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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SANTANA  DO  IPANEMA  ESTADO  DE

ALAGOAS

13ª Sessão Ordinária Legislativa de 04 de maio 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 04 (quatro) de maio 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, Josefa Eliana Silva Bezerra (Fofa), José Lourenço da Silva Neto (Zé Del), José

Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos (Marciano do Couro), José Vaz, Maria

Audilene da Silva Apolinário (Audilene da Saúde),  Mário Siqueira  Silva (Mário do

Laboratório), Moacir Júnior Alves Aquino (Júnior do Detran) e Roberto Cézar Oliveira

Silva. 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  04.27.001/2018  do  Poder  Executivo

encaminhando a prestação de contas do exercício 2017 para apreciação deste  Poder

Legislativo. Ofício da diretoria do Hospital Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo solicitando

as dependências desta Casa para realização, no próximo dia 23, da 7ª Edição do curso

de  preparação  para  o  parto. Ofício  do  Sinteal  (Sindicato  dos  Trabalhadores  em

Educação – Núcleo de Santana do Ipanema) solicitando as dependências desta Casa
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para realização, no próximo dia 07, da Assembleia Geral Deliberativa dos trabalhadores

em educação. Por não haver mais matérias no pequeno expediente, o Presidente concede

a palavra aos Vereadores pelo tempo de cinco minutos. Usa a palavra, inicialmente, o

Vereador Jacson Chagas que começa dizendo que a Vereadora Audilene realizou um

evento no último sábado na comunidade dela e a parabenizou por isso. Faz um apelo ao

Gestor  para  fazer  a  pavimentação  asfáltica  da  artéria  que  dar  acesso  ao  hospital,

alegando que tem vários buracos – critica e sugere que, caso o prefeito não execute esse

trabalho que se juntem os onze vereadores para contratar uma empresa e fazer o asfalto.

Ato seguinte: Usa a palavra o Vereador Eudes Vieira. Comunica que no último domingo

visitou várias  localidades  do  Município  e  recebeu várias  cobranças  dos  munícipes.

Afirma que há desprezo do atual Gestor com a população. Como exemplo disso, diz que

há ruas que estão “repletas de mato”, como também há muitos “buracos”. Tece críticas e

solicita providências para sanar esses problemas. A respeito do asfalto nas ruas, diz os

santanenses esperam a obra se concretizar há um ano e cindo meses, mas até o momento

nada foi feito. Afirma que por onde anda escuta críticas ao atual prefeito, tece mais

críticas sobre o que já frisou acima e encerra. Após, usa a palavra a Vereadora Eliana

comenta sobre as festividades alusivas a semana da emancipação política de Santana do

Ipanema, elogiando a apresentação das bandas fanfarras vindas de outros municípios,

em  especial  a  de  Águas  Belas  –  PE,  bem  como  o  desfile  realizado  pela  Gestão

Municipal.  Agradece  ao  Ministro  e  Deputado  Federal  Maurício  Quintela,  por  ter

disponibilizado  recursos,  através  de  emenda  parlamentar,  para  aquisição  de

implementos agrícolas (batedeiras/enciladeiras), para as comunidades rurais de Santana

do Ipanema. Informa que os referidos implementos foram entregues no último dia 23,

em  um  evento  realizado  pela  Prefeitura  Municipal,  na  Praça  Dr.  Adelson  Isac  de

Miranda, onde foram contempladas quarenta associações rurais. Afirma se sentir feliz

com  o  feito  e  solicita  ao  Presidente  para  enviar  um  expediente,  em  nome  dos

agricultores, com os agradecimentos ao Deputado Federal Maurício Quintela. Seguindo,

usa a palavra o Vereador Marciano do Couro que inicia cobrando ao Gestor o conserto

da estrada de acesso à comunidade Mata Verde, como também o abastecimento d’água.

Ressalta  que  nesse  lugar  falta  água  e  mesmo que as  pessoas  tenham recursos  para
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comprar, a estrada não permite o acesso em virtude das péssimas condições. Informa ter

visitado a comunidade São Raimundo, localizada na divisa de Santana do Ipanema com

o município  de  Águas Belas  e  constatado que nenhum desses  dois  municípios  está

viabilizando as políticas públicas, visto que, por questões geográficas, a comunidade

pertencia a Águas Belas e passou a pertencer a este município. Cobra que seja definido

quem deverá assumir a responsabilidade e diz que, para ele (Vereador Marciano) não

importa  quem seja,  contanto,  que  a  comunidade seja  assistida.  O Vereador  Roberto

Oliveira usa a palavra na sequencia, e, comenta a indicação de sua autoria que entrará

na pauta desta sessão, que solicita o fechamento da Avenida Pancrácio Rocha (BR 316),

parte do trecho compreendido entre o Maracanã e o Dnit, para os santanenses utilizarem

para a prática de atividades físicas (caminhada). Afirma que em Santana do Ipanema o

referido local é o mais apropriado para a atividade, por isso, diz que irá fazer o possível

para a sua indicação ser atendida. Por não haver mais oradores inscritos para usar a

palavra  no  pequeno  expediente,  o  Senhor  Presidente  iniciou  o  grande.  O  vereador

Jacson  Chagas  começou  informando  que  foi  convidado  para  ir  à  Olivença,  onde  a

comunidade queria conhecer a sua pessoa e agradeceu a todos da região. Informou que a

casa  legislativa  recebeu  um  projeto  do  executivo  o  ano  passado  referente  aos

transportadores escolares e que os 11 vereadores votaram a favor e a prefeitura não

contratou  “nenhuma  empresa”.  Ressalta  ainda,  que  agora  esta  Casa  recebeu  outro

projeto com a mesma finalidade e irá abster na votação. Pede que os transportadores

escolares,  mães  e  pais  dos  alunos  lutem  pelos  seus  direitos.  Faz  críticas  aos

transportadores escolares recebem o salário sem prestar os serviços. Tece críticas em

relação às estradas e ao lixo que diz estar acumulado nas ruas. Elogiou o vereador Mario

do laboratório e Dr. Onofre pela assistência que eles dão a população de Santana do

Ipanema. Ato seguinte: O vereador Moacir Júnior Iniciou seu discurso informando que

não estava presente na sessão anterior devido a um problema de saúde. Parabeniza a

cidade de Santana pelos 143 anos de emancipação política. Relata os eventos que houve

na emancipação politica e fala da corrida de pedestre que ocorreu e afirma ter ficado

maravilhado  com  a  disposição  dos  participantes.  Destaca  ainda,  que  Santana  do

Ipanema foi contemplada com “40 máquinas”. Solicita que haja harmonia entre os Edis.
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Relata à situação dos transportadores escolares e informa que houve um erro contratual.

Parabeniza o gestor do município, o hospital e aos profissionais que lá trabalham pelos

“bons serviços” que a unidade presta a Santana do Ipanema e a toda a região. Informa

aos estudantes presentes, que vieram reivindicar a resolução do problema do pagamento

dos transportadores escolares, que já está sendo resolvido. Ato seguinte: O Vereador

Eudes  Vieira  começou  seu  discurso  informando  que  por  unanimidade  votaram  no

projeto do ano passado referente aos transportadores escolares e acredita que o gestor do

município está mal assessorado. Em aparte, o Vereador Jacson Chagas parabeniza todos

os  estudantes  presentes  pela  mobilização  em busca  dos  direitos  de  ter  o  transporte

escolar. Na oportunidade, fala dos transtornos ocorridos pela falta do pagamento aos

transportadores escolares e informa que os vereadores não têm culpa disso, mas o gestor

do município. Continuando, o Vereador Eudes faz críticas à Secretaria de Educação, a

Secretaria  de  Infraestrutura,  e,  solicitou  melhorias  das  estradas.  Solicita  que  a

presidência desta  Casa envie um ofício à  promotoria  de justiça relatando a falta  de

assistencialismo público na comunidade São Raimundo. Critica a Secretaria de Saúde e

o Gestor pela falta de atenção a mencionada comunidade. Ato seguinte: a Vereadora

Eliana  começou  seu  discurso  parabenizando  a  todos  os  trabalhadores  pelo  dia  do

trabalhador – 1º de maio. Justifica a sua ausência na sessão passada dizendo que foi por

um motivo justo. Ressalta que as unidades de saúde não estão cem por cento, mas está

sendo feito  o possível  para prestar  um serviço da melhor  forma.  Relata  os serviços

prestados pelos postos de saúde. Em aparte, o Vereador Eudes diz que parabeniza as

ações do governo sempre que estiver certo, como parabenizou pelo trabalho realizado

para recuperação das estradas de São Félix, mas quando estiver certo ou errado também

fala. Continuando, a Vereadora Eliana relata os profissionais que prestam serviços na

Casa  da  Mulher.  Frisa  que  já  solicitou  alguns  médicos  para  o  Centro  Diagnóstico.

Informa que o hospital está necessitando de uma UTI pediátrica e que já solicitou a

Secretária para fazer uma indicação. Registra que foi ao hospital e fez uma visita a UTI

Neo  Natal  e  ficou  encantada  com  os  serviços.  Informa  aos  estudantes  que  estão

presentes  nesta  Casa,  reivindicando  a  regularização  do  transporte  escolar,  que  o

problema está sendo resolvido. Ato seguinte: O Vereador Marciano do Couro começou
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seu  discurso  saudando  os  estudantes.  Fala  das  movimentações  dos  marchantes,  da

secretaria de educação e de saúde, bem como dos estudantes em busca de direitos que

não estão sendo garantidos. Comenta sobre um projeto de lei que tramita nesta Casa

dizendo  que  foi  dito  que  era  o  projeto  que  garantia  a  resolução  do  problema  dos

transportadores, mas, segundo ele (Marciano) tratava de mais uma “lei delegada”, e que,

o comentário foi a propósito para ver se era aprovado. Relata sua passagem quando

estudou no 5º ano do fundamental. Tece críticas ao gestor do município em relação à

educação e a falta de merenda para os alunos. Faz a leitura dos cartazes trazidos pelos

estudantes presentes que lutam pela regularização do transporte escolar. Informa que fez

visita a comunidade Óleo e tece críticas ao “governo da reconstrução”. Afirma que falta

compromisso do gestor do município para com a população. Em aparte,  o Vereador

Eudes solicita que todos os vereadores olhem pela comunidade de São Raimundo e

juntos tomem as providências cabíveis. Continuando, o Vereador Marciano fala de uma

indicação que apresentou ano passado em relação à praça do jegue e afirma não ter sido

atendido. Ato seguinte: o Vereador Mário Siqueira, começou seu discurso justificando a

ausência  do  Vereador  José  Vaz,  dizendo  que  foi  devido  ao  falecimento  da  sua  ex-

cunhada. (O falecimento ocorreu antes do início da sessão, mas depois que o vereador

havia assinado o livro frequência). Em aparte o Vereador Roberto Oliveira lamentou o

falecimento da mesma. Continuando, o vereador Mário destaca que os estudantes estão

corretos em lutar pelos seus direitos. Agradece a presença da imprensa. Faz um breve

relato em relação aos serviços prestados pelo Hospital Dr. Clodolfo Rodrigues. Solicita

aos oradores que lhe antecederam no discurso, respeito a opinião de cada um. Diz que o

hospital  não  está  cem  por  cento,  porém  está  sendo  feito  o  possível  para  sempre

melhorar.  Fala  sobre  um  novo  equipamento  “inovador”  de  vídeocirurgia  que  foi

instalado no hospital e diz que veio para facilitar e melhorar a vida dos munícipes. Em

aparte, a vereadora Eliana relatou sobre a indicação do vereador Roberto Oliveira onde

a mesma irá subscrever, onde solicita que uma das vias da BR 316 seja fechada em um

dado horário para a prática de caminhada da população. Na oportunidade elogiou o

discurso  do  Vereador  Mário  Siqueira.  Continuando,  o  vereador  Mário  termina  seu

discurso parabenizando o  Dr. Onofre  pelo  aniversario  natalino.  Por  não haver  mais
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oradores inscritos para usar a palavra, o Presidente determina a leitura das matérias do

grande  expediente.  Consta  o  seguinte:  01  (um)  projeto  de  lei,  01  (um)  projeto  de

emenda  à  Lei  Orgânica  e  05  (cinco)  indicações).  Oriundo  do  Poder  Executivo,  foi

apresentado o  Projeto  de  Lei  04/2018  -   Autoriza  a  abertura  de  créditos  adicional

especial no valor de R$ 1.445.740,040 (um milhão, quatrocentos e quarenta  e cinco

mil,  setecentos  e  quarenta  reais  e  quarenta  centavos)  no  orçamento  em  vigor.  O

Vereador Roberto Oliveira apresenta a Indicação 59/2018 – solicita autorização para

fechar  uma mão da BR 316, na Av. Pancrácio Rocha,  para possibilitar  a  prática de

atividades físicas. De autoria do Vereador Marciano do Couro foram apresentadas três

indicações, as seguintes: Indicação 63/2018 – solicita a contratação/remanejamento de

um profissional  para  atender  os  pacientes  da  UBS São José.   Indicação 64/2018 –

solicita a destinação de um carro específico para a UBS São José. Indicação 65 /2018 –

pede  a  reforma da  UBS São  José.  O Vereador  Eudes  Vieira  apresenta  a  Indicação

66/2018 – Solicita a recuperação do calçamento da Travessa da Rua do Sol, no povoado

Areia Branca. De autoria dos Vereadores Marciano do Couro, José Vaz, Jacson Chagas e

Eudes Vieira foi apresentado o Projeto de Emenda à lei Orgânica nº 01/2018 – dispõe

sobre alteração do art. 17 da Lei Orgânica do Município de Santana do Ipanema. Após

leitura, o Presidente encaminha o projeto de lei do Executivo, bem como o projeto de

emenda à Lei Orgânica, às comissões para emissão dos pareceres e submete as demais

matérias à discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. Na ordem do dia, o

Vereador Meirica usou a tribuna para comentar sobre a indicação onde o mesmo pede

melhoria nas estradas e na quadra do povoado Areia Branca. Em seguida, o vereador

marciano agradeceu aos Edis a aprovação das indicações e comentou cada uma delas.

Em questão  de  ordem,  o  Vereador  Jacson faz  cobranças  em relação  ao  Procurador

Jurídico desta Casa legislativa e ressaltou que faça em caráter de urgência uma reunião

extraordinária  para  aprovação  do projeto  relativo  aos  transportadores  escolares.  Em

seguida, o Presidente Mário Siqueira informa que a intenção da Mesa Diretora é que o

projeto entre em votação ainda nesta data. A seguir o Vereador Meirica pede que faça

uma reunião  extraordinária  hoje  a  noite  para  aprovação do projeto  em questão.  Na

oportunidade  a  Vereadora  Eliana  comentou  que  os  PSFs  foram  contemplados  com
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novos carros. Estando com a palavra, o Presidente convoca uma sessão extraordinária

para esta data, às dezenove horas, para apreciação do projeto de lei nº 04/2018, oriundo

do Poder Executivo. Comentou sobre a festa de Nossa Senhora da Saúde na comunidade

Queimada do Rio.  Por não haver mais haver mais nada a tratar, o Presidente declara

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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