
 

Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santana do Ipanema, Estado

de Alagoas, em dois de fevereiro de dois mil e dezoito. 

Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 Lucas Júnior,  José Marciano Augusto dos Santos, José

Vaz, 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  apenas  o  seguinte:  Ofício  n  12.15.0012017  do

Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros, informando que a indicação

nº  202.017  foi  encaminhada  a  Superintendência  Municipal  de
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Transporte e Trânsito.  Ofício nº 192017 do Senhor Marcelo Ferreira

Gomes, Diretor da Divisão de Defesa Civil  de Santana do Ipanema

agradecendo ao Senhor Presidente Mário Siqueira pela cedência do

espaço de Casa para a reunião regionalizada com os coordenadores

da Defesa Civil do Estado e dos municípios da região do médio sertão.

Ofício  nº  032018 da  Presidente  do Sindicato  dos  Trabalhadores  da

Educação  -  Núcleo  Regional  Santana  do  Ipanema,  encaminhando

cópia  do  ofício  que  remeteu  ao  Poder  Executivo  que  solicitou  a

previsão orçamentária para o pagamento do sexto de férias, terço de

férias  e  abertura  de  mesa  de  negociação  para  campanha  salarial

2018. 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 fala sobre

o trabalho que realizou durante o ano 2017 e frisa que nesta Casa

foram apresentadas cento e quarenta e quatro indicações e vinte e

sete requerimentos. Diz que dentre essas matérias, setenta e quatro

indicações e dezesseis requerimentos foram de sua autoria, e que, o

gestor do município “só atendeu” trinta uma das indicações. Informa

que irá reapresentar as que não foram atendidas. Destaca que mais

de cinqüenta  por  cento  das  indicações  feitas  em 2017 foi  de  sua

autoria  e  adianta que tem a pretensão de apresentar  oitenta este

ano,  sendo três  por sessão,  em média.  Seguindo,  usa a palavra o

Vereador  José  Vaz,  que  depois  dos  cumprimentos  diz  esperar  que

neste  ano  2018  seja  melhor  que  2017  por  afirmar  que,  segundo

informações  da  mídia,  o  ano  passado  terminou  com  12,3%  de

desemprego no Brasil, “triplicou o número de moradores de rua e isso

engloba a situação deste município, que de acordo com ele (Vereador

José Vaz) as pessoas estão “passando sede”. Apresenta solidariedade

com os familiares da Senhora Maria Gomes da Silva pelo falecimento
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da mesma. Após, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira, que depois

dos cumprimentos apenas fala das atribuições do Poder Executivo,

bem como do Poder Legislativo e encerra. O Vereador Jacson Chagas

se pronuncia,  logo em seguida e após os cumprimentos apresenta

solidariedade  aos  familiares  do  jovem  Douglas  e  do  Jaime  pelo

falecimento dos mesmos. Diz que esperava iniciar o ano 2018 nesta

Casa reconhecendo o trabalho do gestor, mas não pode fazer isso,

visto que considera pior que 2017 a atual situação do município. Fala

sobre o Povoado Areia Branca dizendo que a comunidade continua

enfrentando os mesmos problemas: na área da saúde, “com a falta de

ambulância”; na infra-estrutura, com ruas “esburacadas”. Diz que no

mencionado povoado quando é feita a limpeza não são recolhidos os

entulhos;  que  mesmo  com  a  existência  do  “disk  luz”  há  ruas  às

escuras. Revela que faz o transporte de pessoas para tratamento de

saúde, tendo em vista o município não disponibilizar uma ambulância

e nem outro transporte à comunidade para esse fim e assegura que

continuará transportando sempre que for acionado. Na sequencia, usa

a palavra o Vereador Roberto Oliveira, que depois dos cumprimentos

se solidariza com os familiares do senhor conhecido por Cícero da

Borracharia  pelo falecimento da sua genitora.  Agradece ao Senhor

Prefeito Isnaldo Bulhões por ter feito o conserto da estrada de acesso

ao Sítio Puxinanã e diz que o trabalho foi realizado a seu pedido. Diz

ter cobrado ao Secretário Municipal de Infra-estrutura o conserto de

uma passagem num local que define como “passagem na frente de

Eraldo das portas, que dar acesso a Casa da Mulher”, e informa que o

mesmo  garantiu  executar  o  trabalho.  Fala  que  também  cobrou  o

conserto  da  “subida  do  Brisa  da  Serra”  e  de  imediato  o  referido

secretário determinou a realização do trabalho. Além disso, informa

que irá solicitar a construção de um quebra-molas na pista de acesso

ao mencionado loteamento (Brisa da Serra) para evitar que ocorra
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acidentes. Não havendo mais oradores inscritos para usar a palavra

no  pequeno expediente,  o  Senhor  Presidente  dar  início  ao grande

expediente  concedendo  a  palavra  aos  Senhores  Vereadores  pelo

tempo de quinze minutos.  Usa a  palavra,  inicialmente,  o  Vereador

Marciano do Couro que depois dos cumprimentos volta a falar sobre

as  indicações  que  apresentou  no  ano  2017,  conforme  fez  no

pronunciamento do pequeno expediente. Questiona se ter cobrado a

retirada  da  água  que  fica  nas  proximidades  do  viaduto  Deraldo

Campos,  que colocasse um coletor  de lixo  no referido local,  como

também  a  recuperação  da  Creche  Santa  Quitéria,  dentre  outras

reivindicações, é ser vereador de oposição e ele próprio responde que

se assim for considerado irá continuar sendo “oposição”. Diz entender

que fazendo isso está ajudando ao gestor “a fazer o que é preciso”.

Fala  que  uma  das  indicações  que  apresentou  foi  solicitando  a

conclusão de cinco metros, em média, de calçamento na Rua Gilvan

Soares, mas nunca recebeu resposta e nem o trabalho foi executado.

Diante  disso,  informa  que  no  dia  11  de  janeiro  do  corrente  ano,

encaminhou  um  ofício  ao  Secretário  Municipal  de  Infra-estrutura,

solicitando permissão para os moradores da mencionada rua realizar

a obra, mas também não obteve resposta. Mas, mesmo assim, diz

que no próximo domingo os moradores irão realizar o trabalho com o

apoio dele (Vereador Marciano), e, convida os demais vereadores, que

queiram se engajar, para se fazer presentes no local. Deixa claro que

o  seu  apoio  não  é  “para  derrubar  o  prefeito”,  mas  irá  apoiar  os

moradores  porque  apresentou  indicação  e  ofício  e  não  recebeu

resposta. Informa que recebeu uma carta anônima denunciando que a

Secretária Municipal de Educação estaria “organizando para alterar o

calendário escolar 2017”, por isso, solicitou oficialmente uma cópia

do calendário mais não recebeu. Por essa razão, justifica o protocolo

de um requerimento para entrar  na pauta desta sessão,  cobrando
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cópia do referido calendário. Diz se sentir contente por saber que os

usuários do PSF São Pedro irão ter um atendimento melhor e mais

“digno”. Informa que irá divulgar nas redes sociais o “calendário do

vereador”  para  que  toda  população  saiba  onde  irá  realizar

fiscalização. Fala a respeito da Lei Orçamentário Anual, aprovada na

última sessão ordinária de 2017, dizendo que ao analisar o projeto de

lei que versa sobre esse assunto, constatou “muitas coisas erradas”,

mas não podia fazer  nada sem o apoio “desta Casa”.  No entanto,

houve vereador que pediu que ele (Vereador Marciano) apresentasse

emendas com propostas de alteração ao projeto. Diante disso e por

ter acreditado que teria o apoio preparou tais emendas, mas no dia

da  votação  foi  dito  que  não  apresentasse  porque  o  vereador  que

havia feito a proposta não votaria mais a seu favor. Diz que houve

quem  lhe  perguntasse  se  teria  tentado  formar  um  grupo  para

“derrubar o prefeito” e afirma que quer deixar claro que ele (Vereador

Marciano do Couro) não trabalha para “derrubar nenhuma gestão”, ao

contrário, que ajudar para que o mesmo realize um trabalho digno e

honesto. Sobre os parlamentares diz o seguinte: “Não estou aqui para

derrubar  nenhum  vereador  desta  casa;  respeito  cada  um,  seja

oposição,  mas  vou  deixar  bem  claro:  a  partir  de  hoje  nenhum

vereador desta Casa queira me fazer palhaço como foi feito porque

não vou deixar barato. Cada um trabalhe da forma que quiser, mas

não venham usar o Vereador Marciano como quiseram usar. Cada um

dê continuidade a seu trabalho do jeito que quiser, agora não queira

derrubar  o  colega  que  trabalha  porque  não  vou  ficar  calado”.  Na

sequencia,  usa  a  palavra  o  Vereador  José  Vaz,  que  depois  dos

cumprimentos se reporta as palavras do Vereador Marciano dizendo

que quando o mesmo afirmou que foi procurado por várias vezes e

recebeu a  proposta de fazer  parte de  um grupo para  “derrubar  o

prefeito”, acredita que “derrubar” é uma palavra muito forte e afirma
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que em nenhum ninguém quis formar tal grupo. Diz que sempre foi

dito  o  seguinte:  “Aqui  nós  sempre  falamos  que  éramos

independentes,  que  não  tínhamos  rabo  preso  com  ninguém,  que

fazíamos aquilo que a gente acha que é certo ou o que o povo acha

que  é  certo  e  traz  para  gente.  então  o  que  nós  pretendemos  é

fiscalizar  o  erário  público”.   A  respeito  do  número  de  indicações

apresentadas no ano 2017 (cento e trinta e quatro), confirma que o

Vereador  Marciano apresentou mais  de  cinquenta  por  cento delas,

conforme mencionou acima, e, diz que somando com as apresentadas

pelo  “grupo  que  se  diz  independente  (Vereador  Marciano,  Jacson,

Meirica  e  Zé  Vaz)”,  totaliza  cento  e  vinte  e  quatro,  tendo  sido

apresentadas  apenas  dez,  durante  o  ano,  pelos  vereadores  que

formam o bloco da situação ao governo. Diz ficar admirado pelo fato

do Vereador Marciano dizer que “atenderam várias indicações” que

apresentou e afirma que o “grupo independente” não está querendo

“derrubar o prefeito”, mas ajudando ao Executivo a trabalhar e frisa:

“já que a situação não ajuda”. Diz isso, referindo-se as indicações por

afirmar que nelas mostram os problemas do município e solicitam a

resolução. Fala que apresentou várias indicações importantes. Tece

críticas  ao  gestor  dizendo  que  o  mesmo  pediu  cem  dias  para

“realização  dos  trabalhos”,  mas  já  passou  um  ano  e  um  mês  e

segundo o orador, estão esperando: o matadouro; o asfalto das ruas;

que aconteçam mutirões como aconteciam na gestão passada; que

sejam alugados carros pipas; que o hospital funcione cem por cento,

(inclusive o tomógrafo); “a AL que vai interligar a BR”. Reafirma que o

trabalho do vereador é fiscalizar o erário público. Como exemplo do

trabalho que realiza diz que, em 2015, apresentou uma indicação a

Eletrobrás solicitando a manutenção da rede de energia da Maniçoba

e Bebedouro, depois preparou um projeto e na próxima segunda-feira

o trabalho será realizado. Informa que o mesmo procedimento que
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será feito na Maniçoba, posteriormente será realizado na comunidade

Santa Terezinha. Fala que também apresentou indicação solicitando

melhorias  na  rede  de  energia  do  hospital  e  da  Ufal  (Universidade

Federal de Alagoas – campus Santana do Ipanema), como também

buscou  parceria  com  essas  instituições,  bem  como  com  o  Poder

Executivo para ver se o processo anda mais rápido, uma vez que as

indicações são de 2015 e somente agora, dois anos após, o serviço foi

autorizado.  Informa  ainda,  que  fez  indicações  com  a  mesma

solicitação (melhoria da energia do Povoado Areia Branca e retirada

da rede de alta tensão de cima do campo de futebol) e já está tudo

encaminhado pela Eletrobrás para execução (“fazer o alimentador até

São Félix,  passando por Areia Branca). Frisa que já tinha sido feita

uma parte do serviço para retirar a rede de alta tensão de cima do

campo de futebol e agora irá fazer o possível para tirar de detrás das

casas e adianta que isso será feito ainda este ano. Destaca que o

grupo de vereadores  independentes  não vive  “debaixo da  sola  do

sapato de ninguém”,  pode falar  e cobrar  o que quiser,  como tem

feito.  Tece  críticas  ao  gestor  do  município  dizendo  que  a  mesa

diretora desta Casa informou que o Executivo entregaria a este Poder

Legislativo  o  prédio  da  antiga  secretaria  municipal  de  educação,

localizado por trás desta Casa no último mês de dezembro, mas isso

não se efetivou. Termina reafirmando que as cobranças feitas nesta

Casa servem para ajudar ao Poder Executivo detectar e resolver os

problemas do município. Seguindo, usa a palavra o Vereador Meirica

que depois dos cumprimentos reclama ao Senhor Presidente que está

tendo algumas dificuldades em seu gabinete parlamentar em virtude

do  não  funcionamento  do  seguinte:  internet,  computadores  e  ar

condicionado. Diz que esta Casa tinha uma diferença do duodécimo

para receber do Poder Executivo, o gestor prometeu repassar e até o

momento não repassou.  Por  isso,  acredita que as dificuldades que
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está  tendo  em  seu  gabinete,  como  nos  gabinetes  dos  demais

vereadores, seja por essa razão. Conta que na gestão do ex-prefeito

Mário  Silva  a  prefeitura  disponibilizava  um  transporte  para  os

estudantes deste município que estudam na faculdade em Palmeira

dos  Indios,  mas  o  atual  gestor  “cortou”.  Diz  que  Senhor  Prefeito

prometeu e não cumpriu a construção de um matadouro e o asfalto

nas ruas. Comenta o teor de uma indicação que irá entrar na pauta

desta  sessão,  solicitando  ao  Secretário  de  Estado  da  Segurança

Pública  melhorias  nos  serviços  do  Instituto  de  Identificação  deste

município, alegando que as pessoas tem que pernoitar na porta do

mesmo para poder conseguir o tirar o documento no dia seguinte.

Acredita que o gestor já poderia ter resolvido este problema, como

também  do  Ministério  do  Trabalho,  onde  afirma  existir  o  mesmo

problema  do  Instituto  de  Identificação.  Informa  que  recebeu

reclamação que  no  PSF  de  Areia  Branca  falta  medicamentos  para

diabéticos e hipertensos, há mais de dois meses; que no hospital não

tem o “filme” para raio X e se o paciente precisar tem que levar um

CD para gravar e a alegação do hospital é contenção de despesas;

que  na  secretaria  municipal  de  saúde  tem  mais  de  quatrocentas

tomografias “sem fazer” e “um monte de exames para fazer”. Fala

que a secretaria de saúde recebeu cinco veículos, por isso, faz um

apelo ao gestor para colocar um deles para fazer o transporte das

pessoas de Areia Branca para o hospital ou para outros locais que

precisarem  de  tratamento  de  saúde.  O  Vereador  Jacson  pede  a

palavra para reforçar  o pedido do Vereador Eudes com relação ao

transporte de pessoas do Povoado Areia Branca para o hospital ou

outro local em busca de tratamento ou urgência relacionada a saúde.

O Vereador Eudes segue com a palavra dizendo que ontem entrou um

milhão e quinhentos mil reais na conta do fundeb (Fundo Nacional de

Desenvolvimento  da  Educação  Básica)  e  que  o  gestor  “não  deu
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aumento” aos professores ano passado. Informa que tem em mãos

uma lista com o nome dos professores que recebem sem trabalhar,

que  não  pretende  divulgar,  mas  cobra  que  o  gestor  conceda  o

aumento aos profissionais. Cobra também a distribuição d’água nas

comunidades  rurais.  Comenta  o  teor  de  um requerimento  de  sua

autoria que irá entrar no grande expediente dizendo que solicita a

relação e a prestação de contas de todas as empresas que prestam

serviços ao hospital para averiguar “as falhas”, alegando que levou

um paciente e o médico interrompeu o atendimento no consultório

por três vezes para ir atender na ala vermelha. Diz que em conversa

com o médico, o mesmo relatou a necessidade de haver um médico

exclusivo  para  o  atendimento  na  ala  vermelha.  Prosseguindo  os

pronunciamentos, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana que depois

dos cumprimentos diz que de fato não apresentou tantas indicações e

requerimentos como outros vereadores, mas sempre fez cobranças ao

gestor,  bem  como  aos  secretários  municipais  em  prol  das

comunidades. Falando a respeito do hospital local, diz que algumas

amigas suas já precisaram passar dias em um hospital em Maceió,

com parentes internados, e contaram que entre cinco e oito dias que

precisou ficar lá foi numa maca no corredor e que o atendimento que

recebeu  foi  muito  inferior  ao  que  é  prestado  no  Hospital  Doutor

Clodolfo.  Afirma  que  nenhuma  instituição  é  cem  por  cento,  mas

acredita que “a felicidade” da população de Santana do Ipanema foi a

luta da Doutora Renilde Bulhões para abrir o hospital; diz que lhe dói

ouvir alguns vereadores dizer que o gestor “não ama Santana” e pede

que isso não seja mais dito. Fala que está no quarto mandato, que já

conseguiu  muita  coisa  em  prol  da  população  junto  ao  Poder

Executivo, uma vez que o vereador não tem a função de executar.

Sobre  a  informação do  Vereador  Marciano  de  que  irá  dar  apoio  a

comunidade da rua das pedrinhas para fazer o calçamento, diz que
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falou com o secretário de obras e o mesmo disse que havia mandado

uma equipe técnica fazer uma avaliação e ficou decidido que o mais

viável para a referida rua é passar o asfalto. Diz ter participado da

inauguração do trecho da BR 316, de Carié a Canapi, que foi feita a

manutenção; elogia o serviço realizado e pede ao Senhor Presidente

para enviar um ofício de agradecimento ao Ministro dos Transportes -

Maurício  Quintela  pelo  trabalho  que  realiza.  Apresenta  votos  de

solidariedade aos familiares  de  três  senhoras  falecidas  –  Terezinha

Carvalho,  Maria  Brejão  e  Guiomar  Soares.  Agradece  ao  Senhor

Prefeito pelo trabalho para recuperação das estradas de Pinhãozeiro,

Camoxinga I e II, bem como Poço Salgado, com a colocação de piçarra

e  diz  que  esse  foi  um  dos  pedidos  dela  em  prol  das  referidas

localidades.  Diz que agora a população desses locais está pedindo a

construção  de  quebra-molas  devido  a  alta  velocidade  de  alguns

motoristas,  mas  diz  que  o  problema também é  que  os  filhos  dos

próprios moradores estão fazendo pega nas estradas. Pede que todos

sejam  prudentes  para  evitar  acidentes.  Informa  o  cronograma  de

atendimento da Casa da Mulher e pede as mulheres santanenses que

forem marcar exame ginecológico para levar o encaminhamento do

posto  de  saúde a  que pertence,  alegando que  há  que  não  esteja

precisando. Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas que

depois dos cumprimentos diz que gostaria de cobrar ao gestor que

viabilizasse a implantação de indústrias no município, mas lamenta

dizendo que tem que cobrar o básico porque é deixado de fazer, a

exemplo da falta de medicamentos na farmácia básica. Diz que ao

observar  o  plano  que  o  “governo  da  reconstrução”  elaborou  para

campanha  eleitoral  lhe  chamou  a  atenção  os  seguintes  itens:  1-

“evoluir  na  acessibilidade,  na  qualidade  de  prestação  do  serviço

públicos municipais” (diz que nesse sentido “é zero”). 2- “posicionar

Santana  como  importante  centro  político  e  cultural  no  cenário
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estadual”. 3- reduzir os indicadores de pobreza na cidade. Sobre isso,

diz: “ótimo é para isso que existe uma secretaria de ação social”. A

respeito da secretária fala que a Secretária Vera Malta é competente,

mas não tem autonomia, uma vez que há recursos em uma conta no

Banco  do  Brasil,  desde  a  gestão  passada,  destinados  à  Casa  do

Menor, mas não foram liberados, mesmo a instituição passando por

sérias dificuldades. Afirma que isso é incompetência da administração

e ressalta: “administrar todo mundo, agora querer e fazer o bem para

Santana é difícil,  até porque quando perde uma eleição corre tudo

para Maceió, Santana fica ao léu”. Sobre a Secretaria Municipal de

Educação,  diz  ter  apresentado  um  requerimento  solicitando  a

prestação  de  contas,  a  relação  dos  funcionários,  aplicação  dos

recursos  do Fundeb,  mas não recebeu e acredita  ser  pelo fato de

existir “arrumadinhos”. Tece várias críticas a respeito dessa pasta e

segue  relacionando  as  promessas  de  campanha  do  gestor  que

segundo  ele,  Vereador  Jacson  Chagas,  não  foram  cumpridas,  as

seguintes:  água  para  o  Povoado  Olho  D’Água  do  Amaro;  água

encanada  para  Remetedeira;  asfalto  das  ruas  de  Santana  do

Ipanema; valorização do professor (diz que valorização é pagar terço

e  sexto  de  férias  e  isso  não  foi  feito);  inauguração  do  tomógrafo

(inaugurou  mas  não  funciona,  segundo  o  orador).  Vereador  Eudes

pede a palavra para reforçar as palavras do Vereador Jacson, que por

sua  vez,  continua  o  discurso  relatando  outras  promessas  de

campanha do atual gestor, que segundo ele (Vereador Jacson), não

foram cumpridas,  as seguintes:  festa para as crianças no natal  no

estádio  Arnon  de Melo;  barragem no  Riacho  João  Gomes (diz  que

dentro de um ano só foi feita a medição); a construção do matadouro

de animais; reforma do mercado de carne. Tece várias críticas e diz

que  não  a  sua  dignidade  por  um  emprego  para  estar  “batendo

palmas” para o gestor. Fala que na administração passada era pedido
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na tribuna desta Casa que o ex-prefeito Mário Silva contratasse dez

caminhões para colocar água na zona rural e agora quem cobrava

não  cobra  nenhum,  enquanto  a  população  da  zona  rural  está

“passando sede”.  Diz  que os  responsáveis  não  se  mobilizam para

fazer  a  distribuição d’água,  por  isso as  pessoas pedem a eles  (os

vereadores).  Fala sobre as leis delegadas aprovadas por esta Casa

dizendo que votou contra por acreditar que o gestor mandou para

“desmoralizar”  este  Poder.  Volta  a  falar  sobre  a  questão  da  água

dizendo  que  mandou  um caminhão  d’água  para  uma  senhora  da

Serra Aguda, mas com muita dificuldade, pelo fato do Senhor Prefeito

não colocar a água e nem consertar a estrada de acesso ao lugar.

Afirma que a prefeitura tem dinheiro para fazer um projeto e colocar

água para a população. Tece várias críticas, diz que não faz acordo

com o prefeito em troca de emprego para os seus familiares;  que

quando criou trezentos e cinquenta cargos, como o Senhor Prefeito

criou,  segundo  declarações  do  orador,  com  salário  de  três  mil  e

quinhentos  a  seis  mil  reais  “está  tirando  o  dinheiro  de  pagar  um

dentista  para  atender  na  zona  rural  ou  um oftalmologista  para  o

município”,  por  não  ter  esse  profissional  para  prestar  serviços  à

população santanense.  Seguindo,  usa a palavra o Vereador Moacir

Júnior  que  depois  dos  cumprimentos  diz  que  ser  vereador  é  uma

tarefa  árdua  pelo  fato  de  afirmar  que  as  exigências  e  cobranças

começam pelo “parlamento mirim”. Parabeniza a sua genitora pelo

aniversário natalino, ocorrido no dia vinte e um de janeiro. Agradece e

parabeniza o Padre Jaciel, bem como toda comissão organizadora da

Festa  de  São  Sebastião  do  Povoado  Areia  Branca,  que  aconteceu

recentemente.  Diz  que  o  referido  povoado  há  anos  necessita  de

melhorias  na energia,  que atualmente a qualidade está péssima e

que é obrigação da Eletrobrás promover essa melhoria. Faz cobranças

nesse sentido. Sobre a afirmação de alguns vereadores que o gestor
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não gosta de Santana, diz que se sente triste ao ouvir isso e afirma o

contrário  –  que  a  equipe  Senhor  Prefeito  é  competente  e  está

conseguindo  “tirar  o  município  do  caos”,  apesar  das  dificuldades

políticas e econômicas. Quanto às promessas de campanha do gestor,

diz que de fato foram feitas; a realização é “uma conseqüência”, que

o que é prometido deve ser cumprido,  mas tem que “ter o pé no

chão”.  Elogia  a  administração  do  Senhor  Governador  Renan  por

afirmar que o mesmo está sendo bem avaliado; que Alagoas tem uma

malha  viária  das  melhores  do  Brasil  e  diz  ter  participado  da

inauguração da conclusão da manutenção do trecho da BR 316 entre

Carié e Canapi. Por isso, considera que o Senhor Governador, assim

como o Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões (“apesar das coisas que estão

para serem concluídas”) estão no “caminho certo” e trabalham com

“os pés no chão”. Ressalta o seguinte: “Com administração pública

não se brinca, então esta gestão está sendo cautelosa com tudo”. Na

sequencia,  o  Senhor  Presidente  convida o  Primeiro  Secretário para

ocupar a presidência,  enquanto usa a palavra na tribuna.  Após os

cumprimentos,  o Vereador Mário Siqueira parabeniza o Padre Jaciel

pela  realização  da  festa  católica  em louvor  ao  padroeiro  de  Areia

Branca – São Sebastião, diz ter sido muito bonita e houve o show

patrocinado pela Prefeitura Municipal. Com relação a cobrança feita

pelo  Vereador  Jacson  para  liberação  dos  recursos  para  a  Casa  do

Menor,  informa  que  o  Senhor  Prefeito  já  assinou  convênio  com o

Padre  Renato  e  o  Senhor  Cícero,  responsáveis  pela  instituição.

Comenta uma indicação de sua autoria que irá no grande expediente

que solicita providências da Eletrobrás para resolver o problema da

energia do Bairro São José, uma vez que afirma que há quinze dias,

aproximadamente, falta energia todas as noites. Pede a interferência

do  Vereador  José  Vaz  pelo  fato  do  mesmo  ser  funcionário  da

Eletrobrás. O Vereador José Vaz pede a palavra, se dispõe a ajudar,
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mas adianta  que  o  problema pode  estar  sendo gerado  por  algum

morador do bairro ter feito um “gato” na energia e todas as vezes que

liga  desliga  o  “transformador”  que  distribui  energia  aos  outros

usuários. Diz que a Eletrobrás já foi verificar e não encontrou nenhum

problema,  por  isso  quando  a  equipe  do  “cassa  gato”  vier  para

Santana irá mandar ir  primeiro para o Bairro São José para ver se

detecta alguma e resolve o problema. O Vereador Mário segue com a

palavra  pedindo  aos  demais  vereadores  para  subscrever  a  sua

indicação para fortalecer o pedido. A Vereadora Eliana se pronuncia,

reforça  os  apelos  para  que  o  problema  do  bairro  São  José  seja

resolvido; diz que no Povoado Areia Branca também sofre com a falta

de  energia  freqüente  e  sugere  ao  Senhor  Presidente  que  seja

realizada  uma  audiência  pública  com  técnicos  da  Eletrobrás  para

prestar  esclarecimentos  a  respeito  do  assunto.  O  Vereador  Mário

continua com a palavra falando sobre o “programa disk luz” e diz que

há locais  em Santana do Ipanema que já  foi  feita  a  reposição de

lâmpadas três vezes na semana e todas as vezes essas lâmpadas são

quebradas  por  vândalos.  Diante  disso,  pede  a  colaboração  da

sociedade  para  denunciar  quem  está  quebrando.  Diz  que

praticamente está terminado o recapeamento da AL 130 e o conserto

foi um pedido do Deputado Isnaldinho e do Senhor Prefeito Isnaldo

Bulhões. Diz que em um ano e um mês de administração não dar

para  o  prefeito  ter  cumprido  tudo  que prometeu,  mas  afirma que

muito foi feito. Quanto à construção da barragem, comentada pelo

Vereador Jacson, informa que o processo está em andamento e a obra

será  executada.  Acredita  que  2018  será  um  ano  promissor  para

Santana do Ipanema. Prosseguindo, o Senhor Presidente determina a

leitura  das  matérias  do  grande  expediente.  Constam  05  (cinco)

indicações, 06 (seis) requerimentos, 01 (decreto legislativo) e 01 (um)

projeto de emenda à Lei Orgânica. As indicações e os requerimentos
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fazem  solicitações  ao  Poder  Executivo  Municipal  e/ou  estadual.  O

Vereador  Marciano  do  Couro  apresenta  03  (três)  indicações,  um

requerimento e o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, a

saber: Indicação nº 01/2018 solicitando a construção de um aterro na

parte alta do Bairro Lagoa do Junco;  Indicação nº 02/2018 solicitando

que realize um trabalho para que não seja colocado lixo na esquina

da Rua 26 de julho, por trás desta Casa; Indicação nº 03/2018 solicita

que seja “tapado um buraco” existente próximo ao meio-fio em frente

a  loja  comercial  Shopmídia,  na  Rua  Coronel  Lucena  Maranhão.

Requerimento  nº  02/2018  solicitando  a  Secretária  Municipal  de

Educação cópia do calendário escolar 2017; Projeto de Emenda à Lei

Orgânica nº 01/2017, que dispõe sobre alteração do artigo 17 da Lei

Orgânica  do  Município  de  Santana  do  Ipanema  –Al,  passando  o

mesmo  a  vigorar  com  a  seguinte  redação:  “Art.  17  –  A  Câmara

Municipal reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual de

1º de fevereiro a 15 de dezembro”. De autoria do Vereador Jacson

Chagas foi apresentado o Requerimento nº 01/2018 requerendo que,

de imediato, seja efetuado o pagamento do terço e do sexto de férias

dos profissionais  do magistério  (professores)  da  rede municipal  de

Santana  do  Ipanema.  O  Vereador  José  Vaz  apresenta  dois

requerimentos,  como  segue:  Requerimento  nº  03/2018  solicitando

que o Chefe do Poder Executivo informe quais os critérios adotados

pelas secretarias municipais para receberem estagiários de curso de

nível técnico e/ou superior para o cumprimento da carga horária e

estágio supervisionado. Requerimento nº 04/2018 solicitando que a

direção do Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues informe quais

os  critérios  adotados  para  receber  estagiários  de  curso  de  nível

técnico e/ou superior para o cumprimento da carga horária e estágio

supervisionado. De  autoria  do  Vereador  Eudes  Vieira  foram

apresentados  dois  requerimentos  e  uma  indicação,  a  saber:
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Requerimento nº  05/2018 solicitando a seguinte  documentação:  1-

contrato de gestão hospitalar e seus devidos anexos celebrado entre

o Município  de  Santana do  Ipanema,  por  intermédio  da  Secretaria

Municipal de Saúde e o INSAÚDE – Instituto Nacional de Pesquisa e

Gestão  em Saúde;  2-  relatório  de  prestação  de  contas  da  Gestão

Hospitalar executado pelo Insaúde ao Hospital Regional Dr. Clodolfo

Rodrigues de Melo no período de abril de 2017 a 31012018; 3 - nome

das  empresas  que  celebraram  contratos  de  terceirização  com  o

Insaúde  para:  a)  serviços  gerais  em  limpeza  e  conservação,  b)

serviços  de  vigilância,  portaria  e  mão  de  obra  especializada,  c)

serviços de implantação e manutenção em telefonia, d) serviços de

refrigeração  e  climatização;  4)  dos  contratos  das  empresas  que

prestam serviços médicos hospitalares com seus respectivos valores.

Requerimento  nº  06/2018  solicitando  a  Diretora  Geral  do  Hospital

Regional  Doutor  Clodolfo  Rodrigues  que  forneça  os  seguintes

documentos:  1-  1-  contrato  de  gestão  hospitalar  e  seus  devidos

anexos  celebrado  entre  o  Município  de  Santana  do  Ipanema,  por

intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e o INSAÚDE – Instituto

Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde; 2- relatório de prestação de

contas  da  Gestão  Hospitalar  executado  pelo  Insaúde  ao  Hospital

Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo no período de abril de 2017 a

31012018;  3  -  nome  das  empresas  que  celebraram  contratos  de

terceirização com o Insaúde para: a) serviços gerais em limpeza e

conservação,  b)  serviços  de  vigilância,  portaria  e  mão  de  obra

especializada, c) serviços de implantação e manutenção em telefonia,

d)  serviços  de  refrigeração  e  climatização;  4)  dos  contratos  das

empresas  que  prestam  serviços  médicos  hospitalares  com  seus

respectivos valores. A Vereadora Josefa Eliana apresenta o Decreto

Legislativo nº 01/2018 que dispõe sobre a concessão da Comenda

Maria  Isabel  Gonçalves  da  Rocha,  “Sinhá  Rodrigues”,  a  Doutora
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Renilde Silva Bulhões Barros. O Vereador Mário Siqueira apresenta a

Indicação nº 04/2018 solicitando ao setor competente da Eletrobrás a

manutenção da rede elétrica que fornece energia para o bairro São

José, bem como para toda a área adjacente.  Após leitura, o Senhor

Presidente encaminha o Decreto Legislativo, bem como o Projeto de

Emenda à Lei Orgânica do Município às comissões, para emissão dos

pareceres,  e  submete  as  demais  matérias  a  discussão  e  votação,

sendo  as  mesmas  aprovadas  por  unanimidade. Por  não  haver

oradores inscritos para usar a palavra, o Senhor Presidente informa a

programação  do  carnaval  deste  município,  declarou  encerrada  a

presente sessão.  E  para constar, eu Moacir Junior Alves Aquino, 1º

Secretario,  autorizei  o  registro  da  presente  Ata,  que  após  lida  e

achada conforme segue devidamente assinada. 
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	Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos, José Vaz, 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 apenas o seguinte: Ofício n 12.15.0012017 do Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros, informando que a indicação nº 202.017 foi encaminhada a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. Ofício nº 192017 do Senhor Marcelo Ferreira Gomes, Diretor da Divisão de Defesa Civil de Santana do Ipanema agradecendo ao Senhor Presidente Mário Siqueira pela cedência do espaço de Casa para a reunião regionalizada com os coordenadores da Defesa Civil do Estado e dos municípios da região do médio sertão. Ofício nº 032018 da Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação - Núcleo Regional Santana do Ipanema, encaminhando cópia do ofício que remeteu ao Poder Executivo que solicitou a previsão orçamentária para o pagamento do sexto de férias, terço de férias e abertura de mesa de negociação para campanha salarial 2018. 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 fala sobre o trabalho que realizou durante o ano 2017 e frisa que nesta Casa foram apresentadas cento e quarenta e quatro indicações e vinte e sete requerimentos. Diz que dentre essas matérias, setenta e quatro indicações e dezesseis requerimentos foram de sua autoria, e que, o gestor do município “só atendeu” trinta uma das indicações. Informa que irá reapresentar as que não foram atendidas. Destaca que mais de cinqüenta por cento das indicações feitas em 2017 foi de sua autoria e adianta que tem a pretensão de apresentar oitenta este ano, sendo três por sessão, em média. Seguindo, usa a palavra o Vereador José Vaz, que depois dos cumprimentos diz esperar que neste ano 2018 seja melhor que 2017 por afirmar que, segundo informações da mídia, o ano passado terminou com 12,3% de desemprego no Brasil, “triplicou o número de moradores de rua e isso engloba a situação deste município, que de acordo com ele (Vereador José Vaz) as pessoas estão “passando sede”. Apresenta solidariedade com os familiares da Senhora Maria Gomes da Silva pelo falecimento da mesma. Após, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira, que depois dos cumprimentos apenas fala das atribuições do Poder Executivo, bem como do Poder Legislativo e encerra. O Vereador Jacson Chagas se pronuncia, logo em seguida e após os cumprimentos apresenta solidariedade aos familiares do jovem Douglas e do Jaime pelo falecimento dos mesmos. Diz que esperava iniciar o ano 2018 nesta Casa reconhecendo o trabalho do gestor, mas não pode fazer isso, visto que considera pior que 2017 a atual situação do município. Fala sobre o Povoado Areia Branca dizendo que a comunidade continua enfrentando os mesmos problemas: na área da saúde, “com a falta de ambulância”; na infra-estrutura, com ruas “esburacadas”. Diz que no mencionado povoado quando é feita a limpeza não são recolhidos os entulhos; que mesmo com a existência do “disk luz” há ruas às escuras. Revela que faz o transporte de pessoas para tratamento de saúde, tendo em vista o município não disponibilizar uma ambulância e nem outro transporte à comunidade para esse fim e assegura que continuará transportando sempre que for acionado. Na sequencia, usa a palavra o Vereador Roberto Oliveira, que depois dos cumprimentos se solidariza com os familiares do senhor conhecido por Cícero da Borracharia pelo falecimento da sua genitora. Agradece ao Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões por ter feito o conserto da estrada de acesso ao Sítio Puxinanã e diz que o trabalho foi realizado a seu pedido. Diz ter cobrado ao Secretário Municipal de Infra-estrutura o conserto de uma passagem num local que define como “passagem na frente de Eraldo das portas, que dar acesso a Casa da Mulher”, e informa que o mesmo garantiu executar o trabalho. Fala que também cobrou o conserto da “subida do Brisa da Serra” e de imediato o referido secretário determinou a realização do trabalho. Além disso, informa que irá solicitar a construção de um quebra-molas na pista de acesso ao mencionado loteamento (Brisa da Serra) para evitar que ocorra acidentes. Não havendo mais oradores inscritos para usar a palavra no pequeno expediente, o Senhor Presidente dar início ao grande expediente concedendo a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de quinze minutos. Usa a palavra, inicialmente, o Vereador Marciano do Couro que depois dos cumprimentos volta a falar sobre as indicações que apresentou no ano 2017, conforme fez no pronunciamento do pequeno expediente. Questiona se ter cobrado a retirada da água que fica nas proximidades do viaduto Deraldo Campos, que colocasse um coletor de lixo no referido local, como também a recuperação da Creche Santa Quitéria, dentre outras reivindicações, é ser vereador de oposição e ele próprio responde que se assim for considerado irá continuar sendo “oposição”. Diz entender que fazendo isso está ajudando ao gestor “a fazer o que é preciso”. Fala que uma das indicações que apresentou foi solicitando a conclusão de cinco metros, em média, de calçamento na Rua Gilvan Soares, mas nunca recebeu resposta e nem o trabalho foi executado. Diante disso, informa que no dia 11 de janeiro do corrente ano, encaminhou um ofício ao Secretário Municipal de Infra-estrutura, solicitando permissão para os moradores da mencionada rua realizar a obra, mas também não obteve resposta. Mas, mesmo assim, diz que no próximo domingo os moradores irão realizar o trabalho com o apoio dele (Vereador Marciano), e, convida os demais vereadores, que queiram se engajar, para se fazer presentes no local. Deixa claro que o seu apoio não é “para derrubar o prefeito”, mas irá apoiar os moradores porque apresentou indicação e ofício e não recebeu resposta. Informa que recebeu uma carta anônima denunciando que a Secretária Municipal de Educação estaria “organizando para alterar o calendário escolar 2017”, por isso, solicitou oficialmente uma cópia do calendário mais não recebeu. Por essa razão, justifica o protocolo de um requerimento para entrar na pauta desta sessão, cobrando cópia do referido calendário. Diz se sentir contente por saber que os usuários do PSF São Pedro irão ter um atendimento melhor e mais “digno”. Informa que irá divulgar nas redes sociais o “calendário do vereador” para que toda população saiba onde irá realizar fiscalização. Fala a respeito da Lei Orçamentário Anual, aprovada na última sessão ordinária de 2017, dizendo que ao analisar o projeto de lei que versa sobre esse assunto, constatou “muitas coisas erradas”, mas não podia fazer nada sem o apoio “desta Casa”. No entanto, houve vereador que pediu que ele (Vereador Marciano) apresentasse emendas com propostas de alteração ao projeto. Diante disso e por ter acreditado que teria o apoio preparou tais emendas, mas no dia da votação foi dito que não apresentasse porque o vereador que havia feito a proposta não votaria mais a seu favor. Diz que houve quem lhe perguntasse se teria tentado formar um grupo para “derrubar o prefeito” e afirma que quer deixar claro que ele (Vereador Marciano do Couro) não trabalha para “derrubar nenhuma gestão”, ao contrário, que ajudar para que o mesmo realize um trabalho digno e honesto. Sobre os parlamentares diz o seguinte: “Não estou aqui para derrubar nenhum vereador desta casa; respeito cada um, seja oposição, mas vou deixar bem claro: a partir de hoje nenhum vereador desta Casa queira me fazer palhaço como foi feito porque não vou deixar barato. Cada um trabalhe da forma que quiser, mas não venham usar o Vereador Marciano como quiseram usar. Cada um dê continuidade a seu trabalho do jeito que quiser, agora não queira derrubar o colega que trabalha porque não vou ficar calado”. Na sequencia, usa a palavra o Vereador José Vaz, que depois dos cumprimentos se reporta as palavras do Vereador Marciano dizendo que quando o mesmo afirmou que foi procurado por várias vezes e recebeu a proposta de fazer parte de um grupo para “derrubar o prefeito”, acredita que “derrubar” é uma palavra muito forte e afirma que em nenhum ninguém quis formar tal grupo. Diz que sempre foi dito o seguinte: “Aqui nós sempre falamos que éramos independentes, que não tínhamos rabo preso com ninguém, que fazíamos aquilo que a gente acha que é certo ou o que o povo acha que é certo e traz para gente. então o que nós pretendemos é fiscalizar o erário público”. A respeito do número de indicações apresentadas no ano 2017 (cento e trinta e quatro), confirma que o Vereador Marciano apresentou mais de cinquenta por cento delas, conforme mencionou acima, e, diz que somando com as apresentadas pelo “grupo que se diz independente (Vereador Marciano, Jacson, Meirica e Zé Vaz)”, totaliza cento e vinte e quatro, tendo sido apresentadas apenas dez, durante o ano, pelos vereadores que formam o bloco da situação ao governo. Diz ficar admirado pelo fato do Vereador Marciano dizer que “atenderam várias indicações” que apresentou e afirma que o “grupo independente” não está querendo “derrubar o prefeito”, mas ajudando ao Executivo a trabalhar e frisa: “já que a situação não ajuda”. Diz isso, referindo-se as indicações por afirmar que nelas mostram os problemas do município e solicitam a resolução. Fala que apresentou várias indicações importantes. Tece críticas ao gestor dizendo que o mesmo pediu cem dias para “realização dos trabalhos”, mas já passou um ano e um mês e segundo o orador, estão esperando: o matadouro; o asfalto das ruas; que aconteçam mutirões como aconteciam na gestão passada; que sejam alugados carros pipas; que o hospital funcione cem por cento, (inclusive o tomógrafo); “a AL que vai interligar a BR”. Reafirma que o trabalho do vereador é fiscalizar o erário público. Como exemplo do trabalho que realiza diz que, em 2015, apresentou uma indicação a Eletrobrás solicitando a manutenção da rede de energia da Maniçoba e Bebedouro, depois preparou um projeto e na próxima segunda-feira o trabalho será realizado. Informa que o mesmo procedimento que será feito na Maniçoba, posteriormente será realizado na comunidade Santa Terezinha. Fala que também apresentou indicação solicitando melhorias na rede de energia do hospital e da Ufal (Universidade Federal de Alagoas – campus Santana do Ipanema), como também buscou parceria com essas instituições, bem como com o Poder Executivo para ver se o processo anda mais rápido, uma vez que as indicações são de 2015 e somente agora, dois anos após, o serviço foi autorizado. Informa ainda, que fez indicações com a mesma solicitação (melhoria da energia do Povoado Areia Branca e retirada da rede de alta tensão de cima do campo de futebol) e já está tudo encaminhado pela Eletrobrás para execução (“fazer o alimentador até São Félix, passando por Areia Branca). Frisa que já tinha sido feita uma parte do serviço para retirar a rede de alta tensão de cima do campo de futebol e agora irá fazer o possível para tirar de detrás das casas e adianta que isso será feito ainda este ano. Destaca que o grupo de vereadores independentes não vive “debaixo da sola do sapato de ninguém”, pode falar e cobrar o que quiser, como tem feito. Tece críticas ao gestor do município dizendo que a mesa diretora desta Casa informou que o Executivo entregaria a este Poder Legislativo o prédio da antiga secretaria municipal de educação, localizado por trás desta Casa no último mês de dezembro, mas isso não se efetivou. Termina reafirmando que as cobranças feitas nesta Casa servem para ajudar ao Poder Executivo detectar e resolver os problemas do município. Seguindo, usa a palavra o Vereador Meirica que depois dos cumprimentos reclama ao Senhor Presidente que está tendo algumas dificuldades em seu gabinete parlamentar em virtude do não funcionamento do seguinte: internet, computadores e ar condicionado. Diz que esta Casa tinha uma diferença do duodécimo para receber do Poder Executivo, o gestor prometeu repassar e até o momento não repassou. Por isso, acredita que as dificuldades que está tendo em seu gabinete, como nos gabinetes dos demais vereadores, seja por essa razão. Conta que na gestão do ex-prefeito Mário Silva a prefeitura disponibilizava um transporte para os estudantes deste município que estudam na faculdade em Palmeira dos Indios, mas o atual gestor “cortou”. Diz que Senhor Prefeito prometeu e não cumpriu a construção de um matadouro e o asfalto nas ruas. Comenta o teor de uma indicação que irá entrar na pauta desta sessão, solicitando ao Secretário de Estado da Segurança Pública melhorias nos serviços do Instituto de Identificação deste município, alegando que as pessoas tem que pernoitar na porta do mesmo para poder conseguir o tirar o documento no dia seguinte. Acredita que o gestor já poderia ter resolvido este problema, como também do Ministério do Trabalho, onde afirma existir o mesmo problema do Instituto de Identificação. Informa que recebeu reclamação que no PSF de Areia Branca falta medicamentos para diabéticos e hipertensos, há mais de dois meses; que no hospital não tem o “filme” para raio X e se o paciente precisar tem que levar um CD para gravar e a alegação do hospital é contenção de despesas; que na secretaria municipal de saúde tem mais de quatrocentas tomografias “sem fazer” e “um monte de exames para fazer”. Fala que a secretaria de saúde recebeu cinco veículos, por isso, faz um apelo ao gestor para colocar um deles para fazer o transporte das pessoas de Areia Branca para o hospital ou para outros locais que precisarem de tratamento de saúde. O Vereador Jacson pede a palavra para reforçar o pedido do Vereador Eudes com relação ao transporte de pessoas do Povoado Areia Branca para o hospital ou outro local em busca de tratamento ou urgência relacionada a saúde. O Vereador Eudes segue com a palavra dizendo que ontem entrou um milhão e quinhentos mil reais na conta do fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica) e que o gestor “não deu aumento” aos professores ano passado. Informa que tem em mãos uma lista com o nome dos professores que recebem sem trabalhar, que não pretende divulgar, mas cobra que o gestor conceda o aumento aos profissionais. Cobra também a distribuição d’água nas comunidades rurais. Comenta o teor de um requerimento de sua autoria que irá entrar no grande expediente dizendo que solicita a relação e a prestação de contas de todas as empresas que prestam serviços ao hospital para averiguar “as falhas”, alegando que levou um paciente e o médico interrompeu o atendimento no consultório por três vezes para ir atender na ala vermelha. Diz que em conversa com o médico, o mesmo relatou a necessidade de haver um médico exclusivo para o atendimento na ala vermelha. Prosseguindo os pronunciamentos, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana que depois dos cumprimentos diz que de fato não apresentou tantas indicações e requerimentos como outros vereadores, mas sempre fez cobranças ao gestor, bem como aos secretários municipais em prol das comunidades. Falando a respeito do hospital local, diz que algumas amigas suas já precisaram passar dias em um hospital em Maceió, com parentes internados, e contaram que entre cinco e oito dias que precisou ficar lá foi numa maca no corredor e que o atendimento que recebeu foi muito inferior ao que é prestado no Hospital Doutor Clodolfo. Afirma que nenhuma instituição é cem por cento, mas acredita que “a felicidade” da população de Santana do Ipanema foi a luta da Doutora Renilde Bulhões para abrir o hospital; diz que lhe dói ouvir alguns vereadores dizer que o gestor “não ama Santana” e pede que isso não seja mais dito. Fala que está no quarto mandato, que já conseguiu muita coisa em prol da população junto ao Poder Executivo, uma vez que o vereador não tem a função de executar. Sobre a informação do Vereador Marciano de que irá dar apoio a comunidade da rua das pedrinhas para fazer o calçamento, diz que falou com o secretário de obras e o mesmo disse que havia mandado uma equipe técnica fazer uma avaliação e ficou decidido que o mais viável para a referida rua é passar o asfalto. Diz ter participado da inauguração do trecho da BR 316, de Carié a Canapi, que foi feita a manutenção; elogia o serviço realizado e pede ao Senhor Presidente para enviar um ofício de agradecimento ao Ministro dos Transportes - Maurício Quintela pelo trabalho que realiza. Apresenta votos de solidariedade aos familiares de três senhoras falecidas – Terezinha Carvalho, Maria Brejão e Guiomar Soares. Agradece ao Senhor Prefeito pelo trabalho para recuperação das estradas de Pinhãozeiro, Camoxinga I e II, bem como Poço Salgado, com a colocação de piçarra e diz que esse foi um dos pedidos dela em prol das referidas localidades. Diz que agora a população desses locais está pedindo a construção de quebra-molas devido a alta velocidade de alguns motoristas, mas diz que o problema também é que os filhos dos próprios moradores estão fazendo pega nas estradas. Pede que todos sejam prudentes para evitar acidentes. Informa o cronograma de atendimento da Casa da Mulher e pede as mulheres santanenses que forem marcar exame ginecológico para levar o encaminhamento do posto de saúde a que pertence, alegando que há que não esteja precisando. Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas que depois dos cumprimentos diz que gostaria de cobrar ao gestor que viabilizasse a implantação de indústrias no município, mas lamenta dizendo que tem que cobrar o básico porque é deixado de fazer, a exemplo da falta de medicamentos na farmácia básica. Diz que ao observar o plano que o “governo da reconstrução” elaborou para campanha eleitoral lhe chamou a atenção os seguintes itens: 1- “evoluir na acessibilidade, na qualidade de prestação do serviço públicos municipais” (diz que nesse sentido “é zero”). 2- “posicionar Santana como importante centro político e cultural no cenário estadual”. 3- reduzir os indicadores de pobreza na cidade. Sobre isso, diz: “ótimo é para isso que existe uma secretaria de ação social”. A respeito da secretária fala que a Secretária Vera Malta é competente, mas não tem autonomia, uma vez que há recursos em uma conta no Banco do Brasil, desde a gestão passada, destinados à Casa do Menor, mas não foram liberados, mesmo a instituição passando por sérias dificuldades. Afirma que isso é incompetência da administração e ressalta: “administrar todo mundo, agora querer e fazer o bem para Santana é difícil, até porque quando perde uma eleição corre tudo para Maceió, Santana fica ao léu”. Sobre a Secretaria Municipal de Educação, diz ter apresentado um requerimento solicitando a prestação de contas, a relação dos funcionários, aplicação dos recursos do Fundeb, mas não recebeu e acredita ser pelo fato de existir “arrumadinhos”. Tece várias críticas a respeito dessa pasta e segue relacionando as promessas de campanha do gestor que segundo ele, Vereador Jacson Chagas, não foram cumpridas, as seguintes: água para o Povoado Olho D’Água do Amaro; água encanada para Remetedeira; asfalto das ruas de Santana do Ipanema; valorização do professor (diz que valorização é pagar terço e sexto de férias e isso não foi feito); inauguração do tomógrafo (inaugurou mas não funciona, segundo o orador). Vereador Eudes pede a palavra para reforçar as palavras do Vereador Jacson, que por sua vez, continua o discurso relatando outras promessas de campanha do atual gestor, que segundo ele (Vereador Jacson), não foram cumpridas, as seguintes: festa para as crianças no natal no estádio Arnon de Melo; barragem no Riacho João Gomes (diz que dentro de um ano só foi feita a medição); a construção do matadouro de animais; reforma do mercado de carne. Tece várias críticas e diz que não a sua dignidade por um emprego para estar “batendo palmas” para o gestor. Fala que na administração passada era pedido na tribuna desta Casa que o ex-prefeito Mário Silva contratasse dez caminhões para colocar água na zona rural e agora quem cobrava não cobra nenhum, enquanto a população da zona rural está “passando sede”. Diz que os responsáveis não se mobilizam para fazer a distribuição d’água, por isso as pessoas pedem a eles (os vereadores). Fala sobre as leis delegadas aprovadas por esta Casa dizendo que votou contra por acreditar que o gestor mandou para “desmoralizar” este Poder. Volta a falar sobre a questão da água dizendo que mandou um caminhão d’água para uma senhora da Serra Aguda, mas com muita dificuldade, pelo fato do Senhor Prefeito não colocar a água e nem consertar a estrada de acesso ao lugar. Afirma que a prefeitura tem dinheiro para fazer um projeto e colocar água para a população. Tece várias críticas, diz que não faz acordo com o prefeito em troca de emprego para os seus familiares; que quando criou trezentos e cinquenta cargos, como o Senhor Prefeito criou, segundo declarações do orador, com salário de três mil e quinhentos a seis mil reais “está tirando o dinheiro de pagar um dentista para atender na zona rural ou um oftalmologista para o município”, por não ter esse profissional para prestar serviços à população santanense. Seguindo, usa a palavra o Vereador Moacir Júnior que depois dos cumprimentos diz que ser vereador é uma tarefa árdua pelo fato de afirmar que as exigências e cobranças começam pelo “parlamento mirim”. Parabeniza a sua genitora pelo aniversário natalino, ocorrido no dia vinte e um de janeiro. Agradece e parabeniza o Padre Jaciel, bem como toda comissão organizadora da Festa de São Sebastião do Povoado Areia Branca, que aconteceu recentemente. Diz que o referido povoado há anos necessita de melhorias na energia, que atualmente a qualidade está péssima e que é obrigação da Eletrobrás promover essa melhoria. Faz cobranças nesse sentido. Sobre a afirmação de alguns vereadores que o gestor não gosta de Santana, diz que se sente triste ao ouvir isso e afirma o contrário – que a equipe Senhor Prefeito é competente e está conseguindo “tirar o município do caos”, apesar das dificuldades políticas e econômicas. Quanto às promessas de campanha do gestor, diz que de fato foram feitas; a realização é “uma conseqüência”, que o que é prometido deve ser cumprido, mas tem que “ter o pé no chão”. Elogia a administração do Senhor Governador Renan por afirmar que o mesmo está sendo bem avaliado; que Alagoas tem uma malha viária das melhores do Brasil e diz ter participado da inauguração da conclusão da manutenção do trecho da BR 316 entre Carié e Canapi. Por isso, considera que o Senhor Governador, assim como o Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões (“apesar das coisas que estão para serem concluídas”) estão no “caminho certo” e trabalham com “os pés no chão”. Ressalta o seguinte: “Com administração pública não se brinca, então esta gestão está sendo cautelosa com tudo”. Na sequencia, o Senhor Presidente convida o Primeiro Secretário para ocupar a presidência, enquanto usa a palavra na tribuna. Após os cumprimentos, o Vereador Mário Siqueira parabeniza o Padre Jaciel pela realização da festa católica em louvor ao padroeiro de Areia Branca – São Sebastião, diz ter sido muito bonita e houve o show patrocinado pela Prefeitura Municipal. Com relação a cobrança feita pelo Vereador Jacson para liberação dos recursos para a Casa do Menor, informa que o Senhor Prefeito já assinou convênio com o Padre Renato e o Senhor Cícero, responsáveis pela instituição. Comenta uma indicação de sua autoria que irá no grande expediente que solicita providências da Eletrobrás para resolver o problema da energia do Bairro São José, uma vez que afirma que há quinze dias, aproximadamente, falta energia todas as noites. Pede a interferência do Vereador José Vaz pelo fato do mesmo ser funcionário da Eletrobrás. O Vereador José Vaz pede a palavra, se dispõe a ajudar, mas adianta que o problema pode estar sendo gerado por algum morador do bairro ter feito um “gato” na energia e todas as vezes que liga desliga o “transformador” que distribui energia aos outros usuários. Diz que a Eletrobrás já foi verificar e não encontrou nenhum problema, por isso quando a equipe do “cassa gato” vier para Santana irá mandar ir primeiro para o Bairro São José para ver se detecta alguma e resolve o problema. O Vereador Mário segue com a palavra pedindo aos demais vereadores para subscrever a sua indicação para fortalecer o pedido. A Vereadora Eliana se pronuncia, reforça os apelos para que o problema do bairro São José seja resolvido; diz que no Povoado Areia Branca também sofre com a falta de energia freqüente e sugere ao Senhor Presidente que seja realizada uma audiência pública com técnicos da Eletrobrás para prestar esclarecimentos a respeito do assunto. O Vereador Mário continua com a palavra falando sobre o “programa disk luz” e diz que há locais em Santana do Ipanema que já foi feita a reposição de lâmpadas três vezes na semana e todas as vezes essas lâmpadas são quebradas por vândalos. Diante disso, pede a colaboração da sociedade para denunciar quem está quebrando. Diz que praticamente está terminado o recapeamento da AL 130 e o conserto foi um pedido do Deputado Isnaldinho e do Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões. Diz que em um ano e um mês de administração não dar para o prefeito ter cumprido tudo que prometeu, mas afirma que muito foi feito. Quanto à construção da barragem, comentada pelo Vereador Jacson, informa que o processo está em andamento e a obra será executada. Acredita que 2018 será um ano promissor para Santana do Ipanema. Prosseguindo, o Senhor Presidente determina a leitura das matérias do grande expediente. Constam 05 (cinco) indicações, 06 (seis) requerimentos, 01 (decreto legislativo) e 01 (um) projeto de emenda à Lei Orgânica. As indicações e os requerimentos fazem solicitações ao Poder Executivo Municipal e/ou estadual. O Vereador Marciano do Couro apresenta 03 (três) indicações, um requerimento e o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, a saber: Indicação nº 01/2018 solicitando a construção de um aterro na parte alta do Bairro Lagoa do Junco; Indicação nº 02/2018 solicitando que realize um trabalho para que não seja colocado lixo na esquina da Rua 26 de julho, por trás desta Casa; Indicação nº 03/2018 solicita que seja “tapado um buraco” existente próximo ao meio-fio em frente a loja comercial Shopmídia, na Rua Coronel Lucena Maranhão. Requerimento nº 02/2018 solicitando a Secretária Municipal de Educação cópia do calendário escolar 2017; Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2017, que dispõe sobre alteração do artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Santana do Ipanema –Al, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação: “Art. 17 – A Câmara Municipal reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual de 1º de fevereiro a 15 de dezembro”. De autoria do Vereador Jacson Chagas foi apresentado o Requerimento nº 01/2018 requerendo que, de imediato, seja efetuado o pagamento do terço e do sexto de férias dos profissionais do magistério (professores) da rede municipal de Santana do Ipanema. O Vereador José Vaz apresenta dois requerimentos, como segue: Requerimento nº 03/2018 solicitando que o Chefe do Poder Executivo informe quais os critérios adotados pelas secretarias municipais para receberem estagiários de curso de nível técnico e/ou superior para o cumprimento da carga horária e estágio supervisionado. Requerimento nº 04/2018 solicitando que a direção do Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues informe quais os critérios adotados para receber estagiários de curso de nível técnico e/ou superior para o cumprimento da carga horária e estágio supervisionado. De autoria do Vereador Eudes Vieira foram apresentados dois requerimentos e uma indicação, a saber: Requerimento nº 05/2018 solicitando a seguinte documentação: 1- contrato de gestão hospitalar e seus devidos anexos celebrado entre o Município de Santana do Ipanema, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e o INSAÚDE – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde; 2- relatório de prestação de contas da Gestão Hospitalar executado pelo Insaúde ao Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo no período de abril de 2017 a 31012018; 3 - nome das empresas que celebraram contratos de terceirização com o Insaúde para: a) serviços gerais em limpeza e conservação, b) serviços de vigilância, portaria e mão de obra especializada, c) serviços de implantação e manutenção em telefonia, d) serviços de refrigeração e climatização; 4) dos contratos das empresas que prestam serviços médicos hospitalares com seus respectivos valores. Requerimento nº 06/2018 solicitando a Diretora Geral do Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues que forneça os seguintes documentos: 1- 1- contrato de gestão hospitalar e seus devidos anexos celebrado entre o Município de Santana do Ipanema, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e o INSAÚDE – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde; 2- relatório de prestação de contas da Gestão Hospitalar executado pelo Insaúde ao Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo no período de abril de 2017 a 31012018; 3 - nome das empresas que celebraram contratos de terceirização com o Insaúde para: a) serviços gerais em limpeza e conservação, b) serviços de vigilância, portaria e mão de obra especializada, c) serviços de implantação e manutenção em telefonia, d) serviços de refrigeração e climatização; 4) dos contratos das empresas que prestam serviços médicos hospitalares com seus respectivos valores. A Vereadora Josefa Eliana apresenta o Decreto Legislativo nº 01/2018 que dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Isabel Gonçalves da Rocha, “Sinhá Rodrigues”, a Doutora Renilde Silva Bulhões Barros. O Vereador Mário Siqueira apresenta a Indicação nº 04/2018 solicitando ao setor competente da Eletrobrás a manutenção da rede elétrica que fornece energia para o bairro São José, bem como para toda a área adjacente. Após leitura, o Senhor Presidente encaminha o Decreto Legislativo, bem como o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município às comissões, para emissão dos pareceres, e submete as demais matérias a discussão e votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Por não haver oradores inscritos para usar a palavra, o Senhor Presidente informa a programação do carnaval deste município, declarou encerrada a presente sessão. E para constar, eu Moacir Junior Alves Aquino, 1º Secretario, autorizei o registro da presente Ata, que após lida e achada conforme segue devidamente assinada.

