
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
SANTANA DO IPANEMA ALAGOAS
CASA TÁCIO CHAGAS DUARTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA ESTADO DE ALAGOAS

10ª Sessão Ordinária Legislativa de 13 de abril 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 13 (treze) de abril 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, 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 002/2018 do Vereador José Vaz informando que não irá participar desta

sessão tendo em vista a sua participação no Congresso Alagoano de Direito Eleitoral que

está acontecendo desde o dia de ontem na capital.  Ofício nº 05/2018 do Vereador Eudes

Vieira reiterando ao Presidente deste Poder o Requerimento nº 16/2018 para que convoque o

responsável da Empresa Core Ambiental Eireli – Me, para vir a esta Casa e, em audiência

pública, prestar esclarecimentos a respeito dos serviços prestados neste município. Ofício nº

002/2018 do Presidente da Associação dos Guardiões do Rio Ipanema – Agripa, solicitando

ajuda  aos  Vereadores  para  promoção dos  eventos  a  serem realizados na semana do Rio

Ipanema, que acontecerá entre os dias 16 e 21 de abril do corrente ano. Convite do Centro
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Brasileiro  de  Assessoria  Municipal  para  os  Vereadores  participar  do  XVII  Congresso

Interestadual de Agentes Públicos que acontecerá em Maceió entre os dias 27 a 30 deste

mês. Convite da União Sertaneja de Escritores do Estado de Alagoas – Isesc/AL, para os

Vereadores participar da I Feira de Livros de Escritores Sertanejos, que será realizada na

Praça Dr. Adelson Isac de Miranda no próximo dia 28 (vinte e oito). Ofício Circular do

Deputado Givaldo Carimbão informando que disponibilizou de suas emendas individuais, na

Câmara Federal, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) destinados para implantação de uma

unidade  de  hemodiálise  em  Santana  do  Ipanema,  bem  como  recursos  extras  para  um

consultório odontológico móvel, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para um consultório odontológico. Na sequencia, o

Presidente  concede  a  palavra  aos  Vereadores  no  pequeno  expediente.  Usa  a  palavra  o

Vereador Jacson Chagas que inicia agradecendo a Deus pelas chuvas que estão caindo. Fala

sobre o Hospital  Regional  Dr. Clodolfo Rodrigues  dizendo que não tem nada contra  os

funcionários, ao contrário, elogia, com exceção “de meia dúzia” que considera “puxa sacos”.

Referindo-se a direção do hospital, pede que os recursos sejam investidos corretamente, uma

vez que afirma que a quantidade de médicos é insuficiente em relação à demanda, por isso

“colocam  nos  pacientes  pulseiras  azuis”,  o  que  significa  que  o  tempo  de  espera  pelo

atendimento poderá ser de até quatros horas – pede providências, diz que os médicos não são

culpados dessa situação; tece várias críticas, inclusive por afirmar que o diretor do hospital

não é natural de Santana do Ipanema. Na sequencia, usa a palavra o Vereador Marciano do

Couro que informa que levará o seu projeto “cinema do vereador” no Sítio Remetedeira, na

parte de cima, junto com o Vereador Jacson que irá dar apoio a sua equipe. Fala sobre a

política dizendo que o povo tem a oportunidade de decidir o melhor no pleito deste ano. Diz

que os políticos corruptos só estão no poder porque teve o voto do povo. Chama a atenção

do povo para saber escolher os políticos, desde o vereador até o presidente da república, e,

não vender o voto por cem reais. Afirma que cem reais é um valor irrisório ao ser dividido

por quatro anos, enquanto os políticos receberão milhões. Fala da prejudicialidade que a

compra de voto causa na sociedade por afirmar que isso gera a falta de assistência à saúde, à

educação, enfim, em todas as áreas. Depois, o Vereador Eudes Vieira usa a palavra e começa

falando as mesmas coisas que o Vereador Jacson falou sobre o hospital. Diz que o Gestor

afirmou,  na  inauguração  do  tomógrafo,  que  qualquer  coisa  que  lá  acontecesse  a
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responsabilidade  seria  dele  (Isnaldo  Bulhões).  Por  isso,  cobra  providências.  Critica  a

administração por ter nomeado o diretor do hospital e outras pessoas que trabalhavam na

Assembleia Legislativa de Alagoas e no Tribunal de Contas. Diz que na gestão anterior no

hospital  trabalhavam pessoas de Santana do Ipanema e era melhor porque conheciam os

problemas  locais.  Diz  que  o  gestor  nomeou  as  pessoas  de  fora  com  altos  salários  e

desvalorizou as pessoas de Santana. Diz que era preciso colocar mais médicos no hospital

para atender toda a demanda, no entanto, são colocadas “pessoas desqualificadas para fazer

votos” - critica. Parabeniza o deputado federal Givaldo Carimbão por ter disponibilizado

recursos para implantação do equipamento de hemodiálise no hospital Dr. Clodolfo; fala que

Santana d Ipanema também precisa de um IML (Instituto Médico Legal) e irá solicitar isso

ao  referido  deputado.  Por  não  haver  mais  nenhum  orador  no  pequeno  expediente,  o

Presidente inicia o grande concedendo a palavra ao Vereador Moacir Júnior Alves Aquino

que agradece a Deus pelas chuvas; comunica que o seguro safra para os agricultores de

Santana do Ipanema já está garantido no tocante a contrapartida do Estado e do Município,

faltando apenas a contrapartida do governo federal.  Agradece ao Governo do Estado, ao

Deputado Isnaldo Bulhões Júnior, bem como ao Prefeito Isnaldo Bulhões pela perfuração de

poços artesianos,  sendo um poço artesiano em Camoxinga dos Teodósios e diz que isso

garante o abastecimento d’água a várias pessoas no período de estiagem. Diz que o sonho de

todos é que a administração seja perfeita, mas existem as dificuldades. Sobre o hospital, diz

se  preocupar  por  se  tratar  de  questão  de  saúde  e  parabeniza  todos  os  profissionais,  do

serviçal ao médico. Informa que o hospital está fazendo cirurgias de alta complexidade e que

existe uma reportagem que diz que Santana do Ipanema está anos luz a frente na saúde, não

só de Alagoas, mas do País. Fala sobre carros comprados pelo município e explica que ainda

não  estão  rodando  porque  não  foram  licenciados  pelo  órgão  competente.   No  grande

expediente, o Vereador Jacson Chagas volta a falar sobre o hospital pedindo que os serviços

sejam oferecidos aos usuários com mais compromisso, principalmente com os mais carentes.

Conta que uma médica atendeu uma criança e não soube avaliar, por isso pediu ajuda a outra

médica. Diz que o hospital virou cabide de emprego, são contratadas pessoas que não tem

competência  e  que  o  diretor  é  “mais  um pau mandado”.  Completa  dizendo  o  seguinte:

“Nesta gestão secretário não manda, só assina papel e balança a cabeça”. Tece várias críticas

referentes  ao  hospital  e  diz  que  será  realizada  uma  CPI  (Comissão  Parlamentar  de
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Investigação). Sobre o seguro safra, comentado pelo Vereador Moacir Júnior, diz que bom,

mas,  no  momento  cobra  ao  Gestor  que  disponibilize  os  seis  tratores,  pertencentes  ao

município, para a aração de terra dos agricultores. Destaca que é melhor cortar a terra do que

dar seguro safra, como também o seguinte:  “Se não fizer a aração de terra é porque não quer

porque existem máquinas e combustíveis”. Sobre a merenda escolar, diz que há recursos,

mas  há  dois  meses  a  merenda  da  agricultura  familiar  não  chega  nas  escolas.  Cobra  o

conserto da infraestrutura das ruas, fala que o acesso ao conjunto residencial Brisa da Serra

está  em péssimas  condições  e  critica  a  situação.  Cobra  asfalto  da  São Vicente,  da  Rua

Ormindo  Barros,  como  também  da  Rua  da  Escola  Ormindo  Barros.  Diz  que  não  há

patrocínio  público  para  incentivar  o  esporte  e  nenhum  secretário  prestigia  os  eventos

esportivos que ocorrem na zona rural - critica. Informa que caso as obras públicas comecem

a ser realizadas de forma aligeirada antes das eleições irá ocorrer muitas críticas nesta Casa.

Diz que só existe promessa do asfalto nas ruas e termina fazendo um desafio: se no final de

dezembro a barragem do João Gomes tiver pronta renuncia o mandato. A Vereadora Eliana

se pronuncia e começa informando que sábado passado participou da abertura da copa sub

17 no Estádio Arnon de Melo, realizada pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, e

prefeitura; parabeniza o diretor de cultura Edivaldo, conhecido como índio e deseja sucesso

a todos os participantes. Fala sobre a perfuração de poços artesianos e diz da satisfação que

sente  em Camoxinga  dos  Teodósios  ter  sido  agraciada  –  agradece  ao  governador  e  ao

prefeito por isso. Diz ter visitado algumas escolas, postos de saúde, secretaria municipal de

saúde, PSF São Pedro, Floresta e ouvindo a população, funcionários, coordenadores, sentiu

os serviços precisam melhorar, mas tem certeza que as unidades básicas de saúde de Santana

do  Ipanema  fazem  o  possível  para  atender  da  melhor  forma,  embora  entenda  que  a

quantidade de fichas entregue é pouca. Diz que nenhuma unidade de saúde é cem por cento,

dar alguns exemplos e diz que há unidades em todo Brasil em condições muito piores que

Santana  do  Ipanema.  Não  concorda  que  a  administração  municipal  seja  chamada  de

incompetente.  Diz que  realmente o protocolo de mancheter, utilizado pelo  hospital  para

atendimento,  deixa  muito  a  desejar, que esperava  que os  pacientes  fossem atendidos  de

imediato, entendem que precisa melhorar o atendimento, mas afirma que em nenhum lugar

isso acontece. Sobre alguns funcionários atender mal, diz que em todos os lugares há esse

tipo e está errado. Em aparte, o Vereador Roberto diz saber das dificuldades de hospital Dr.
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Clodolfo, mas assegura que a realidade de hospitais de outros centros é pior. A Vereadora

Eliana diz que escuta pessoas dizer que são mal atendidas, mas há outras que elogiam. O

Vereador Eudes diz que o pronunciamento da Vereadora Eliana é bonito,  mas diz que o

hospital recebe recursos suficientes para prestar um bom serviço. Por isso, afirma que tem

que  ser  feitas  cobranças  e  respondendo  aos  vereadores  que  compararam a  situação  do

hospital de Santana do Ipanema com outros, de outros centros, questiona se pelo fato dos

hospitais de Rio de Janeiro e São Paulo estarem “se acabando”, é para deixar acontecer o

mesmo com o de Santana do Ipanema.  Termina  cobrando melhorias  no atendimento  no

mencionado hospital. A Vereadora Eliana e o Vereador Meirica discutem e Eliana reafirma

que todos os hospitais do Brasil deixam a desejar. Sobre a aplicação dos recursos diz que é

feita da melhor forma; que o hospital tem as falhas, que há funcionários sem compromisso,

mas isso não é culpa do gestor do município. Pede que haja respeito nos discursos uns do

outros nesta Casa. E, termina dizendo perceber que há ironia de alguns vereadores quando

ela está usando a palavra. O Vereador Marciano afirma que na gestão anterior o município

arrecadava dois milhões de reais e no ano de 2017 arrecadou sete milhões. Destaca que a

diferença é de cinco milhões de reais. Cobra o conserto da estrada de acesso à comunidade

Mata Verde e diz que o transporte  escolar não pega os estudantes do local por falta  de

acesso. Ressalta que já colocou uma indicação solicitando a recuperação daquelas estradas.

Pede solução referente as faixas de pedestres que não estão pintadas e diz que dar apenas

trinta dias para que seja  solucionada,  e,  assegura que caso nesse tempo não seja feita a

manutenção ele irá tomar a frente e pintar. Sobre a entrega do peixe da semana santa diz que

ouviu “os bajulas” dizer que ele foi atrapalhar a entrega do peixe. Diz que não queria nunca

fazer isso, embora seria o correto ser devolvido. Esclarece que foi conferir os produtos que

vieram para entrega. Diz que foi entregue peixe que tem no mínimo seis meses congelados e

tece várias críticas a respeito.  Afirma que verificou e constatou que o peso da cesta foi

inferior ao divulgado e acredita que isso foi para desviar os recursos destinados para isso.

Faz a comparação da cesta distribuída em outros municípios. Critica quem disse que ele está

errado  porque  ele  foi  fiscalizar.   Diz  que  o  prefeito  fez  uma  reunião  com  todos  os

marchantes e disse que já estava iniciada a construção do matadouro, no entanto, até hoje

não fez nada e, segundo o orador, o Governador disse que vai ser construído em Delmiro
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Gouveia. Encerra fazendo um desafio semelhante ao que fez o Vereador Jacson, que se o

matadouro estiver construído até o final deste ano renuncia o mandato. O Vereador Eudes 

diz que acredita que o matadouro não será feito até o final do ano. Sobre o hospital diz que o

problema é fácil de resolver e critica quem cita as unidades hospitalares de outros centros

como piores  que Santana  do Ipanema e diz  que todos deste  município  devem trabalhar

sempre pela melhoria do hospital. Afirma que Santana do Ipanema recebe quarenta milhões

de  reais  e  cobra  ao  prefeito  providências  para  promover  melhorias  no  atendimento  do

hospital por dizer que o próprio prefeito disse que é ele quem deve ser cobrado.  Diz são

muitas “infrações” que o hospital está cometendo. Fala que há muito mato na Rua Sebastião

Pereira  Bastos  e  cobra  providências.  Diz  que  o  gestor  criticou  o  anterior  pelo  corte  de

energia em repartições públicas e nesta administração já foi cortado mais de uma vez, em

mais de um setor. Diz que a prefeitura é do povo, mas na realidade é de pessoas que “vieram

do  além”  com  altos  salários,  enquanto  as  pessoas  de  Santana  do  Ipanema  não  foram

contratadas, inclusive muitas que trabalham na campanha do atual gestor. Diz que o ICMS

era dois milhões na gestão anterior e agora é quase sete milhões e mesmo assim não há obras

feitas com recursos próprios. Parabeniza a gestão pela qualidade das estradas que foram

feitas – a de São Félix e a de Camoxinga, mas duvida que tenham sido gastos sete milhões

nelas. Em aparte Jacson diz que em um ano e quatro meses só foram feitas duas estradas –

Camoxinga e São Félix, cita as demais que precisam e não foram feitas – critica. O Vereador

Eudes segue com a palavra, repete que não acredita que tenham sido gastos sete milhões na

estradas.  Fala  que  esta  gestão  deixou  de  disponibilizar  transporte  para  os  estudantes

universitário que estudam em Palmeira dos Indios. Diz acreditar que o matadouro não sai

daqui para o final do ano e que o asfalto está sendo feito pelo governador e não pelo gestor

do município. Em relação aos carros para o transporte de pessoas doentes do Povoado Areia

Branca diz  que cobrou há tempos.  Diz ter  certeza que deste  mês para o outro tudo vai

melhorar por ser campanha eleitoral, mas depois que passar acredita que será dito que não

haverá dinheiro para nada. Sobre a emenda de Carimbão diz que os recursos estão na conta

da prefeitura para implantação do centro de hemodiálise no hospital e que isso é louvável.

Diz ter pedido dois auditores para ajudar na CPI do hospital por não entender da área da

saúde.  Prosseguindo, o Presidente determina a leitura das matérias do grande expediente.

Constam apenas dois requerimentos de autoria do Vereador Marciano do Couro requerendo
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documentos ao Poder Executivo, a saber: Requerimento nº 17/2018 solicitando o balancete

do município referente ao ano 2017; Requerimento nº 18/2018 requerendo o seguinte: 1-

notas  fiscais  dos  produtos  entregues  através  do  pregão  presencial  nº  09/2018  –  SRP

(Registro de preço para aquisição de peixes e componentes para semana santa; 2- nome do

responsável pelo recebimento. Após leitura, os requerimentos foram submetidos à discussão

e votação, sendo aprovados por unanimidade. Na ordem do dia, o Vereador Marciano se

pronuncia  para  reforçar  as  matérias  de  sua  autoria.  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.

7


