidade  de  fazer  nas

demais ruas jogando piçarras ali no bairro santa Quitéria é

bem verdade que agente sabe que tem que ser feito aos

poucos mais tem serviços que são paliativo e que deve ser

feito logo por que conjunto marinho vereador Roberto é o

conjunto mais velho de Santana do Ipanema foi  feito  no

primeiro governo de Paulo ferreiro pessoas humildes mais

a situação lá é difícil , conjunto cajarana começou acrescer

e ficar habitado com aquele hospital com a  aquela UFAL

quando funcional vai ser um conjunto grande que precisa
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melhorar aquelas ruas que as pessoas estão começando a

morar naquelas ruas, quando chega para policial os órgãos

eu fiz ate uma indicação dizendo isso, os órgão públicos

como casal,CEAL os comerciante para entregar mercadoria

a policia tem dificuldades para fazer ronda  então é essa a

necessidade  de  fazer  ali  no  conjunto  marinho,  como

também a iluminação publica  eu andei  na  rua  da frente

(01:30:57)  na  rua  de  Meire  principalmente  que  não  foi

jogado   piçarra   que  tem  um  poste  no  meio  inclusive

conversei é com o presidente  da comunidade para gente

conversar com  a Eletrobrás foi levada a informação existe

um  poste   que  precisa  ser  relocado  para  quer  a  gente

possa  melhorar a vida desses munícipes,  que seja feito

então  aos  poucos   que  seja   repassado  e  se  essas

informações veem para  essa Casa  Vereador Roberto é

dito ,  eu sei por que eu fui lá que foi feito, como eu fui na

estrada de São Félix  como eu andei,  eu vou olhar  para

poder eu fazer  o comentário, então é importante  ali  no

Conjunto  Santa  Luzia  também  precisa  de  piçarra  como

aquelas ruas novas que  estão  ruas que estão totalmente

habitadas e ta  faltando a  iluminação e  faltando  colocar

piçarra  também  naquelas ruas.Mas Senhor Presidente, eu

gostaria de falar  aqui  por que eu pedir pra falar  no grande

experiente  e  na ordem do  dia  mais  eu  já  vou  falar  da

ordem  do  dia   que  é  rápido  se  eu  passar  um  minuto
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daquele ali é muito , eu estou entrando  com uma indicação

senhores vereadores e público que  ta  me ouvindo.Uma

indicação aonde eu  indico ao prefeito  do nosso município

e a secretária  de saúde é que o hospital  doutor Clodolfo

Rodrigues  de  Melo,  seja  divido   em  alas  sendo  :  o

atendimento  emergencial  como  o  nome   do  médico  é

Doutor Arsênio Moreira, ali onde  fica a assistência social e

medicação, a  pediatria, observações.Na ala vermelha  seja

colocado  aquela ala como ala Doutor Arsênio Moreira por

que  eu estou dizendo  Doutor Arsênio Moreira era o nome

do hospital  antigo, Doutor Arsênio Moreira para o nosso

município  é uma pessoa Doutor Arsênio Moreira é uma

pessoa   que  prestou   muitos  serviços  para  o  nosso

município foi  o médico  que veio para esse município  na

época do  cangaço foi o médico  que  após o cangaço  ele

permaneceu  no   Arsênio  Moreira  trabalhando   dando

assistência  e   ainda  foi  nosso  primeiro  médico  e  nós

homenageado  reconhecemos   o  trabalho  dele  como

hospital Arsênio Moreira e ai foi criado o hospital Clodolfo

Rodrigues  de Melo  e acabou o hospital  Arsênio Moreira,

mais nós  santanenses para os nossos filhos  e nossos

netos  e gerações futuras  precisa  saber quem foi Arsênio

Moreira  por  que  o  hospital   Clodolfo   foi  o  nome  bem

colocado porque foi doutor Clodolfo que dou aquele terreno

era doutor Clodolfo que morava  naquela região foi ele quer
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também foi medico dessa cidade  e foi bem escolhido  o

nome dele  que não deve ser  mudado  e que não deve ser

mudado  que permaneça doutor  Clodolfo mais aquela  ala

de emergência e a gente  continue  homenageado doutor

Arsênio  Moreira  ali  também  tem  a  segunda  ala  que  é

aquela ala onde fica  a parte eletiva consultas, cirurgias de

laboratório , de raio- x,naquela parte ali   e nós podemos

denominar ala  doutor  Jório  que quem foi doutor Jório era

de Major Izidoro  mais assim  que  se formou  em Recife

médico   em  1957,Zé  Lucas   veio  para   Santana  do

Ipanema trabalhar no como médico  nossos pais conhece

muito bem  quem foi doutor Jório e  doutor Jório quando

trabalhou aqui passou a residir em Santana do Ipanema ele

veio  como   médico  de endemias  mais  ai   permaneceu

como  médico  do  hospital   Arsênio  Moreira  a  onde

implantou aquele  hospital o banco de sangue que tinha o

banco  de  sangue  no  Hospital   Arsênio  Moreira,  que  foi

implantado por doutor Jório que servia  para o hospital de

Pão de Açúcar que era referencia  aqui no sertão o hospital

de  Pão  de  Açúcar,  mais  o  Arsênio  Moreira  tinha  esse

banco de sangue e doutor Jório  vindo morar em  Santana

sendo diretor  por duas vezes  do hospital Arsênio Moreira

se reabilitou em Santana casou em Santana teve filhos e

viveu aqui durante toda a  sua vida até que quando  veio  a

falecer  mais  já  com  a  idade   bem  elevada  mais  com
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problemas  de saúde  e terminou falecendo  mais doutor

Jório   tem  grandes  serviços   prestados  em   nosso

município  então naquela  ala  de  eletivos  de dentistas  de

serviços  de  consultoria   fosse  colocado  ali  o  nome  de

doutor Jório  e também  pedir para se colocar  to indicando

essa indicação senhor presidente  no C.O centro obstétrico

a onde  as  mulheres  as parturientes vão ter os seus  filhos

fazem  suas  cirurgias  e  tem  suas  consultas   lá   vão

acompanhadas  lá  no  centro  obstétrico

que  se  fosse  colocado  o  nome  da  enfermeira   Sula  a

enfermeira  Sula   quando  se  fala   em  enfermeira   em

Santana do Ipanema  se lembrava de Sula quando falava

em parteira  em Santana do Ipanema lembrava  de Sula

trabalhou naquele  hospital  por muito anos ali no  hospital ,

ela  chegou aqui em Santana  foi ser comerciaria trabalhou

numa loja  mais logo em seguida foi  trabalhar no Arsênio

Moreira  como  auxiliar  de  enfermagem  permaneceu  por

mais de 20 anos, foi direcionada  para outras funções mais

dedicou  toda sua  vida  de 1972 á 2010 ao serviços de

saúde  aqui  em  Santana  do  Ipanema,  auxiliou  vários

médicos, as pessoas convidavam ela pra ir na casa dela no

pós  parto,para  acompanhamento  de  resguardo  até  para

parto quando as mulheres tinha  filhos em casa então a

enfermeira  Sula  merece   ser  lembrada  eternamente

homenageada  colocando  uma  ala   do  centro  obstétrico
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daquele  hospital  com  o  nome  dela   centro  obstétrico

enfermeira  Sula  ai  senhor  presidente  como tratasse   de

uma unidade muito grande o hospital é regional que atende

a vários municípios que vem pessoas para o atendimento

de  emergência  para  fazer  consultas,para  exames  ,para

cirurgias  e também para  visitas naquele hospital que não

são de Santana e mesmo sendo de Santana  não conhece,

não sabe  que setor  está sendo de  dividido  o hospital  em

Doutor  Clodolfo  pra em alas:  ala  doutor  Arsênio  Moreira

onde  ta  a  emergência.Ala  doutor  Jório   onde  tem  as

cirurgias eletivas que tem as  clinicas ali são varias clinicas

e a ala  do C.O enfermeira Sula por que em você falar  o

nome da ala a pessoa  já vai entender em quer parte  do

hospital   você  está   e  as  pessoas   dizem  eu  vou   no

hospital  na primeira  porta ou na segunda é assim que se

pergunta na primeira porta ou na segunda  onde fica, onde

ta o medicamento  ou onde faz consulta, onde é que ele

está,  onde é que fica o   raio-x  na pergunta na primeira

porta  ou  na  segunda   vamos  criar  nome  de  alas  para

aquele  hospital  por  que  ai   dica  fácil   das  pessoas

entenderem pelo seu tamanho que é um orgulho para  o

sertão no hospital  doutor clodolfo  Rodrigues  que a gente

tá  vendo as dificuldades  na saúde em todo país  hospitais

fechando e nós aqui  administrando  bem  ele funcionara

mais ou menos bem por que no Rio de Janeiro  s fecha
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hospital no Rio de Janeiro  as pessoas  estão morrendo por

falta de atendimento, mais a gente tá sabendo que os ex-

governadores  estão tudo na cadeia a gente tá sabendo

que os deputados federais  estão tudo na cadeia a gente tá

sabendo que deputado estadual  tem um monte na cadeia

por isso que o rio de janeiro está naquelas condições então

se  administrar o dinheiro  bem ninguém vai  pra cadeia e

as  coisas  começam  a  funcionar  Vereador  Meirica  é  só

saber   administrar  então  no  hospital  doutro  Clodolfo

Rodrigues  que tem mais de 3 milhões e meio  que chega

por mês tem como  administra ló tem a saúde de Santana

do Ipanema apesar de todas as dificuldades por que saúde

Vereador  Roberto é pra agora saúde não é pra quando der

certo  não  é  pra  agora  se  eu  to  doente   preciso  da

ambulância  agora eu preciso do melhor  em casa agora,

eu  preciso  do  psf  funcionado  agora,  eu  preciso  da

emergência do hospital agora, eu preciso do tomógrafo, do

raio  –x,  do  mamógrafo  tudo  isso  tem  que  ser  imediato

então é necessário  que administremos o dinheiro   bem

para quer funcione  bem por que nós  somos referência em

saúde  já   no  sertão  por  que  veem   paciente  de  Paulo

Afonso, na Bahia para o hospital  de Santana do Ipanema

vem pessoas e como o vereador meirica diz  vendo essas

pessoas melhora o capital  de giro  e o que é o capital de

giro ? aquele  dinheiro que fica aqui   na cidade que vai
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passando  de mão e mão e as pessoas  ele gira dentro  da

cidade as pessoas  que veem de fora trás o capital de giro

pra  o  nosso município  por  isso  que o  hospital   hoje   a

cidade tem várias pousadas, tem restaurantes, tem boteco

tem tudo  quioesque  que começou  criar um comércio por

conta  do  capital  de  giro,   que  essas  pessoas   trazem

dinheiro então senhor presidente é por isso que eu  estou

fazendo  essa indicação pra os demais  pares  e mandado

isso para  nossa secretaria  de saúde  que eu tenho certeza

que  ele  vai  abarcar  por  que  ele  é  uma  pessoa   muita

sensata  e  reconhece  esse  trabalho  como  os  de  mais

funcionários daquele hospital  doutor Arsênio Moreira  que

passaram por lá e tava  vendo  aquele nome se acabando

por que o  prédio hoje todo diz  vou pra secretaria de saúde

e ninguém diz que vai  mais para o hospital Arsênio Moreira

por que ele não  existe mais agora existe o hospital doutor

Clodolfo Rodrigues mais nós podemos  eternizar o nome

de doutor Arsênio Moreira o primeiro médico  que veio pra

Santana  do  Ipanema  residiu  em  Santana  do  Ipanema

doutor Arsênio Moreira,muito obrigado  senhor presidente.

( 01:41:49)

Vereador Jacson Chagas (01:42:41)

Bom dia senhor presidente, bom dia senhores vereadores,

senhoras vereadoras, publico que se faz presente a casa
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Tácio Chagas Duarte aonde eu quero saudar a todos em

nome  do  grande  amigo  presidente  da  associação  meu

amigo  DEL  da  região  da  sementeira  sintam-se  todos

saudados,  ouvintes  que  nos  ouvem  através  da  radio

milênio, da radio correio do sertão um abraço a todos da

nossa querida cidade e da nossa querida e sofrida zona

rural. 

Senhor  presidente  eu  venho  no  grande  expediente  à

tribuna dessa casa dizer senhor presidente de uma alegria

que uma cidade do alto sertão alagoano teve mais dizer da

tristeza  de  uma  cidade  do  médio  sertão  alagoano  que

esteve  também,  cidade  essa  Santana  do  Ipanema onde

nós  moramos  aonde  nós  fomos  eleitos,  onde  estamos

legislando  para  a  população  de  Santana  do  Ipanema,

senhor  presidente  eu  falo  nesse  momento  colegas

vereadores a respeito do matadouro publico municipal de

Santana  do  Ipanema,  matadouro  publico  esse  amigo

Givaldo som prometido em um palanque, palanque de um

grupo  político  e  ai  seu  presidente  pasme em 10  meses

vereador Meirica foi anunciado o matadouro publico mais

para  Delmiro  Gouveia,  vereador  marciano  tanto  que  se

pregou, tanto que pregaram que fazia um matadouro de

Santana  do  Ipanema  vereador  Meirica  e  ai  vereador

Roberto  para  a  população  de  Santana  do  Ipanema não

surpresa para o vereador Jacson chagas (01:44:35) mais
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para a surpresa e para tristeza  da população  de Santana

do Ipanema, o matadouro  de Santana mais uma vez foi

adiando  vai ficar  mais pra frente então Vereador Zé Del,

Vossa Excelência que mora no bairro onde  funcionava  o

antigo matadouro  Vossa Excelência,mais do que eu, mais

do  que  qualquer  outro  colega  Vereador  aqui   Vossa

Excelência  sabe  o  prejuízo  que  foi  fechar  aquele

Matadouro  Público Municipal varias e varias  fateiras que

dependiam   daquele  trabalho  pra  ter  seu  dinheiro  para

fazer sua feira  honesta. Vários  e vários tiradores  de couro

que  dependiam  daquele   matadouro  Vereador  Roberto

ninguém  gosta  de  pedir,  todos  gostam  de  trabalhar  de

ganhar  seu  dinheiro  dignamente  amigo  Deda,  vários   e

vários,  varias  e  varias  famílias  ficaram  desempregadas

vários  e vários marchantes que pararam  de corta  sua

carne  no Mercado  Público Municipal por que não agüenta

pagar pra ir para o matadouro em Maceió.A população de

Santana, doutor Onofre, não tem costume de comer carne

gelada por  culpa  dos governantes  nosso matadouro   foi

fechado, por culpa dos governantes nosso matadouro não

vai  ser  construído  e   por  sorte  do  povo  da  região  de

Delmiro  Gouveia  e  da  competência  do  Prefeito  daquele

município o Governador  passou em Santana  do Ipanema

e no Alto Sertão Alagoano e vai construir  o matadouro 4

milhões  Zé  Lucas  o  matadouro  em  Delmiro  Gouveia,e

20



quando Jacson Chagas fala que não tem compromisso  em

Santana  do  Ipanema  dizem  que  é  oposição  entendam

como  quiser,  eu  eleito  pelo  povo  e  não  me  canso  de

dizer.Quem  é  que  tem  argumento  pra  falar   sobre  o

matadouro  de  Santana  do  Ipanema,  então  Senhor

Presidente  mais  uma  vez  população  de  Santana  do

Ipanema foram enganado isso  custa um preço  caro pra

economia  de  Santana  do  Ipanema muito  menor   que  o

problema  do Matadouro  Público  de Santana  do Ipanema

é o problema do Mercado Público de Santana  do Ipanema

e ai o Mercado Público  que tem orçado  dinheiro para quer

seja feito a reforma do Mercado Público  de Santana  do

Ipanema, qual Vereador colega Marciano que me antecipou

e não  fazem uma reforma no Mercado Público  de Santana

do  Ipanema,  colega  Roberto  Vereador,  Vossa

Excelência,sabe que aquele Mercado Público   não é digno

de receber os seus clientes o marchante,os comerciantes

não tem o que  oferecer  de infra-estrutura  pasme meus

senhores vereadores ( 01:47:44)  vereadoras, publico que

nos ouvem aqui através da radio milênio e da radio correio

do sertão, o banheiro do mercado publico de Santana do

Ipanema está interditado a mais de 30 dias e ai o vereador

Jacson chagas é oposição, cobrar o direito da população

que paga imposto,  que precisa que o imposto volte  que

seja  revertido,  que  entre  em  serviço  de  volta  para  a
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comunidade amigo Elvis mais é triste que a noticia que nós

tivemos  para  Santana  do  Ipanema  essa  semana,  o

matadouro é uma realidade em Delmiro Gouveia. 

Falando  senhor  presidente  da  secretaria  de  saúde  eu

sempre digo que para um trabalhador que ganha 30 reais

para dar um dia de serviço é pouco um trabalhador dar um

dia de serviço no meio do sol para receber 30 reais, para

um  secretario  do  nosso  município  que  recebe  seus

vencimentos  09  mil  reais,  quando  um  secretário  que

trabalha igual à secretaria de saúde senhora Normanda é

pouco  deveria  o  gestor  do  nosso  município  coubesse

dentro da lei dobrar, mas para o secretario uma meia dúzia

de secretario que tem ai pau mandado um salário mínimo

tava de bom tamanho, opinião do vereador Jacson chagas

e o que eu ouço na rua, da sociedade e vários segmentos

da  sociedade  eu  sei  da  competência  da  secretaria  de

saúde. 

Mais senhor presidente o que está acontecendo no hospital

mais uma vez é inadmissível quando eu falo do hospital eu

falo da gestão da administração eu não falo de funcionário,

funcionários abnegados que cumpri o papel que fazem o

seu trabalho por isso que aquele hospital funciona, eu falo

da  administração  é  inadmissível  colega  vereadora

Audilene,  colega  vereadora  Eliana  que  trabalham  na
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saúde,  que  vive  o  dia  a  dia  da  saúde  é  inadmissível

Roberto  da  SAMU  uma  criança  morrer  por  falta  de  um

suporte,  por  falta  senhor  presidente  de um socorro  para

Maceió e ai para resumir eu gostaria que vossa excelência

se colocasse no lugar de uma família humilde que não tem

o conhecimento, se fosse um filho do governador, se fosse

um deputado ou até um parlamentar dessa casa será que o

helicóptero  da  SAMU  falhava,  será  que  se  fosse  uma

autoridade  falhava  quem  vai  confortar  aquela  coitada

daquela família humilde, sem esclarecimentos, com poucos

conhecimentos a sorte vereador Zé Del é que ainda tem

imprensa em Santana e nós vivemos numa liberdade de

expressão porque se não era mais um caso escondido, um

hospital que falta um cirurgião que tipo de administração é

essa vereador Zé Vaz , eu conversei com os médicos e os

médicos disseram fazem o que podem só tem 02 clínicos

aonde precisava de 04,  quando é para limpeza enche o

hospital de funcionários da entender que a cabide eleitoral,

mais quando é médico só 02 aonde precisava de 04 será

porque o medico,  não contrata  medico porque o medico

mora fora não vota em Santana do Ipanema para vários e

vários cargos incham as folhas vereador Zé Vaz, mas para

o medico é quem faz o atendimento.

Mario- pede silencio, o vereador está na tribuna 

23



Jacson – para o medico que faz o atendimento só tem 02

clínicos vereador Zé Lucas, eu fui lá Zé Vaz por tanta boa

vontade de um medico eu não vou citar o nome dele ta

havendo um transtorno, o médico ele tem uma capacidade,

ele  tem  um  coração  se  ele  fosse  passa  10  minutos

vereador Mario ele passa meia hora ai ele ta consultando o

paciente e ai atrasa e gestão do hospital porque não coloca

04  médicos,  porque  não  vão  na  sugestão  do  vereador

Jacson  chagas  que  traz  essa  sugestão  da  população,

coloca  04  médicos  mais  não  colocam  vereador  Zé  Vaz

incham a folha, da pra perceber que é cabide  de emprego

não quero acreditar mas o que acontece no hospital senhor

presidente, o diretor do hospital poderia vim aqui dar uma

explicação aos 11 vereadores, a população tem problema

algum quando o negocio anda bem, quando a coisa é certa

tem  problema  algum  dele  vim  explicar  porque  só  dois

médicos, o porque dos médicos não terem recebido mês

do asno passado mês de outubro,  fizeram carnaval  que

estavam pagando em dias então senhor presidente fica um

convite do vereador Jacson chagas eu acho que todos os

vereadores que o diretor  do hospital  venha a essa casa

explique porque só tem 02 médicos, só tem 02 clínicos o

porque não veio o helicóptero salvar aquela criança pobre,

simples,  sem  conhecimento  ai  morre  e  cai  no

esquecimento vereador Zé Vaz, então senhor presidente é
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indignação  da  população  eu  falo  e  converso  com  toda

população de todas as classes. 

Secretaria de educação senhor presidente eu coloquei um

requerimento pedindo a informação vereador Zé Vaz dos

funcionários  daquela  casa,  os  contratos,  dos  efetivos  a

secretaria enviasse para essa casa a respeito dos recursos

que entram do FUNDEB, do recurso próprio já ta mais de

30  dias  secretaria  não  mandaram  o  balancete  daquela

casa,  não  mandaram  vereador  Zé  Vaz  as  informações

daquela  casa  se  não  mandam  o  porquê,  se  ta  tudo

andando certo, se ta tudo às claras porque não mandar eu

estou vereador, eu fui eleito pelo povo é o meu papel de

cobrar e fiscalizar então eu peço a secretaria que olhe pára

essa casa com os olhos que ela tem que olhar, que ela veja

a posição de cada vereador aqui  que ele está de cobra,

fiscalizar.  De  legislar  fala-se  muito  senhor  presidente  na

reconstrução vereador e vereadoras o complexo, Conjunto

Marinho,  Santa  Quitéria,  Cajarana  que  engloba de certo

ponto parte da rua Lourival Amaral eu sempre disse nessa

tribuna e não me canso por mais humilde que seja aquela

população ela é digna merece atenção do poder publico,

fizeram um carnaval  e  ajeitaram o conjunto  marinho até

onde  eu  sei  poeira  da  doença,  poeira  também  causa

doença mais santa Quitéria não desceram, Cajarana não

desceram e ai vereador marciano quando você desce mais
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ai você chega na creche Santa Quitéria e você chega no

grupo  escolar  José  Francisco  de  Andrade  rua  Lourival

Amaral principal, creche santa Quitéria não colocaram um

pá de cal não dar para dizer que é uma creche, letreiros

apagados,  portões  quebrados,  falta-se  vigia,  falta-se

serviçal espere ai ta certo?  O vereador Jacson chagas ver

tudo isso, foi eleito pelo povo, pago pelo povo e ficar em

silencio,  você  ver  mais  temos  a  quadra  que  a  colega

vereadora  Eliana  falou  semana  passada  inclusive

vereadora  comentaram  sobre  a  fala  da  senhora  por  ter

lembrado daquela quadra e a quadra que deveria está lá

boa,  está  lá  em  perfeito  estado  para  que  a  população

pratique esporte mas não coloque um vigia na quadra eu

não sei que economia, de tanta economia essa que não

colocam um vigia na quadra e ai a quadra é depredada e ai

depois  não  fazem  uma  recuperação  vereador,  vem  no

complexo,  vem  o  colégio  a  escola  Jose  Francisco

Cavalcante com todo trabalho, com toda competência da

diretora daquele complexo mais ela não tem condições de

fazer tudo é preciso poder público, e preciso secretaria de

educação que a senhora ande na escolas, que a senhora

passe  para  o  gestor  porque  dinheiro  tem  santanenses,

dinheiro tem ai vereador Zé Vaz já não tem a infra estrutura

dos bairros senhor presidente já ver o problema da infra

estrutura  que  não  tem  nos  conjuntos,  segurança,
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iluminação,  pavimentação,  atenção básica da saúde que

não tem ai quando desce vereador Roberto que aonde vai

formar aquela geração de crianças de 04 que é uma creche

senhor presidente de 04,05,06 anos e ai vai os do colegial

não tem estrutura, não tem condições a escola é caindo, é

sem pintar, é sem nome se um carteiro for  é porque os

carteiros  são  de  Santana,  mas  se  for  entregar  uma

correspondência  não  tem  nome,  não  tem  denominação,

cobrar  o direito da população carente é ser  vereador de

oposição  então  vereador  Jacson  chagas  é  vereador  de

oposição  e  eu  cobro  porque  pregavam  muito  que  era

governo da reconstrução e Santana jogaram uma bomba

desmancharam para reconstruir ou Santana tem problema

de gestores incompetentes que não colocam secretario a

altura,  só  coloca  secretario  com  interesse  político  e  a

verdade é essa se fala muito em junto grupo para ganhar

eleição  de  Santana  e  o  povo,  e  o  serviço  social  que  é

preciso  fazer  em  Santana  mais  só  se  lembra  de  forma

grupo e ai quando termina fatiam a administração vereador

Roberto e ai entrega um cargo a um incompetente por um

acordo político na eleição entrega outro cargo a outro por

acordo político na eleição e ai  vereador Zé Vaz Santana

fica  nessa  dança,  cada  um  que  fale  da  administração

passada, mas nenhum tem coragem de fazer a diferença

para  a  população  reconhecer  isso  é  que  não  pode
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acontecer mais em Santana do Ipanema vereador Zé Del e

o que eu falo aqui é o que a população me diz, eu nunca

andei na feira livre de Santana do Ipanema nem na zona

rural  para  alguém  dizer  e  chegar  e  dizer  que  eu  estou

errado até os leva e traz me rendem, até uma meia dúzia

de leve e traz que tem ai se rendem e diz o senhor está de

parabéns eu fui eleito pelo povo, eu sou pago pelo povo eu

tenho que defender o povo. 

Senhor presidente só mais uma questão a respeito do PSF

pasme os senhores da reconstrução PSF de Remetedeira

aonde  eu  minha  família  reside  e  precisa  como  toda

população e moradores de lá está caindo, pregaram que ia

fazer em 06 meses, PSF de olho d’água do amaro há 02

meses está parado vereador Zé Vaz e ai senhor presidente

o que acontece 02 meses parado a obra, 30 dias vereador

Zé Vaz sem pagarem aos trabalhadores,  a  pedreiro  e  a

servente e  ai  em quem eu jogo a culpa em que chama

responsabilidade para si, o gestor do nosso município disse

que ninguém reclama a secretario, reclame a ele, ele é o

chefe,  ele  é  o  poderoso  então  senhor  gestor  do  nosso

município senhor excelentíssimo prefeito os trabalhadores

da obra do PSF de olho d’água do amaro trabalharam 30

dias não receberam e cada um senhor prefeito recebe 30

reais para ta nomeio do sol fazendo massa, não recebe 27

mil reais como o senhor recebe o salário maior que o do
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governador  colocado  nessa  casa  por  o  presidente  da

gestão passada isso é um absurdo, uma cidade que nem

Santana do Ipanema um prefeito receber 27 mil reais mais

alto que o governador do estado, o prefeito de Santana do

Ipanema  recebe  mais  do  que  o  governador  do  estado

então se a responsabilidade é do gestor os trabalhadores

que trabalharam na obra do PSF de olho d’água do amaro

que está a 60 dias parado é o governo da reconstrução

estão com 30 dias sem receber vereador meirica e ai você

trabalha  de  sol  a  sol  recebendo  30  reais  por  dia  como

servente de pedreiro para fazer sua feira, para pagar sua

energia, para pagar sua agia está atrasado ai o vereador

Jacson  chagas  ele  não  ironiza  mais  eu  fui  eleito  para

cobrar e eu disse em minhas reuniões eu não quero ser

melhor  do  que  ninguém,  mas  quero  ser  um  vereador

diferente com cada um de vossas excelências são, cada

um em sua  posição,  cada  vereador  tem o  seu  patamar

muito obrigado senhor presidente. (02:04:09) 

Fala de Júnior – 02 : 04 :48  

senhor  presidente  senhores  vereadores

senhoras  vereadoras  publico  presente  nesta

casa ouvintes das rádios milênio e correio do

sertão  o  meu  bom  dia,  venho  e  preciso

primeiro agradecer senhor presidente quando
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estamos  aqui  nesta  tribuna  como  estamos

representando  o  povo  sertanejo  que  tanto

precisa  de  uma  voz  que  fale  por  eles  nos

temos responsabilidade nos temos que saber

o que estamos dizendo e exigindo aqui nesta

casa nos temos a responsabilidade e estamos

aqui representando a quem nos confiou não só

o voto mais nos confiou o município de quase

50 mil habitantes e hoje nos temos um gestor

por  mais  que  estamos  exigindo  e  que

estejamos aqui cobrando e ouvindo nos temos

que  fazer  com  que  o  gestor  faça  valer  a

função  que  ele  esta  fazendo  é  como  diz  a

filosofia a politica é uma arte essa arte, é de

ouvir os homens entre se, e quando o filosofo

quis dizer isso ele quis dizer que nos temos

que  ter  muita  habilidade  de  ouvir  as

reclamações as exigências os elogios e fazer

com que  temos  essa  capacidade  de  sermos

políticos de ser o melhor para que o povo seja

beneficiado com nossas exigências  e  nossas

ações quando estamos falando em gestor tem
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que ter responsabilidade qualquer um de nos

que  temos  a  capacidade  de  ingerir  e

administrar é aplausível  quando nos estamos

falando em pessoas que tem esse dom e tem

essa  forma  de  administrar.  Vamos  falar  em

iluminação publica foi adquirido mais de duas

mil  lampas  e  esta  sendo  repostas  em  toda

cidade e povoado e percebesse que na cidade

de  Santana  do  Ipanema  duas  equipes

capacitadas  e  voltadapara  o  empenho

trabalhando sem hora e sem dia para que a

população não seja atingida pela escuridão e

dia primeiro de dezembro ira ser inaugurado o

disque luz para que o povo da zona rural  e

urbana tenha um prazo para ser reposta essa

iluminação,  dentro  de  setenta  e  duas  horas

mais já passamos por um problema seríssimo

da Eletrobrás onde já foi detectado onde vossa

excelência  Jose  Vaz  e  outros  técnico  já

estiveram naquele povoado onde a Eletrobrás

disse  que  tem  que  ter  um  remanejo  uma

forma  de  muda  aquela  região  e  que  essa
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energia  cheque  la  com  qualidade  mais  as

lâmpadas  já  estão  sendo  repostas  e  quero

agradecer  também ao nosso equipe que fez

Santana  do  Ipanema  e  areias,  concedo

também a palavra ao vereador Jose Vaz  

Jose Vaz-obrigadovereador júnior por aparte ,

eu  gostaria  de  dizer  que  aquela  região  a

Eletrobrás tem conhecimento inclusive já esta

sendo  melhorada  da  faculdade  mudado  o

tronco  do  alimentador  que  com  certeza  vai

melhorar  a  energia  de  lá  e  lá  em  areias

precisa fazer divisão de áreas as instalações

foi  feito  nos  postos  por  que  estava  as

gambiarras e por traz de jau mais a Eletrobrás

tem conhecimento de todos os problemas de

areias e essa cobrança nossa aqui vale muito

apena agente esta mandado por escrito e é

importante  que  vossa  excelencia  faça  essas

cobranças  por  escrito  para  Eletrobrás  o

vereador júnior pode bota ate aqui nesta casa

um  requerimento   reforçando  da  mais

suicídios na área de fazer as cobranças de lá
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para ser feito com urgência, e muito obrigado

pela sua parte 

Júnior  –  obrigado  vereador  Zé  Vaz  pelas

palavras,  olha  só  teve  dias  que  não  assisti

teve  por  que  não  ligava  por  causa  da

qualidade  de  energia  mais  já  registrei  e

vereador peço que faça isso a Eletrobrás para

que  reforce  esse  pedido  por  que  o  trabalho

esta  sendo feito  lá  em areias  para  que não

fique  só  nisso  e  volte  ter  força,  e  que  seja

estalado mais transformadores que o povo de

lá da região seja beneficiado com essa energia

de  qualidade   quero  também  avisar  que

naquela região as maquinas também estará lá

semana  que  vem  estarão  lá  e  que  todos

aquele povo seja beneficiado com todos esse

beneficio  como  já  foi  beneficiado  aquele

povoado são Felix que hoje é referencia para

todos as demais localidade que foram feitas ,

e que não se fala em beneficio falou aqui em

conjunto  marinho  eu  estive  la  e  outros

vereadores  estiveram  e  eu  sei  que  não  vai
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ficar  do jeito  que esta e  logo,   logo vai  ser

feito  o  calçamento  ,  eu  pedi  ao  gestor  do

município  que  se  conclua  aquela

pavimentação para que aquela pessoas tenha

acesso e que aquela rodovia não sei se tem 16

ou 20 anos que era em transitável as pessoas

do  conjunto  marinho  e  santa  Quitéria,  eu

acredito que logo vai  ser beneficiada com o

calçamento e que nos tínhamos um problema

la da fossa que já foi solucionando nesse ano

junto com o nosso gestor e equipe de la do

hospital  equipe  técnica  resolveram  que

também  era  o  sofrimento  para  aquela

comunidade.  Falou  se  aqui  em medico  mais

quero  aqui  dizer  PSF  são  Pedro  medico

contratado ira começar trabalhar no PSF são

Pedro  que  tanto  aquele  povo  precisava  de

médicos  e  quero  parabenizar  a  todos  os

profissionais  educação  obras,  administração

de  todos  os  servidores  municipais  que  eles

tenham  responsabilidade  e  tem  o

compromisso e que estão empenhados a fazer
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o  melhor  e  os  servidores  é  quem  faz  a

diferença em administração e os funcionários

é  quem  faz  a  diferença.  Quando  falou  em

adubação  eu  quero  aqui  convidar  a  todos

vereadores e publico que a creche na lagoa do

junco  que  é  o  centro  educacional  infantil

professor  Roberval  Menezes,  onde  não  esta

mais entre agente e esse profissional é justo o

nome  daquela  creche  meu  professor  meu

amigo  que  a  partir  do  dia  06  de  dezembro

aquela  creche  ira  ser  funcionar  ,  quando

agente fala que o vereador foi dito aqui que

esteve  em  creche  olhando  material  se  era

perfurante ou não nos temos que saber que

quando se adquiri  material para uma creche

com  um  idade  reduzida  tem  que  ter  as

especificações necessárias que não se compra

e  o  fornecedor  ele  é  responsável  qualquer

acidente que se tenha num brinquedo desse é

responsabilidade  do  fornecedor  ele  tem que

ser  atuado  e  entrar  com  ação  contra  o

fornecedor  quando nos  entramos   seja  para
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criança quando eu soube dessa colocação eu

fiquei preocupado por que são crianças e que

as  escolas  entrem  com  ações  contra  o

fornecedor para que isso não venha acontecer

nem um acidente com as crianças , vereador

marciano 

Marciano  –  obrigado  por  aparte,  vereador

júnior primeiro do que tudo eu quero dar os

parabéns a você pelo seu discurso eu quero

aqui deixa bem claro para que agente se torne

11  vereadores  sem discussão  sem perder  a

amizade e mostrar exemplo para a sociedade ,

quando você esta dando soluções falando da

iluminação  publica,  eu  vou  deixa  bem claro

que quando eu cobrar aqui nesta tribuna traga

soluções faça oque você esta fazendo por que

se vim dizer  que o vereador esta errado eu

vou  discordar  do  vereador  e  isso  pode  se

tornar um campo de guerra  nesta casa , em

questão  de  guerra  acho  que  teve  um  mal

entendido  brinquedo  não  tem,  nem  um

brinquedo que bote em risco aquelas pessoas

36



eu so falei que temos vidro quebrados que se

torna  mais  grave  do  que  um  brinquedo

cadeiras com a fórmica muito afiadas, é essa

a  minha  reclamação  e  quando  agente  ve

muito bom que agente veja e traga soluções

para que isso aconteça e seja feita outras e

outras  coisas  que  nos  vem  aqui  cobrar  ,  e

muito obrigado 

Junior  –  vereador  marciano  muito  obrigado

isso é jus essa questão de mal entendo é que

eu  fiquei  preocupado  é  que  quando  agente

fala em crianças, eu pensei que era aquisição

de  brinquedos  por  que  eu  tive  acesso  a

material que esta chegando na creche e fico

preocupado inclusive em querer e quero que

nos fossemos a creche e vermos isso por que

isso  nos  causa  preocupação.  Senhor

presidente  falando  outra  vez  em  gestão  e

sabemos  a  situação  que  Santana  se

encontrava  e  administrações  que  nos

trouxeram,  e  Santana  passava  por  ima

administração  que  todos  nos  santanense
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queria  e  quer  e  pretende  que  Santana  saia

dessa  situação  que  Santana  saísse  dessa

situação em que se encontrava e depois  de

dez  meses  de  administração  vimos  uma

mudança em Santana do Ipanema , comercio

melhorou,  hoje  com  pagamentos  em  dias  ,

tínhamos  uma  preocupação  na  rescisão

trabalhista  do  hospital  e  que  graças  a  deus

deu  tudo  certo,  e  agora  tem  ambulância  e

outros veiculo hospital funcionando, tem suas

carências  mais  se  você  ve  Santana  hoje  já

melhorou muito , e quando falamos em saúde

é  para  ontem  não  é  para  depois,  então

algumas  coisas  pode  esperar  saúde  não,  é

importante  que  Santana  tenha  essas

cobranças  para  que  Santana  seja  referencia

hoje e era ser referencia e ira ser lembrada

não so por o povo santanense mais por toda

as  regiões  onde  já  ver  sendo  elogiada  pela

ação que esta sendo feita e por esta casa se

você fala com os vereadores de outra região

eles elogiam esta casa fico muito feliz onde eu
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recebi a visita de um vereador onde ele estava

elogiando  a  harmonia  dessa  casa  onde  ele

dizia  que  Santana  e  diferenciado  ate  na

câmara  de  vereadores  e  tudo  isso  que

estamos vivenciando hoje é para que Santana

seja  referencia  ,  mesmo  que  seja  noticia  e

boatos  de  uma boa cidade  e  de  referencias

para alguns., onde eu vi hoje que agua branca

mais  um  município  esta  passando  por  um

caus. administrativo e nos preocupa, mais fico

feliz em saber que Santana do Ipanema esta

sendo conduzida tem muita coisa por que não

podemos melhorar em dez meses nem em um

ano por que a administração já começou com

caus. Mais eu acredito que nos como estamos

fazendo com as nossas cobranças ouvindo as

pessoas  e  que  o  gestor  de  Santana  do

Ipanema  faça  a  diferença  e  que  ele  seja

abençoado por  Deus e que nos também ,  e

muito  obrigado  a  todos  e  um bom final  de

semana 02 : 22 : 58
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Eliana 02 : 23: 38 – bom dia senhor presidente

senhores  vereadores  publico  presente  –

senhor presidente eu gostaria aqui de falar um

pouquinho sobre o  mercado da carne que é

tão falado todas as sextas , eu fico triste por

que  as  vezes  as  pessoas  levam  culpa  sem

merecer  e  mim  preocupa  vereador  Jacson

quero que vossa excelência saiba do carinho

que tenho por você e que você esta fazendo

suas cobranças como demais vereadores esta

fazendo cobranças aqui  nesta casa por  uma

Santana melhor como eu já tinha frisado aqui

por  varias  vezes  que  foi  uma  promessa  do

nosso  governador  Renan  Filho  esteve  no

povoado de areia branca e falou que Santana

do  Ipanema  seria  agraciado  com  um

matadouro  modelo  no  estado  de  alagoas  e

quando a vossa excelência disse aqui hoje que

a  cidade  de  Delmiro  Gouveia  seria

comtemplado  e  Santana  não  ,  eu  fiquei

preocupada por que vi varias matérias no mês

de setembro do nosso governador falando que
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ia assinar a ordem de serviços para fazer um

matadouro em algumas cidades no estado de

alagoas  e  que  Santana  do  Ipanema  seria

comtemplada  e  eu  estou  confiante,  se  ele

disse Delmiro Gouveia mais eu estou aqui com

a matéria, quando o governador anunciou que

devera  gastar  mais  de  30  milhões  para

revitalizar  e  construir  matadouros  regionais

pelo  estado  entre  os  municípios  definidos

(Eliane leu a matéria) isso foram palavras do

nosso governador do estado e tenha certeza

que acredito que nossa cidade é merecedora a

nossa região aqui de Santana do Ipanema nos

sabemos que nossos santanenses não gostam

de  carne  congeladas  ate  meu  pai  fala  que

quando tira a carne do congelador e cozinha e

coloca na mesa ele já diz essa carne não esta

fresquinha  eu  quero  que  todos  entendam e

saibam que é uma preocupação de todos nos.

A  semana  passada  eu  falei  aqui  estive  no

bairro  santa  Quitéria  que  estive  visitando  e

conversando com os professores e que sai de
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lá encantada e também sai muito triste, por

que  nos  queríamos  que  fosse  uma  creche

modelo  e  que  as  crianças  de  2  e3  aninhos

tivessem um local mais confortável nos temos

ai duas creches para ser entregue a população

e que é uma preocupação para o nosso gestor

é  uma  preocupação  muito  grande  para  a

secretaria  da educação como é de todos  os

santanenses  a  creche  que  vai  inaugurar  o

centro de educação infantil Roberval Menezes

da lagoa do junco vai ser entregue no próximo

mês, e a secretaria Jaqueline a mesma já fazia

o  convite  que  gostaria  que  todos  os

vereadores  e  toda  a  sociedade  estivessem

presentes no dia dessa inauguração e que iria

leva  as  crianças  que  estão  aqui  na  rua  são

Paulo umas crianças que já tem os professores

a dois anos que estão com essas crianças , e

que vão ser levadas para a lagoa do junco,  e

quem ganha com isso são as mães que para

trabalhar  em  um  local   tem  que  ter  muita

segurança ,  e ai  mim doeu também quando
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vossa  excelência,  vereador  Jacson  de  algum

secretários  que  não  querem  compromissos

que  são  pessoas  que  infelizmente  não  tem

comprometimento  com  a  pasta  que  exerci

tenha  certeza  que  é  muita  responsabilidade

ser  secretário,  e  que  existem  alguns

secretarias que não tem tanto trabalho quanto

a  secretaria  de  saúde  a  de  educação  e  as

demais  ,  mais  tenha  certeza  que  o

compromisso  de  todos  os  secretários  dessa

atual  gestão é  de tamanha responsabilidade

ate por que aquele que não de conta da sua

pasta  o  nosso  gestor  é  o  primeiro  a  tirar

conheço de perto não é de hoje que faço parte

do  grupo  Bulhões   desde   82  que  a  minha

família  já  tem  um  vinculo  com  a  família

Bulhões desde de 82,  e  ai  eu quero dizer  a

sociedade  de  Santana  do  Ipanema  que

realmente  que  precisa  fazer  muito  e  como

precisa, e já tenho dito por varias vezes todos

os gestores que passam deixa algo e nem um

vai ser 100 % mais tem uns que faz mais que
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outros ,  e mim doeu quando eu cheguei no

hospital  estava de portas a fecha e quantas

das  vezes  eu  levei  paciente  para  o

atendimento e de imediato era encaminhado

para Arapiraca e Palmeira ou ate mesmo para

Maceió, e sei que todas as escolas e postos de

saúde  precisa  de  reforma  ,  precisa  eu  aqui

tinha  dito  sexta  feira  passada que  a  creche

santa Quitéria precisava de uma reforma eu

fui  visitar  a  creche  e  para  a  minha

coincidência  a  secretaria  de  educação

também  tinha  ido  visitar  e  aqui  eu  quero

parabenizar  e  agradecer  os  funcionários

daquela creche pelo carinho estava dando a

sua  aula  aqueles  bebezinhos  e  contando

historias  e  a  professora  muito  feliz  dizia

vereadora venha mais vezes e  ainda ontem

conversando com uma colega que faz parte do

grupo mulheres artesã a senhora Rivalda ela

dizia que tinha uma boneca para fazer doação

e eu dizia para a mesma que fizesse doação a

creche e sabia que as crianças iam ficar felizes
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,e  quem  quiser  fazer  doação  pode  fazer

.senhor  presidente  ouvia  uma  conversar  de

moradores de câmara de caracol I e II Riachão

são Felix e todos muito felizes com o trabalho

sendo realizado pelo gestor municipal fiz uma

visita  ao  PSF  são  Felix  que  também precisa

com  urgência  de  uma  reforma  e  que  em

conversa com a funcionário e alguns paciente

eles  já  diziam  pelo  atendimento  da

enfermeira,pelo  atendimento   do  médico,pelo

atendimento   dos  funcionários  e  que  a  farmácia

básica  estava  muito  bem  abastecida  fui  em  loco

olhei  a  farmácia   básica  e  realmente  estava  sim

muito bem abastecida e conversando  com a minha

amiga Lega de Zé Gloria  lá do sitio Camará  e aqui

em nome desse  casal eu cumprimento a todos do

Camará e Pedra Rica,Riachão,Caracol I  e Caracol II

onde eles sabem  o carinho que tenho com o casal

Zé Gloria   e a senhora Lega , e, eles muito  felizes,

a estrada de São Félix  é das estradas  que vão ficar

na historia de  Santana do Ipanema nunca  foi feito

um trabalho  tão bem  que foi feito na estrada de

São Félix.Estão trabalhando? estão  aos poucos nós

vamos  chegar  lá  está  semana  Senhor  Presidente
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participei   junto  com  o  Vossa  Excelência  uma

palestra na Praça Doutor Adelson Isaac de Miranda

sobre  novembro  azul  onde  o  palestrante   era  o

médico o doutor Walter Júnior e os Vereadores que

ali estavam  presentes virão o carinho  da população

os  homens   que  lá  estavam  prestando  atenção

fizeram  silencio  que  eu  não  esperava   Senhor

Presidente  quando  eu  olhava   para  trás  eles

sentados   caladinhos  ouvindo  a  palestra  sobre  o

novembro azul, sobre câncer de próstata e , ai aos

homens  santanenses  que  possam  tirar  um

pouquinho o seu tempo para procurar o posto  de

saúde, né professor Djalma para procurar  o posto

de saúde para fazer seus exames  de  prevenção.

Senhor Presidente estamos  encerrando o mês de

novembro mais eu gostaria de ler uma mensagem

para todos  os homens  da minha querida  Santana

que possam  fazer a sua consulta,fazer o seu exame

de prevenção  para quer mais tarde você não possa

passar  por  um  constrangimento  com  algum

problema   na  sua  próstata,  não  tenha  medo  as

vezes os homens  não querem procurar  o médico

por  que  tem   medo  né  por  isso  vários  homens

fazendo  os testes, os exames lá na praça e quando

era  para  sair  o  resultado  eles  ficavam  muito
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preocupados,  nervosos  e  quando saia  o  resultado

diziam graças a  Deus  que eu estou bem então

assim  aqueles  que  participaram  da  caminhada,

aqueles  quer  participaram  que  foram  fazer   os

exames  e  sífilis  de  HIV,  hepatite,  foi  teste  de

glicemia a medição da pressão e que  possam  ir ao

posto de saúde mais próximo de sua casa para fazer

esses  exames  porque  tenha  certeza  que  o

diagnostico cedo salva vida, quero aqui  agradecer a

presença do Cícero da serra da Lagoa  e ,a que em

nome  de Cícero  cumprimento a todos  da serra da

Lagoa I  ,  serra  da Lagoa  II,  Cajarana,  Jaqueira  a

todos   um bom final  de  semana  e  fia  com Deus

( 02:40:23)                        

                   

Leituras da matérias 

Ordem Do Dia

Vereador Marciano do couro (02:49:24)

Bom dia a todos, não sei se já é boa tarde.

Senhor presidente eu quero fazer só um convite já que a

gente  falou  eu  particularmente  cobrei  da  creche  santa

Quitéria pois Eliane voltou a falar teve lá presente, terça

feira estarei eu e minha equipe com o cinema do vereador
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na creches  santa  Quitéria  com aquelas  crianças,  faço  o

convite a todos quem quiser ta presente com a gente levar

um pouco de alegria para aquelas crianças será bem vindo,

a outra  coisa senhor  presidente não vim para discussão

mas acredito  que todos vocês já  passou por  lá  e  tenho

certeza que todos vêem aquela situação, no viaduto aquela

água espalhada, mal cheiro tem um bueiro lá entupido não

sei nem se tem condições de desentupi ele mais se não

tivesse faça um guia para que aquela água corra  só no

local só, eu vejo as crianças pulando indo para aula e ao

acesso para chegar lá alunos que o secretario de obras

veja  a  indicação e  tome as  providencias  de tirar  aquela

água  podre  daquela  rua  do  viaduto  acho  que  todas  as

pessoas  já  sabem onde estou  falando  e  muito  obrigado

senhor presidente. (02:51:19)

Não havendo mais  oradores,  peço a Deus que derrame

benção para todos os santanenses e agradeço por mais

essa oportunidade declaro encerrada esta sessão.

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

expediente. Constam 03 (três) indicações que fazem solicitações ao Poder Executivo, a

saber:  Indicação nº 127/2017, de autoria do Vereador Marciano do Couro,  solicita a

construção de uma “guia de água”, próximo ao viaduto Deraldo Campos. Indicação nº

128/2017,  de  autoria  do  Vereador  José  Lucas,  pede  a  recuperação das  estradas  das

seguintes localidades: Gravatá, Cedro do Gurgi e Puxinanã, até o acesso a BR 316, no

antigo  Bar  da  Marinosa.   Indicação nº  129/2017,  de  autoria  do Vereador  José  Vaz,

solicita que  o Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues de Melo seja divido em

alas,  sendo:  no  atendimento  emergencial  (atendimento  médico,  assistência  social,
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medicação,  pediatria  e  observação)  ala  Dr.  Arsênio  Moreira;  no  atendimento

ambulatorial (consultas, laboratório, clínicas, tomógrafo e RX) ala Dr. Jório Wanderley

e no Centro Obstétrico – CO, ala enfermeira Sula.

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

mesmas aprovadas 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, vinte e quatro 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

  Maria Audilene da Silva Apolinário        Roberto Cézar Oliveira Silva     

                    Vereadora                                          Vereador                                             
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