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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SANTANA  DO  IPANEMA  ESTADO  DE

ALAGOAS

14ª Sessão Ordinária Legislativa de 11 de maio de 2018.

Vice-Presidente: José Lourenço da Silva Neto

1º Secretário: Moacir Júnior Alves Aquino

2º Secretário: Maria Audilene da Silva Apolinário

Às 09h30m do dia 11 (onze) 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), Moacir Júnior Alves Aquino (Júnior

do Detran) e Roberto Cézar Oliveira Silva. Na hora Regimental e verificado o quórum

legal, mas sem a presença do Presidente e do Vice-Presidente, eu, Primeiro Secretário,

Moaciar  Júnior,  declaro  aberto  os  trabalhos  Legislativos  Ordinários  e  abrindo  o

Expediente do Dia autorizo o redator a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Após

iniciada a leitura da ata o Vereador Roberto Oliveira solicitou a dispensa da mesma e foi

atendido na forma regimental. Após a chegada do Vice-Presidente (Zé Del), o mesmo

tomou  a  frente  dos  trabalhos,  assim  como  eu,  secretariei.  Ato  seguinte,  o  Senhor

Presidente autorizou a leitura das matérias do pequeno expediente, consta o seguinte:

Ofício nº 082.2018 GAB/2ªPJ/SI da Promotora de Justiça Viviane Karla da Silva Farias

encaminhando cópia da Recomendação nº 03.2018, ao Prefeito de Santana do Ipanema,

para  “devolução  dos  valores  da  COSIP  indevidamente  cobrados  de  todos  os
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contribuintes de Santana do Ipanema”. Ofício nº 05.08.001/2018 – Gabinete do Prefeito

– encaminhando cópia da Lei 1.027, de 07 de maio de 2018, que autoriza a abertura de

crédito  adicional  especial  no  valor  de  R$ 1.445.740,40 (um milhão,  quatrocentos  e

quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais) e quarenta centavos), no orçamento

em vigor. Ofício nº 05.02.001/2018 da Secretária Municipal de Saúde em resposta ao

Requerimento nº 15/2018 do Vereador Marciano do Couro. Ofício nº 05.02.002/2018 da

Secretária Municipal de Saúde em resposta as Indicações nº 08 e 09/2018 do Vereador

Marciano  do  Couro. Requerimento  do  Vereador  Marciano  do  Couro  solicitando  a

retirada da pauta o Requerimento nº 20/2018. 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 José Vaz cumprimenta os moradores do

Povoado  Areia  Branca  que  estão  presentes  reivindicando  ambulância  e  apoia  a

reivindicação. Fala sobre o PSF e diz que o povoado é esquecido. Parabeniza as mães

santanenses pelo “dia das mães” que será comemorado no próximo domingo. Comenta

a  recomendação  da  Promotora  de  Justiça  desta  Comarca  ao  Poder  Executivo  deste

município  que  recomenda o ressarcimento  à  população dos  valores  pagos da Cosip

referente  ao  último  mês  de  fevereiro,  por  considerar  que  foi  indevida.  O  Vereador

Marciano usa a palavra em seguida. Diz ficar contente com a presença dos moradores

do Povoado Areia Branca para reivindicar os seus direitos – uma ambulância. Diz ser

preciso cobrar o que foi prometido pelo prefeito em campanha. Cobra o conserto da

estrada  da  comunidade  Mata  Verde.  Fala  que  o  Deputado  Rodrigo  Cunha  é  pré-

candidato a uma vaga no Senado e acredita que se isso se concretizar o mesmo irá

representar  muito  bem  o  Estado  de  Alagoas.  Elogia  a  atuação  do  parlamentar  na

Assembleia Legislativa e declara apoio ao mesmo. O Vereador Eudes Vieira, ao usar a

palavra, diz que o prefeito deixa a desejar em alguns pontos no Povoado Areia Branca,

apoia os moradores presentes que estão solicitando ambulância. Diz que todos devem se

juntar para cobrar os direitos que não estão sendo garantidos pelo Gestor. Comenta a

recomendação  da  promotora  de  justiça  para  o  prefeito  devolver  os  valores  pagos

“indevidamente”  pelos  consumidores  de  energia,  referente  a  Cosip.  Acredita  que  o
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prefeito  irá  cumprir  a  recomendação.   O  Vereador  Jacson  Chagas  cumprimenta  as

pessoas  do  Povoado  Areia  Branca  presentes  e  oferece  apoio  a  reivindicação  das

mesmas. Fala sobre as pessoas da zona rural dizendo que toda produção rural é quem

produz tudo que é consumido. Assim como os antecessores, tece comentários sobre a

recomendação da promotora de justiça e diz que esse é mais um capítulo da “fraude que

ocorreu nesta Casa” no projeto de lei que trata do Código Tributário. Destaca alguns

itens da recomendação e critica o Gestor pela cobrança da Cosip. Conta que conversou

com algumas mulheres e as mesmas disseram que o prefeito não cumpriu a promessa de

emprego que fez aos filhos delas.  Faz várias críticas e encerra.  Por não haver mais

oradores inscritos para usar a palavra no pequeno expediente, o Presidente em exercício

inicia o grande concedendo a palavra aos Vereadores pelo tempo de quinze minutos. O

Vereador José Vaz inicia tecendo críticas ao atual gestor do município. Compara a atual

gestão de Santana do Ipanema com o governo Temer porque, segundo ele (José Vaz), os

dois  responsabilizam os  gestores  anteriores  por  tudo de  errado.  Afirma que  o  atual

Gestor quer ser o “salvador da pátria”, mas fez muitas promessas em campanha e não

cumpriu.  Especifica  algumas  das  promessas,  como:  matadouro,  mercado  público,

estátua de Santa Ana. Sobre a estátua diz que é anunciado que terá 70 metros de altura,

mas acredita que isso é enganação. Diz que o mesmo falou que iria dar aumento aos

servidores, iria regularizar o duodécimo desta Casa, iria doar um prédio vizinho a esta

casa para este Poder Legislativo, mas não cumpriu. Informa que o deputado Carimbão

queria disponibilizar recursos para construção do matadouro, mas o prefeito não quis

dizendo que ia  esperar  pela  ação do Governo Renanzinho.  Afirma não acreditar  na

construção da santa. Critica a falta de asfalto das ruas e o chefe da SMTT por ter dito

que iria pintar as faixas de pedestres após as ruas serem asfaltadas. Sobre aumento aos

funcionários diz que o mesmo falou que ia dar aumento e até agora não cumpriu. Fala

do percentual que o governo anterior deu aos funcionários em 2014, como em 2015 e

critica o atual por não ter dado nada.  Acredita que o prefeito está mal assessorado e que

os professores e o pessoal da saúde estão sendo enganados. Fala sobre o Conselho do

Fundeb que dizendo que a presidência, à época, mandou para esta Casa uma resolução
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com determinações ao prefeito para o mesmo encaminhar uma série de documentos,

como também outras determinações que não foram cumpridas. Pede ao Presidente que

seja encaminhado ofício ao Sinteal solicitando se as determinações da Resolução nº 05,

do próprio Conselho foram cumpridas pelo Gestor, mesmo afirmando que vários itens

não foram atendidos. Pede ainda, que o Presidente convoque o Conselho do Fundeb (o

atual e o anterior) para vir a esta Casa explicar o “relatório do Conselho do Fundeb”,

por alegar que não está bem explicado.  Em aparte o Vereador Jacson diz ficar triste por

estar faltando cinco vereadores no Plenário. O Vereador José Vaz diz que os vereadores

que se ausentaram são os da situação e não sabe porque saíram. Diz que cobra porque

não  recebe  informações  e  apoio  a  manifestação  das  pessoas  de  Areia  Branca.  O

Vereador Marciano do Couro volta à tribuna, no grande expediente, diz que esta semana

visitou a comunidade Microondas, Creche Santa Quitéria e PSF São José, como sempre

faz,  para  averiguar  as  necessidades  da  população.  Revela  que  na  comunidade

Microondas  a  reclamação  foi  a  falta  de  acesso  do  transporte  escolar  na  porta  das

pessoas. Conta que no lugar há uma cadeirante que tem que ser levada nos braços da

mãe ou do motorista do ônibus escolar para ter acesso ao transporte. Explica quando o

ônibus não tem como entrar na comunidade a cadeirante é carregada pela mães até o

ônibus, mas quando chega ao veículo é carregada pelo motorista porque o elevar do

transporte  não  funciona  –  critica.  A  respeito  do  Povoado  Areia  Branca  não  ter

ambulância,  afirma  que  a  responsabilidade  é  do  atual  gestor.  Fala  sobre  a  falta  de

reforma do PSF do Bairro São José. Sobre os projetos da administração para construção

de uma barragem e de Santa Ana diz que não dar para acreditar que sejam verdadeiros,

assim como o Vereador  José Vaz questionou.  Fala  sobre os  cartazes  expostos  pelas

pessoas do Povoado Areia  Branca que reivindicam ambulância.  Diz que tudo que é

cobrado é dito que a  culpa foi do prefeito anterior, no entanto,  à época,  havia dois

veículos  transportando os  moradores  de Areia  Branca  para  o hospital  e  para  outras

questões de saúde. Tece muitas críticas sobre o slogan do prefeito “Santana tem jeito só

falta prefeito”. Afirma que o gestor não tem compromisso e nem respeito pelo povo

porque,  segundo ele  (Vereador  Marciano)  o  município  possui  recursos  para  colocar
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ambulância em Areia Branca, como em outras comunidades. Tece várias críticas e diz

esperar que um dia haja um prefeito digno, que olhe de forma diferente, para “tirar

Santana do buraco”. Afirma que a população precisa de remédios exames, transportes e

não de uma santa  de  setenta  metros,  mesmo não acreditando que  esse  projeto  será

concretizado,  assim como diz não acreditar que seja feita a reforma no mercado de

carne e nem a construção do matadouro público. Sobre o PSF do Bairro São José diz ter

tomado conhecimento que o médico que lá atuava pediu para sair porque prescrevia

remédios e exames, mas o município não oferecia. Acredita que isso seja o fruto de

“falsas promessas e da compra de voto”. Aconselha as pessoas a não vender o voto.

Informa ainda, que tomou conhecimento que pessoas de municípios vizinhos que estão

usando  a  cota  de  exames  neste  município  –  critica.  Agradece  aos  colegas  que  o

acompanharam ao Ministério  Público para denunciar  a  cobrança  da  contribuição  de

iluminação  pública  e  pede  que  o  prefeito  “devolva  o  dinheiro  que  roubou  da

população”. O Vereador Jacson avisa a comunidade Lagoa do João Gomes que haverá

uma reunião da associação comunitária no próximo sábado e convida os associados a

comparecer;  que  no  domingo  haverá  uma  cavalgada,  organizada  pela  turma  de

zootecnia, e convida a todos para prestigiar. Critica o gestor dizendo que gostaria que no

dia da emancipação deveria ter sido “entregue” o matadouro público e diz que o gestor

não tem compromisso com Santana.  Diz que outra promessa feita pelo Gestor foi a

valorização da educação, mas isso não aconteceu, segundo o orador. Reivindica a aração

de terra dos agricultores de forma gratuita e diz que os tratores da prefeitura não podem

ser usados para arar a terra dos agricultores e cobrar por isso. Assegura que se o prefeito

não colocar um carro em Areia Branca a serviço da saúde da comunidade, até o final de

julho, ele colocará. Diz que se a barragem de João Gomes for construída até o final do

ano ele, Vereador Jacson, renuncia o mandato. Diz que o “Governo Zé”, como se refere

ao gestor anterior, disponibilizava um carro para fazer o transporte dos estudantes que

faziam cursos em Palmeira dos Indios e o prefeito atual prometeu que iria continuar

disponibilizando, no entanto, não está cumprindo – critica e cobra. Elogia as equipes

médicas dos PSf de Remetedeira, mas critica as condições não oferecidas pelo Gestor, e,
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assegura que se o prefeito não consertar até junho ele irá ajeitar. Critica pela falta de

pavimentação das ruas dos conjuntos Marinho, Cajarana,  Santa Quitéria e Lagoa do

Junco. Pede ao Vereador Júnior para falar com o prefeito para regularizar o pagamento

dos transportadores de estudantes e afirma que há recursos para isso. Prosseguindo, usa

a palavra o Vereador Eudes que comenta a informação dada pelo Vereador Jacson de

que há um posto de saúde que por não ter gaze para fazer os curativos, está sendo usado

papel  higiênico – critica e  diz  que jamais iria  bater  palmas para o atual  gestor  por

considerar a atuação “cada vez está pior”. Afirma que o prefeito atendeu o Sinteal e não

deu a mínima para o pessoal da saúde para negociação do reajuste salarial. A Vereadora

Audilene, em aparte, diz que estava presente e o prefeito recebeu o pessoal da saúde e

ficou para na próxima quarta-feira  atender o pessoal do Sidprev. O Vereador  Eudes

segue fazendo uma avaliação da administração municipal,  diz que o Gestor demitiu

inúmeros funcionários e tirou cem por cento da gratificação de muitos, a exemplo dos

motoristas, segundo o orador. Diz que com isso sobrou muito dinheiro e afirma que há

recursos suficientes para promover melhorias. Faz a comparação dos recursos dizendo

que todos estão vindo em dobro do que o ex gestor recebia. Diz que todas as sextas

feiras acontecem “greves”. Diz ter feito uma solicitação sobre as contas do hospital e

por não ter recebido resposta irá dar reivindicar por meio do Ministério Público. Diz que

ouviu  um  radialista  dizer  que  há  pessoas  que  recebem,  do  hospital,  em  torno  de

cinqüenta mil reais. Por isso, assegura que irá solicitar as informações judicialmente.

Comenta a indicação de sua autoria que faz reivindicação em favor do Povoado São

Raimundo. Fala sobre a questão do referido povoado que pertencia a Águas Belas e

agora é de Santana. Fala sobre o asfalto de Santana dizendo que as ruas que já são

asfaltadas estão em péssimas condições. Oferece combustível para abastecer o veículo

que o Vereador Jacson disse que iria disponibilizar para fazer o transporte das pessoas

doentes  do  Povoado  Areia  Branca,  caso  a  administração  não  resolva  essa  carência.

Depois disso, o Vereador Marciano e o Vereador José Vaz também se pronunciaram e

prometeram  ajudar  também  com  combustível.  O  Vereador  Eudes  termina  tecendo

críticas ao Gestor e afirmando que em Areia Branca tem “muitos gansos” (refere-se a
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pessoas que defendem o Gestor). O Vereador Moacir Júnior usa a palavra logo depois,

parabeniza as pessoas da comunidade Areia Branca presentes, que reivindicam os seus

direitos – um transporte para assistência à saúde. Diz que o único objetivo desta Casa é

o povo ser assistido. afirma não estar calado e informa que, constantemente, se reúne

com o prefeito e cobra melhorias para os povoados. Diz que tem que ser criado um

núcleo para atender todas as comunidades, pede o apoio de todos os vereadores para que

se reúnam para isso, inclusive, para pedir veículos para todas as comunidades e não

somente  para  Areia  Branca,  embora  diga  que  lá  é  onde  mais  precisa  pela  grande

extensão.  Acredita  que  uma  ambulância  em  Areia  Branca  e  outra  em  São  Félix,

resolveria em parte, o problema.  Em aparte, o Vereador Eudes diz que o seu irmão, ex-

Vereador Heleno, fez um “grande trabalho” em Areia Branca e colocou um transporte

para aquela comunidade, mesmo sem ser obrigação do vereador. Pede que o Vereador

Júnior  marque uma reunião  com o prefeito  e  com a  secretária  de  saúde para  fazer

reivindicações em prol das comunidades, que ele acompanhará. Em aparte, o Vereador

Jacson diz que o Vereador Júnior falou certo ao afirmar que o prefeito tem que atender

tudo,  inclusive  disponibilizar  transporte  para  as  pessoas  realizar  exames  em outros

centros. O Vereador Moacir Júnior diz que irá agendar uma reunião com o gestor para

discutir  os  problemas  e  acredita  que  as  pessoas  de  Areia  Branca  não  irão  ficar

desassistidas.  A Vereadora  Eliana  inicia  seu  pronunciamento  e  diz  ser  importante  o

Povoado Areia Branca ter uma ambulância, mas acredita que o melhor seria se tivesse

uma unidade básica de saúde, embora questione se há condições do município fazer

isso. Fala de várias comunidades e diz que todas deveriam ter carros disponíveis para o

transporte de doentes. Diz que no I Centro de Saúde tem uma “caixinha” de primeiros

socorros, como nos postos de saúde e o atendimento é feito no próprio PSF. O Vereador

Eudes, em aparte diz ter ouvido, mas não tem certeza, que o médico que atende em

Areia Branca só atende dez pessoas e o atendimento dele é de animal. Mas, vai apurar e

tomar  as  providências,  caso  seja  verdade.  A Vereadora  Eliana  segue dizendo que  o

correto é atender dezesseis fichas e supõe que haja a reserva de algumas para casos

urgentes. Informa que o município recebeu cinco carros e todos foram destinados aos
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centros de saúde; que entre os dia 21 e 25 estará em Santana do Ipanema uma carreta da

saúde para realizar quatrocentos exames de mamografia. Na oportunidade informa que a

secretária  está  vendo uma possibilidade,  junto  ao prefeito,  para  rever  a  situação do

mamógrafo do Centro de Diagnóstico. Parabeniza todas as mães, pelo “dia das mães”.

Afirma que todos os vereadores estão aqui para cobrar e fiscalizar. Encerra desejando

bênçãos a todos da comunidade de Areia Branca. Prosseguindo, o Presidente determina

a leitura das matérias do grande expediente. Constam 11 (onze) indicações, 01 (um)

projeto de lei  e  01 (um) requerimento.  De autoria  do Vereador  Marciano do Couro

foram apresentadas nove indicações e um projeto de lei, a saber: Indicação 67/2018 –

solicita  a  reposição  da  mobília  da  Escola  Municipal  do  Povoado  Óleo.  Indicação

68/2018 – solicita a reforma dos banheiros da Creche Santa Quitéria, situada no bairro

Floresta. Indicação 69/2018 – solicita a reforma da Escola Municipal do Povoado Óleo.

Indicação 70/2018 – solicita a manutenção da rede elétrica da Escola do Povoado São

Raimundo.  Indicação 71/2018 – solicita  a  recuperação da estrada  que dá acesso ao

Povoado São Raimundo. Indicação 72/2018 – solicita a destinação de uma mobília nova

e recursos tecnológicos para a Escola Municipal do Povoado São Raimundo. Indicação

73/2018 – solicita a pavimentação ou recuperação com piçarra da rua situada na área

residencial  da comunidade Micro-Ondas. Indicação 74/2018 – solicita o conserto do

elevador do ônibus escolar que faz transporte dos alunos da comunidade Micro-Ondas.

Indicação 75 /2018 –  solicita  a  construção de  uma nova sala  de aula  e  um espaço

recreativo na escola do Povoado São Raimundo. Projeto de Lei 03/2018 – solicita a

criação  de  uma  cadeira  especial  nas  sessões  ordinárias  da  câmara  de  vereadores,

destinada a oradores que representem ou não segmento da sociedade civil organizada. O

Vereador  Eudes  Vieira  apresenta  duas  indicações,  como  segue:  Indicação  76/2018

solicitado  recuperação  das  estradas  de  acesso  a  Pedra  Rica,  Camará  e  Balanças.

Indicação 77/2018 – Solicita reforma e ampliação do Posto de Saúde da comunidade

São Raimundo. De autoria do Vereador José Vaz foi apresentado o Requerimento nº

21/2018 que solicita a Direção do Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo

que informe se há funcionários com deficiência no exercício de alguma atividade. Em
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caso positivo, apresente a relação, descriminando o respectivo setor de lotação. Após

leitura,  o  Presidente  encaminha  o  projeto  de  lei  às  comissões,  para  emissão  dos

pareceres e submete as demais matérias a discussão e votação, sendo todas aprovadas

por  unanimidade.  Após,  os  Vereadores  Eudes  Vieira,  José  Vaz,  Jacson  Chagas  e

Marciano do Couro se pronunciaram. O Vereador Eudes relatou as suas indicações onde

solicita a reforma e ampliação da UBS de São Raimundo e as estradas de Camará e

povoado vizinho.  Agradece  a  todos  os  presentes  que  reivindicando seus  direitos.  O

Vereador  José  Vaz  relata  seu  requerimento  e  agradece  a  aprovação  dos  vereadores.

Comenta que o vereador Júnior pediu união por parte dos Edis e diz que os vereadores

da  situação  estão  sofrendo.  Informa que  este  governo  está  igual  o  governo  Temer.

Termina  parabenizando  a  todas  as  mães  pelo  seu  dia.  O  Vereador  Jacson  começa

elogiando o governo da Drª Renilde,  parabenizando-a pelo dia das mães,  ao mesmo

tempo parabeniza a sua mãe em nome de todas as mães de Santana do Ipanema. O

Vereador Eudes aproveitou e também parabenizou todas as mães e o Vereador Marciano

começa relatando todas as suas indicações. Informa que não tem formação acadêmica,

mas tem caráter e se espelha no avô. Relatou uma pequena mensagem para o dia das

mães e encerra parabenizando todas elas.  Por não haver mais nenhum orador a usar a

palavra o Presidente em exercício também parabeniza as mães pelo comemoração dos

“dia das mães” e 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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