
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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CASA TÁCIO CHAGAS DUARTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA ESTADO DE ALAGOAS

7ª Sessão Ordinária Legislativa de 16 de março de 2018.

Presidente: Mário Siqueira Silva

Vice-Presidente: José Lourenço da Silva Neto

1º Secretário: Moacir Júnior Alves Aquino

2º Secretário: Maria Audilene da Silva Apolinário

Às 09h30m do dia 16 (dezesseis) de março de dois mil e dezoito, na Sala de Sessões da

Câmara Municipal Tácio Chagas Duarte número 160 - Monumento, nesta cidade reuniu-se,

em caráter ordinário, o Poder Legislativo do Município de Santana do Ipanema, Estado de

Alagoas. Depois de procedida à chamada, constatou-se a presença dos seguintes Vereadores:

Eudes Vieira da Paixão (Meirica), Jacson Humberto Chagas Santos, José Lourenço da Silva

Neto, José Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos, José Vaz, Josefa Eliana Silva

Bezerra,  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. Na hora Regimental  e  verificado o quórum legal,  o  Presidente,  declarou

aberto  os  trabalhos  Legislativos  Ordinários  e  abrindo  o  Expediente  do  Dia  autorizou  o

redator a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Após iniciada a leitura da ata a Vereadora

Eliana solicitou a dispensa da mesma e foi atendido na forma regimental. Ato seguinte, o

Senhor  Presidente  autorizou  o  secretário  a  fazer  a  leitura  das  matérias  do  pequeno

expediente, consta o seguinte: Ofício nº 02/2018 do Presidente da Associação Comercial de

Santana do Ipanema solicitando as dependências desta Casa para realizar uma palestra de

instrução fiscal no próximo dia 27 (vinte e sete). Por não haver mais matérias, o Presidente

fraqueia a palavra aos Vereadores. Pela ordem de sorteio dos inscritos, o Vereador Jacson

Chagas  inicia  o  pequeno  expediente  falando  sobre  o  assassinato  na  Vereadora Marielle

Franco, filiada ao PSOL do Rio de Janeiro, tece comentários elogiosos a respeito do trabalho da

parlamentar, conta que participou de encontros do PSOL em São Paulo e em Recife e teve a

oportunidade de conhecê-la.  Revela que nesses encontros se espelhou na atuação dela (Marielle) em

defesa dos pobres e oprimidos, e, lamenta o ocorrido. Diz que fica não com medo, mas com cuidado
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porque faz cobranças em defesa do povo, que não irá se intimidar, ao contrário, irá continuar

cobrando porque não vai calar quando tiver faltando remédio na farmácia básica, quando uma

rua  estiver  precisando  de  calçamento  e  nem quando  for  feito  um mal  atendimento  no

hospital.   Fala  sobre  as  cobraças  que  a  vereadora  morta  fazia,  se  solidariza  diz  que

apresentou uma moção e ressalta: “era uma vida que defendia vidas - o preço que pagou foi

caro”. Diz esperar que o fato sirva de exemplo; que “as coisas” mudem no País e afirma que

a  vereadora  por  querer  essa  mudança  perdeu  a  vida  barbaramente.  Pede  que  todos

subscrevam  a  moção.  Ato  seguinte:  Usa  a  palavra  o  Vereador  José  Vaz  que  após  os

cumprimentos de praxe expressa sentimentos de pesar aos familiares do santanense Ademar

Acioly  pelo  falecimento  do  mesmo.  Tece  comentários  a  respeito  do  ocorrido  com  a

Vereadora Marielle do Rio de Janeiro, diz se preocupar com a violência e que irá subscrever

a  moção  do  Vereador  Jacson.  Diz  ter  ouvido,  através  da  Rádio  Milênio,  o  Deputado

Carimbão  revelar  que  funcionários  do  programa  “liberdade  de  expressão”,  da  citada

emissora, receberam ameaças de morte e isso causa preocupação porque considera que o

referido  programa é  a  voz  do  povo,  embora  saliente  que  Santana  do  Ipanema não tem

histórico de violência política, mas teme que “a moda pegue” e aconteça o que aconteceu

com a Vereadora do Rio de Janeiro.  Informa que amanhã (17) acontecerá no parque de

exposição  o  cadastro  “dos  carreiros”  para  receberem  sementes  (milho,  feijão,  etc.).  O

Vereador Marciano do Couro usa a palavra, logo em seguida. Presta solidariedade a família

de uma menina que faleceu esta semana em virtude de uma apendicite - critica o hospital.

Lamenta o assassinato da Vereadora do Rio de Janeiro e diz esperar que seja feito justiça.

Diz que quem faz oposição como ele, tem que ter um “certo cuidado” uma vez que sabe até

que ponto a política brasileira é capaz de chegar. Revela que já houve pedidos para deixar de

fazer  oposição  nesta  Casa,  mas  assegura  que  não irá  desistir.  Revela  ainda,  que  tomou

precauções, que tem dois seguros de vida e irá fazer mais um para se precaver porque não

sabe o que pode acontecer. Ato seguinte: Usa a palavra o Vereador Roberto Oliveira que faz

o comunicado que a missa de trinta dias da sua mãe será realizada no próximo sábado na

Igreja Matriz de Senhora Santana. Apresenta sentimentos de pesas aos familiares do falecido

Ademar Acioly. Por não haver mais oradores no pequeno expediente, o Presidente inicia o

grande concedendo  a  palavra  aos  Vereadores  pelo  tempo de  quinze  minutos.  Abre  esse

expediente  o  Vereador  Eudes  Vieira  que  começa  fazendo  um  apelo  para  que  o  gestor
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disponibilize um veículo para fazer o transporte das pessoas do Povoado Areia Branca ao

hospital. Apresenta solidariedade aos familiares do Senhor Ademar Acioly. Diz ter ouvido “a

indignação” do Deputado Givaldo Carimbão a respeito da ameaça que os funcionários da

Rádio Milênio sofreram e revela que foi por parte do gestor do hospital.  Por outro lado,

revela que o mencionado deputado já está tomando as devidas providências. Sobre a fala do

Vereador Marciano de que fez seguros de vida, diz acreditar que não há motivos para o

vereador temer nada por considerar que a política de Santana não oferece perigo a nenhum

político. Diz que o Vereador Marciano foi infeliz na sessão passada ao ter dito que a única

“família direita” em Santana do Ipanema era a dele. Diz acreditar que o Vereador Marciano

irá corrigir a afirmativa por afirmar que em Santana do Ipanema as pessoas são decentes e

ordeiras e não somente a do vereador a que se refere. Presta solidariedade pelo assassinato

da Vereadora do Rio de Janeiro, bem como pelo falecimento de uma criança neste município

por alegar que o ocorrido foi pelo fato do hospital não ter diagnosticado o problema. Diz ser

preciso fazer uma reunião com o gestor do município, bem como do hospital e cobrar uma

melhor assistência médica aos pacientes. Em aparte, a Vereadora Josefa Eliana explica que

quando uma pessoa dar entrada no hospital com o problema de saúde e sair deve procurar

atendimento de um clínico geral para diagnosticar, caso o problema persista, por afirma que

o hospital é apenas de urgência. Diz ser solidária com os familiares da criança que faleceu e

que foi a casa dos pais fazer uma visita, e, na sua fala irá detalhar. Ressalta que o caso deve

ser apurado e os culpados punidos. O Vereador Eudes segue falando sobre o problema do

hospital, diz ser necessário os médicos apresentem o diagnóstico dos problemas de saúde

dos pacientes e pede ao Presidente para marcar uma reunião entre o gestor do município e do

hospital para tratar o assunto. O Presidente, estando com a palavra, diz ter sido um absurdo o

que aconteceu no hospital com relação a criança que veio a óbito e concorda que o fato seja

esclarecido e os culpados punidos. Ato seguinte: Usa a palavra o Vereador Jacson Chagas

que  parabeniza  o  Deputado  Givaldo  Carimbão  pela  coragem de  expor  o  problema  em

relação as ameaças que houve contra os seus funcionários. Tece críticas a área da saúde

pública. Parabeniza a imprensa santanense, em especial aos radialista, pela coragem de falar

em defesa do povo e o Deputado Carimbão, pela coragem de expor o problema de ameaça

que os funcionários da Rádio Milênio sofreram. Diz não adiantar uma rádio firmar contrato

com a prefeitura ou com um hospital para ficar divulgando o que faz porque dessa forma a
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população fica calada e não pode reivindicar os seus direitos. Diz que rádio é comercial e

deve firmar contratos com empresas privadas e não com empresas públicas porque se assim

for a impressa tem que calar diante de qualquer problema que ocorra no município. Sobre o

atendimento no hospital, revela que o seu pai precisou ser internado esta semana e constatou

que o ortopedista tem que atender na emergência, no internamento e fazer cirurgias. Por isso,

o ortopedista que estava na emergência saiu meio dia para fazer uma cirurgia e só voltou a

atender cinco da tarde. Conta os transtornos dos usuários e diz que o profissional não tem

culpa dessa situação. Pede que o hospital coloque mais um ortopedista e mais clínicos para

evitar isso. Diz que tem muita boa vontade da maioria dos funcionários, mas considera que

meia dúzia são puxa sacos e não gosta dele, mas que isso acontece porque estão lá (no

hospital) por apadrinhamento político. Diz que é bom esta Casa saber qual é o critério para

contratação. Parabeniza a imprensa de Santana por ter veiculado o caso da morte da criança.

Tece críticas a administração do hospital e a gestão do município por contratar pessoas de

fora e diz que essas vem para “comer o dinheiro e maltratar o povo”. Revela que várias

pessoas o procuraram e disseram que tem exames de ultrassonografias marcadas há oito

meses e questiona porque não são feitas. Fala de alguns postos de saúde e que, segundo ele

(Jacson),  estão  em  péssimas  condições  estruturais.   Fala  sobre  as  pessoas  que  fazem

hemodiálise e lamenta não ter esse atendimento neste município por afirmar que as mesmas

sofrem com as  viagens.  Informa que  o  problema da  falta  de  transporte  escolar  para  os

estudantes  da  rede  estadual  foi  resolvido,  mas  os  transportadores  precisam  receber  o

pagamento  de  alguns  dias  trabalhados.  O  Vereador  Moacir  Júnior,  em  aparte,  diz  ter

participado de uma reunião entre o prefeito e o secretário de Estado da Educação onde o

Secretário entendeu o problema e autorizou o transporte  escolar. Sobre o pagamento do

transportador diz que estava sendo cobrado dez dias trabalhados e o Secretário garantiu ver a

situação. Adverte que o município não tem culpa do problema, mas acredita que tudo será

feito para que nem o transportador e nem o alunado seja prejudicado. O Vereador José Vaz

usa a palavra logo em seguida, diz que conhece uma pessoa que foi ao hospital sentindo uma

dor e ao ser atendida o médico nem olhou para ela e logo encaminhou para o ortopedista.

Em aparte, o Vereador Eudes diz que esteve no hospital e um médico disse que o ideal seria

ter um médico exclusivo para atender na ala vermelha, uma vez que os médicos tem que

fazer atendimento de consulta, como também na ala vermelha. Diz que isso sobrecarrega o
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médico e causa demora no atendimento aos pacientes. O Vereador José Vaz continua e fala

da necessidade  de aumentar  o  número de médicos  no hospital  para  que as  pessoas  não

tenham que esperar muito tempo por atendimento. Diz que em virtude da “adulteração de

projetos”  diz  ter  feito  um requerimento  solicitando  uma  série  de  informações  sobre  as

providências  que  já  foram  tomadas  nesta  Casa,  através  de  portarias,  por  isso  diz  ser

importante mudar o trâmite das matérias e informar ao público como esta Casa será regida.

O Presidente Mário Siqueira diz que irá acatar o pedido e divulgar as normas. A Vereadora

Josefa Eliana usa a palavra, em seguida, e começa divulgando algumas ações da secretaria

municipal de agricultura; informa que o prazo para os agricultores que ainda não realizaram

o CAR – Cadastro Ambiental Rural é dia trinta do corrente mês; revela que participou do

evento de assinatura da ordem de serviço que autoriza a execução das obras de construção

do Centro de Convivência Cônego José Bulhões e adianta que será uma “belíssima área de

lazer e eventos”. Diz ainda, que visitou o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas,

bem como o I Centro de Saúde e informa que haverá uma adaptação no CEO e uma reforma

no I Centro. A respeito do falecimento de uma criança atendida no Hospital Regional, diz

que foi a Rádio Milênio esclarecer os fatos veiculados de que ela (Vereadora Eliana) teria

feito uma visita a família da referida criança para pedir  e/ou intimidar para os pais não

formalizarem denúncia contra o hospital. Desmente, afirma que jamais iria fazer isso porque

respeita a opinião de todos e a visita fez como representante do povo, bem como mãe por

saber a dor da perda para uma mãe. Diz que o fato deve ser investigado e esclarecido. O

Vereador Moacir Júnior pede a palavra, apoia a Vereadora Eliana, diz que ninguém queria

que tivesse acontecido isso com a criança e solidariza com os familiares. A Vereadora Eliana

repete que procurou os pais para saber o que aconteceu e dar detalhes, inclusive da conversa

que teve com a pediatra que atendeu a criança falecida. Dar exemplo de um problema de

saúde que teve e da necessidade da pessoa procurar atendimento especializado após um

atendimento em uma unidade de urgência,  a exemplo do Hospital  Regional e conta que

procurou saber o histórico da criança e diz que a mesma havia tido problemas de saúde antes

e não houve a investigação. O Vereador Eudes pede a palavra e diz que caso uma pessoa seja

atendida  por  mais  de  uma  vez  no  hospital  com o  mesmo problema  os  médicos  tem a

obrigação de diagnosticar o problema. Afirma que há demora para a realização de exames no

mencionado hospital. Em aparte, o Vereador Roberto diz que a Vereadora Eliana foi feliz em
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explicar como funciona o hospital de urgência e emergência. A Vereadora Eliana continua

tratando o assunto do falecimento da criança e informa que o Hospital irá averiguar o que de

fato ocorreu. Ato seguinte: Usa a palavra o Vereador Marciano do Couro que começa se

referindo a fala do Vereador Eudes pelo fato do mesmo ter entendido que na sessão passado

ele (Vereador Marciano) teria dito que somente a sua família era de bem em Santana do

Ipanema. Diz que mesmo não tendo sido isso que quis dizer, pede desculpas ao Vereador

Eudes, bem como a todas as famílias santanenses, deixando claro que não quis diminuir

nenhuma família.  Sobre o hospital diz que os discursos com relação a ele são os mesmos e

nenhuma atitude é tomada. Sobre a fala do Vereador Roberto diz que queria que o Vereador

Roberto falasse na tribuna quando ele se reuniu com seis vereadores e detonou o hospital, e

através das denuncias dele (Roberto) se embasou para abrir uma CPI contra o hospital. Pede

para ser distribuída cópia das denúncias que irá embasar a abertura da CPI e solicita que

cada vereador analise e se for preciso proponham alterações. Volta a falar a respeito do óbito

de uma menina que foi atendida no hospital, mas, encerra o assunto após a intervenção do

Vereador José Vaz para informar que a família pede para não tocar mais no assunto. Tece

críticas sobre o atendimento nos postos de saúde, especificando a UBS de São Félix, bem

como no hospital  e  em aparte,  o Vereador Jacson complementa o assunto reforçando as

críticas do Vereador Marciano com relação a área da saúde. O Vereador Marciano pede o

apoio da população para ajudar na CPI e explica que o seu objetivo é fazer    com que haja

um melhor atendimento no hospital e que use os recursos sejam usados em benefício do

povo e não para fazer política. Adverte a população para não vender o voto e informa as

consequências  de  quem faz  isso.  Considera  atitude  de  psicopata  quem faz  política  com

compra de votos. Ato seguinte: Usa a palavra o Vereador Moacir Júnior que se solidariza

com os familiares do Senhor Ademar Acioly pelo falecimento do mesmo. Informa que já

houve reunião com o gestor sobre a disponibilização de uma ambulância para o Povoado

Areia Branca. Reafirma que o transporte escolar do alunado da rede estadual já foi resolvido

graças ao empenho do Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões. Informa que as providências para

construção da barragem do João Gomes estão sendo tomadas e logo em breve a obra será

executada; que o prefeito já assinou a ordem de serviço para construção da praça de eventos

Cônego José Bulhões; que as estradas estão sendo recuperadas; que foi feita manutenção na

frota de ônibus do município. Informa ainda, que a Eletrobrás está colocando postes em
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Areia Branca, bem como em outros locais para melhorar a qualidade de energia tanto em

Areia Branca como em Dois Riachos,  Cacimbinhas e adjacências,  mas principalmente a

zona  rural  de  Santana  do  Ipanema.  Sobre  as  críticas  de  outros  oradores  a  respeito  do

hospital,  diz  lamentar,  mas  acredita  no  empenho  do  prefeito,  bem como da  direção  do

hospital para promover melhorias no atendimento aos usuários. Prosseguindo, o Presidente

determina a leitura das matérias do grande expediente. Constam: 02 (dois) atos da mesa, 01

(um) projeto de lei, 01 (um) projeto de resolução, 08 (oito) indicações e 01 (uma) moção.

Oriundo do Poder Executivo foi apresentado o Projeto de Lei nº 01/2018 que “Altera a

redação do caput,  do art.  326, da Lei  Municipal  nº  1.019, de 29 de setembro de 2017,

(Código  Tributário  Municipal),  e  dá  outras  providências”.  A Mesa  Diretora  (Presidente

Mário Siqueira; Vice-Presidente José Lourenço da Silva Neto; 1º Secretário Moacir Júnior

Alves Aquino e 2ª Secretária Maria Audilene da Silva Apolinário, apresentada o Projeto de

Resolução e os dois Atos da Mesa, a saber: Projeto de Resolução nº 01/2018 que dispõe

sobre  a  revisão  anual  da  remuneração  dos  servidores  públicos  ocupantes  de  cargos  de

natureza efetiva da Câmara Municipal de Santana do Ipanema – AL. Ato da Mesa Diretora

nº  01/2018 com  normas  administrativas  para o funcionamento  da  Câmara Municipal  de

Vereadores  de  Santana  do  Ipanema. Ato  da  Mesa  Diretora  nº  02/2018  cria  Comissão

Parlamentar para investigação de questionamento levanto ao Projeto de Lei Nº 07 de 24 de

agosto de 2017 Santana do Ipanema. As indicações são de autoria do Vereador Marciano do

couro  e  através  delas  são  feitas solicitações  ao  Poder  Executivo  Municipal,  a  saber:

Indicação nº 45/2018 solicitando que  destinado de um carro específico para UBS Lajedo

Grande. Indicação nº 46/2018 pedindo  que seja abastecida a farmácia da UBS São Félix.

Indicação nº 47/2018 solicitando a contratação ou remanejamento de um profissional técnico

em enfermagem/farmácia para distribuição de medicamentos da UBS São Félix. Indicação

nº 48/2018 solicitando a destinação de um bebedouro para UBS São Félix. Indicação nº

49/2018 solicita que seja feita  a destinação de uma cama nova para sala de observação da

UBS  Areia  Branca. Indicação  nº  50/2018  solicitando reforma da  UBS  Areia  Branca.

Indicação nº 51/2018 solicita a instalação de um ar condicionado para sala de marcação de

exames da UBS São Félix. Indicação nº 52/2018 solicita  solicitando reforma da UBS São

Félix. O Vereador Jacson Chagas apresenta e os demais vereadores subscreve a Moção nº

06/2018 com votos de pesar pelo falecimento da Vereadora Marielle Franco da Silva, do
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PSOL do rio de Janeiro. Após leitura,  o Senhor Presidente comenta os Atos  da Mesa e

encaminha o Projeto de Lei nº 01/2018, oriundo do Poder Executivo, bem como o Projeto de

Resolução em pauta, às comissões para emissão dos pareceres. Pelo fato do projeto de lei do

Executivo  tratar  de  matéria  de  urgência,  o  Presidente  suspende  a  sessão  para  que  as

comissões emitam os pareceres. Ao retomar, as matérias foram submetidas à votação, uma

por vez, exceto os atos da mesa e o projeto de resolução. No momento oportuno, o Vereador

José Vaz se manifestou e em nome do bloco de oposição comunicou que o todo o bloco iria

se abster da votação da propositura oriunda do Executivo. Sendo assim, as indicações e a

moção foram aprovadas por unanimidade e o Projeto de Lei nº 01/2018 aprovado por seis

votos  a  favor  e  quatro  abstenções.  O  Presidente  cita  o  nome  dos  Vereadores  que  se

abstiveram, os seguintes: Eudes Vieira, Jacson Chagas, José Vaz e Marciano do Couro. Na

ordem do dia usa a palavra o Vereador Marciano para reforçar as matérias de sua autoria. O

Vereador  José  Vaz  também se  manifesta  para  tecer  comentários  sobre  o  projeto  de  lei

oriundo do Poder Executivo. Informa que o parecer foi emitido pela Comissão de Justiça, a

qual preside, mas antes solicitou um parecer jurídico para se embasar e emitir o parecer.

Informa que o parecer jurídico foi favorável à matéria, mas ele (Vereador José Vaz) emitiu

parecer contrário, e que, a oposição, em Plenário, se absteve em virtude do tempo não ter

sido suficiente para analisar o projeto. Deixa claro que esta Casa não cria nenhum empecilho

para aprovação de um projeto que seja favorável ao povo. Explica que se o projeto demora a

chegar na Eletrobrás vem outra taxa de iluminação pública para os consumidores e sendo

aprovado  no  dia  de  hoje,  como  de  fato  foi,  provavelmente  este  mês  o  problema  seja

resolvido.  Por  não haver  nada  mais  a  tratar  o  Presidente  declarou encerrada  a  presente

sessão. E para constar, eu Moacir Júnior Alves Aquino, 1º Secretário, autorizei o registro da

presente Ata, que após lida e achada conforme segue devidamente assinada.
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