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Às 09h30m do dia 18 (dezoito) 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,  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  declara  aberto  os  trabalhos  Legislativos

Ordinários e abrindo o Expediente do Dia autoriza o redator a fazer a leitura da ata da

sessão anterior. Após iniciada a leitura da ata o Vereador José Vaz solicitou a dispensa

da  mesma  e  foi  atendido  na  forma  regimental.  Ato  seguinte,  o  Senhor  Presidente

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

Circular  nº  001/2018  –  GAB-JHC –  com informação  sobre  a  criação  de  comissão

externa para fiscalizar e acompanhar a aplicação dos precatórios do FUNDEB. 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 Eudes

Vieira que fala sobre a manifestação dos caminhoneiros, dizendo que foi causada pelo

governo do MDB, que, segundo o orador, “é aliado do Gestor deste município”. Ainda
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segundo o orador, o  Governo do Brasil,  Michel  Temer,  está  querendo “acabar  com

tudo”, e, os prefeitos aliados dele estão querendo fazer o mesmo.   Diz ter percorrido

escolas  deste  município  e  constatado  que  o  Senhor  Prefeito  Isnaldo  Bulhões  está

“fazendo pior” que Michel Temer. Diz que o prefeito quer “matar de fome as crianças”

por  afirmar  que  falta  merenda  nas  escolas.  Diz  que  os  professores  e  funcionários

compram e levam itens da merenda para as escolas para não ver as crianças “chorando

de fome”. Diz que o governador fez a mesma coisa com os agricultores e critica o

governo do MDB. Estando com a palavra, o Presidente justifica a ausência da Vereadora

Eliana dizendo que é por motivo de saúde. O Vereador Jacson usa a palavra e começa

dizendo  que  a  manifestação  dos  caminhoneiros  é  justa.  Lembra  que  o  movimento

começou nas capitais e agora se estendeu pelo interior; que esse problema é político, “é

de deputados sem compromisso com a população”.  Por isso, afirma que irá analisar

direito para ver em quem vai votar nas próximas eleições. Critica os deputados que

votaram “contra a aposentadoria”. Pede para todos atentar para as decisões do governo,

como  prisão  de  Lula,  quem  tirou  Dilma  do  Poder  e  quem  aumentou  o  preço  do

combustível. Pede à população para analisar bem antes de votar. Seguindo, usa a palavra

o Vereador José Vaz. Inicia informando que no dia de ontem aconteceu uma audiência

pública sobre o plano de saneamento básico e diz ser importante o acompanhamento de

toda  sociedade.  Informa  ainda,  que  foi  criada  neste  Poder,  uma  CPI  (Comissão

Parlamentar de Investigação) para averiguar possíveis irregularidades no Hospital. Diz

esperar que nesta CPI não aconteça o que aconteceu com a que foi criada para averiguar

possível fraude no Código Tributário e até o momento nada foi descoberto. Pede que a

presidência  desta  Casa  responsabilize  o  autor  “da  fraude”.  Destacou  a  greve  dos

caminhoneiros onde elogia a categoria e fala do aumento do combustível e pede que

outras categorias se espelhem nos caminhoneiros, e, critica o partido do MDB. Criticou

a administração pela falta de merenda nas escolas da rede municipal. Comentou que no

Brasil  as  taxas  tributárias  estão  altíssimas.  Na sequencia,  usa  a  palavra  o  Vereador

Marciano do Couro que tendo conhecimento da pauta do grande expediente, comenta

uma indicação  de  autoria  do  Vereador  José  Vaz  que  solicita  a  reforma/conserto  da
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passagem molhada existente sobre o riacho gravatá, no Povoado Óleo e na comunidade

Caracol dizendo que fez essa mesma solicitação há mais de um ano e não foi atendido.

Informa que na passagem molhada do Caracol existe uma estaca para dar sustentação e

por isso um morador do local fez a doação do ferro e ele (Vereador Marciano) irá ajudar

a  executar  o  conserto.  Diz  que  tanto  ele  (Marciano)  como  o  Vereador  Jacson  já

cobraram o conserto das estradas de acesso a Serra do Jardim e nada foi feito. Cobra a

execução do conserto mais uma vez, tanto de Serra do Jardim, como da comunidade

Mata Verde.  Por  não haver  mais  oradores  inscritos  para usar  a  palavra  no pequeno

expediente,  o  Presidente  inicia  o  grande concedendo a  palavra  aos  Vereadores  pelo

tempo de quinze minutos. Inicio o meu discurso (Vereador Moacir Júnior) pedindo que

todos abrasem a luta dos luta dos caminhoneiros. Fala da importância do trabalho dos

caminhoneiros para e o desenvolvimento do Brasil. Pede que ninguém condene, mas

elogiem,  os  gestores  que  fazem  por  merecer.  Assegura  que  todos  os  Edis  estão

abraçando a mobilização dos caminhoneiros.  Informa que a merenda escolar  já está

sendo  distribuída  nas  escolas.  Admite  que  houve  um  descaso  e  uma  falta  de

compromisso de alguém, mas garante que a merenda não irá faltar mais porque o Gestor

tomou as providências para isso. O Vereador Eudes, usa a palavra na sequencia. Inicia

falando sobre a falta de merenda escolar, afirma que isso é falta de compromisso e

questiona porque o Gestor ainda não trocou a equipe por outra que mais competente.

Afirma ainda, que o Gestor está mal assessorado, porque segundo ele (Vereador Eudes)

está  deixando a desejar  em vários  setores.  Tece críticas  ao  assessor  do gabinete  do

Prefeito dizendo que quando uma pessoa chega lá para falar com o prefeito tem que

antecipar o assunto, inclusive os vereadores. Critica o Gestor e diz que há assessores do

mesmo que ganham quatro mil reais sem trabalhar, paga gratificação a alguns, outros

tem três matrículas (que não é permitido), enquanto isso, não dar reajuste salarial aos

professores. Em aparte, o Vereador Jacson complementa o discurso do Vereador Eudes

dizendo que há pessoas que tem dois ou três cargos na prefeitura e acha que é injusto.

Acrescenta lembrando que esta Casa aprovou uma Lei Delegada (que votou contra), que

permitiu que o Gestor apadrinhasse pessoas de Maceió, inclusive já aposentadas, com
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altos  salários  enquanto  há pessoas  do  município  precisando de  um emprego de  um

salário mínimo e não tem. O Vereador Eudes segue com a palavra confirmando que há

na prefeitura pessoas de fora, enquanto os munícipes estão precisando trabalhar e não

foram contratados – Critica. Segue pedindo ao Presidente para encaminhar ofício ao

proprietário da Empresa Fênix para vir a esta Casa esclarecer quantos dias gastou para

fazer a estrada de Olho D’água do Amaro, como também quantas máquinas usou pelo

fato de afirmar que no local só foram vistas máquinas do PAC (Programa de Aceleração

do Crescimento), mas na nota fiscal o valor é de noventa mil de reais e telefonou para a

referida empresa para se certificar o foi dito que a mesma não possui nenhuma máquina.

Por isso, afirma que esta Casa deve investigar a administração por acreditar que isso é

“fruto de desvio de recursos”. Pede ainda, que o Presidente submeta a sua sugestão de

convocar o dono da empresa Fênix a votação do Plenário. O Presidente atendeu e não

houve nenhuma manifestação contrária, por isso, afirmou que irá fazer a convocação

solicitada.  O  Vereador  Eudes  segue  o  seu  discurso  dizendo  que  o  proprietário  da

Empresa Fênix deve vir a esta Casa prestar as explicações frisadas acima e diz que caso

venha “mentir” sairá desta Casa para “cadeia”. O Vereador Jacson usa a palavra logo

depois e inicia fazendo referência à rede d’água da comunidade Barra do João Gomes,

dizendo que foi prometida pelo gestor. Fala das estradas dizendo que foi o vereador que

mais cobrou a manutenção das mesmas. Frisa que a primeira indicação que apresentou

nesta  Casa  foi  solicitando  o  conserto  da  estrada  de  Olho  D’  Água  do  Amaro  e

Remetedeira. Diz que no portal da transparência do município está todos os detalhes de

contratação,  como de  pagamento,  e  no histórico,  segundo orador  consta  o seguinte:

“pela despesa empenhada para locação de carros e máquinas para execução de serviços

a serem desenvolvidos em virtude das chuvas que assolam este município no trecho

saída da AL 130 até a divisa com Senador Rui Palmeira; Sítio João Gomes, saída pela

Joel  Marques”.  Diz que a contração das  máquinas para o referido trabalho foi  pelo

período de 30 dias (mês de abril) e o valor foi de quase noventa mil reais. Com isso, diz

que o prefeito quer “fazer falcatrua e tapar os olhos desta Câmara”. Afirma que, de fato,

as máquinas passaram na Barra do João Gomes, mas da AL 130 até a divisa de Senador
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Rui Palmeira a distância é de quinze quilômetros, no entanto, o trabalho só foi feito em

oito quilômetros. Tece críticas ao Gestor pelo pagamento de quase noventa mil reais por

isso e afirma que para concluir teria que ter passado a máquina nas estradas de Serra

Aguda e Serrote dos Bois. Cobra o conserto das estradas de Serra Aguda dizendo que as

mesmas estão intransitáveis.  Informa que as máquinas do PAC está  fazendo estrada

junto com as máquinas contratadas. Critica por afirmar que as referidas máquinas são

para fazer estradas do município por conta da “secretaria”. Diz que o Vereador Eudes

falou uma coisa grave: “que a empresa contratada para fazer essas estradas não existe”.

Reafirma  que  os  oito  quilômetros  acima  mencionados  foram feitos  em dois  dias  e

receberam aproximadamente noventa mil reais. Comenta uma indicação de sua autoria,

que entrará no grande expediente, que solicita o conserto da estrada de acesso a Serra do

Jardim.  Volta  a  falar  da  falta  de  merenda  nas  escolas  dizendo  que  ano  passado

denunciou essa mesma situação, que a resposta que recebeu foi que o problema era de

licitação, no entanto, a merenda chegou às escolas em três dias. Por essa razão, acredita

que o problema não era de licitação,  mas que a  merenda estava guardada e  se  não

houvesse denúncia ficaria para ser usada no mês seguinte. Sugere que o Gestor ao invés

de  pagar  altos  salários  aos  “desocupados”  conforme  denomina  algumas  pessoas

contratadas pelo Poder Executivo, que der a contrapartida do município para compra da

merenda  escolar. Diz  que  é  dito  que  o  Gestor  não  tinha  conhecimento  da  falta  de

merenda – critica. Diz que está sendo “massacrado” por algumas pessoas que afirmam

que foi esta Casa quem fraudou o Código Tributário; afirma que os vereadores não tem

culpa sobre isso, e, pede ao Presidente que convoque todos os vereadores para irem à

Delegacia solicitar ao delegado para iniciar o inquérito e investigar quem executou a

fraude.   O Vereador José Vaz inicia seu discurso dizendo que falta merenda nas escolas

e mesmo havendo denúncia de alunos e professores, em emissoras de rádio, o Gestor

não toma as providências. Faz elogios a Secretária Municipal de Educação e diz que a

mesma está no cargo, mas, não tem autoridade de decidir nada. Diz que foi visitar as

Escolas  dos  Sítios  Caracol  e  Óleo,  mas  as  mesmas  estavam fechadas  por  falta  de

merenda. Tece críticas a Gestão municipal e fala de uma nota de esclarecimento do
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Sinteal (Sindicato dos Trabalhadores em Educação); diz que é preciso união das classes

e toma como referência  a  união dos caminhoneiros.  Informa que os transportadores

escolares receberam o pagamento por apenas oito dias trabalhados, enquanto estão há

cinco meses sem receber. Acredita que a atual administração é a pior já vista em Santana

do Ipanema, mas afirma que a arma para mudar essa realidade este ano é o fato de ser

ano eleitoral. A respeito da polêmica do Código Tributário, que segundo o orador,foi

fraudado, diz que esta Casa está levando a culpa, mas culpa apenas pelo fato de afirmar

que foi criada para apurar, no entanto, nada foi apurado até o momento. Por isso, faz um

apelo para que o delegado regional faça logo o inquérito para descobrir o culpado. Diz

que  os  professores  estão  reivindicando  o  direito  deles  garantido  por  lei  –  reajuste

salarial.  Fala  do  anúncio  do  prefeito  de  que  irá  construir  uma estátua  da  padroeira

Senhora Santana de 75 metros de altura, diz que isso é uma mentira e tece várias críticas

referentes  a  essa obra.  Afirma  que os  moradores  de  Olho D’Água do Amaro estão

cansados de tanto cobrar o conserto das estradas e nada é feito. Critica os vereadores da

base de situação e diz que o prefeito é centralizador. Fala que o Vereador Júnior fica

defendendo o indefensável. Informa que a Vereadora Eliana não vem mais para esta

Casa (é suplente), quem vem é o titular do cargo – Genildo Bezerra e diz que acredita

que  seja  para  defender  a  administração.  Tece  críticas  ao  Gestor,  reclama  das  más

condições das estradas de Olho D’água do Amaro e fala que as máquinas do PAC foram

quem  fizeram  as  estradas,  e  que,  as  caçambas  carregam  lixo  dentro  das  obras

particulares. Diz que ver a ponte do Óleo já caindo e a ponte do Caracol com buracos e

em outras estradas nada foi feito porque as máquinas da prefeitura estão trabalhando

para particulares. Diz que o prefeito deveria pensar nos estudantes que passam fome, na

falta de médicos e de remédios nos postos de saúde. Pede que o prefeito reajuste os

salários dos trabalhos educação, saúde e da assistência social,  como também mande

merenda para as escolas. Fala sobre o conselho do FUNDEB e diz que o Gestor não

deveria falar mentiras, que segundo o orador essas mentiras são as promessas de que vai

construir um matadouro, uma Santa e uma barragem. Desafia o Gestor quanto a isso

dizendo  que  se  fosse  verdade  teria  o  projeto  de  cada  uma  dessas  obras.  Por  isso,
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reafirma que o Gestor está mentindo para o povo. Tece críticas falando que tem pena

dos vereadores da situação por afirmar que os mesmos não têm “coragem de falar” -

assim termina  o seu  discurso.  Ato  seguinte:  usa a  palavra  o  Vereador  Marciano do

Couro que agradecendo a comunidade Maniçoba pela participação, no sábado passado,

do projeto que desenvolve denominado “cinema do vereador”, como também “conselho

do vereador”, e, informa que o próximo será realizado na zona rural. Diz que no evento

realizado na Maniçoba conversou com estudantes da Escola Municipal Senhora Santana

sobre as necessidades deles e os mesmos falaram da merenda escolar e pediram para

não  deixá-los  continuar  comendo  “cuscuz  seco”,  como  também  criticaram  “o

abandono” da quadra esportiva. Falando sobre merenda escolar, diz que há dez dias os

alunos das escolas Senhora Santana e José Francisco de Andrade estão saindo as nove

horas por falta de merenda escolar - critica. Fala das estradas de Olho D’água do Amaro

dizendo que foi feito o pagamento oitenta e nove mil reais a uma empresa fantasma

porque quem “fez a estrada” foi o maquinário do PAC e tem como comprovar. Diz que

está sendo feita uma obra no Largo Cônego José Bulhões (ponte do urubu), no valor de

setecentos e vinte e quatro mil reais, mas a empresa anunciada é de fachada por afirmar

que quem “está fazendo é o município”. Sobre isso, informa que tem fotos, tiradas às

sete horas da noite, de uma caçamba do PAC colocando areia na referida obra. Acredita

que esse valor  (setecentos  e  vinte  e  quatro mil  reais),  disponibilizado pelo governo

federal, alguém vai pôr no bolso. Diz saber que o município tem recursos para fazer

aterros, mas não faz uma passagem molhada no Sítio Caracol. Por isso, vai ao referido

Sítio para ajudar a consertar a passagem molhada e provar que o gasto será de apenas

cem reais. Fala que no Brisa da Serra foi feita uma maquiagem (nada foi feito) e afirma

o dinheiro do município está sendo usado para realizar obras do governo federal. Chama

a atenção do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado dizendo que se

quiserem prender  empresas  fantasmas  venham fiscalizar  a  Prefeitura  de  Santana  do

Ipanema. Tece várias críticas ao Gestor e passa a palavra ao vereador Jacson Chagas

que, por sua vez, confirma que as máquinas do PAC são usadas indevidamente, como

exemplo, diz que é feita coleta de lixo utilizando as mesmas. Critica o Gestor e ainda
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falando sobre coleta de lixo diz que tinha uma van, com reboque, recolhendo lixo na

frente desta Casa e destaca: “Isso é brincar com a nossa cara”. O Vereador Marciano

segue com a palavra  criticando o Gestor  e  diz  que  há “muita  sujeira  por  baixo  do

tapete”. Fala que na Rua Pedro Ferreira há umas manilhas da administração de Renilde

Bulhões que foram colocadas para o escoamento das águas da chuva, mas continua o

problema – quando chove a água invade as casas. Informa que tem fotos e vídeos de

maquinários “levando material” para uma obra federal. Diz concordar com o Vereador

José Vaz, que esta é a pior administração que Santana do Ipanema já teve e afirma que

são dezesseis anos no Poder, que o atual Gestor pediu cento e vinte dias para reconstruir

Santana,  no  entanto,  afirma que  isso  não ocorreu  e  questiona:  “vocês  querem mais

dezesseis  anos  para  levar  o  dinheiro  para  Maceió  e  construir  mansão  e  trazerem

cambada de gente para puxa o dinheiro de Santana – prefeito não venha com mentiras”!

Diz que há um ano solicitou ao Gestor a restauração do monumento do “jeque”, posta

na  praça  do  mesmo  nome,  e  não  foi  atendido.  Por  essa  razão,  anuncia  que  irá

comemorar esse aniversário no próximo dia 02 (dois), e convida as pessoas da zona

rural para virem de jegues ou cavalos que vai doar cinco arreios para fazer um sorteio.

Sobre isso, esclarece o seguinte: “Estou fazendo não é para desmoralizar o prefeito, é

uma reivindicação, é fazer o que o povo está fazendo com o aumento da gasolina e

mostrar que as pessoas estão unidas”, e, encerra. Prosseguindo, o Presidente determina a

leitura  das  matérias  do  grande  expediente.  Constam  07  (sete)  indicações,  01  (um)

projeto  de  resolução  e  01  (um)  requerimento.  O Vereador  Jacson Chagas  apresenta

quatro indicações e um requerimento, a saber: Indicação nº 87/2018 – solicita reforma

do  mercado  público  municipal  que  comercializa  carnes  e  derivados;  Indicação  nº

88/2018 – solicita que sejam recuperadas (passando a máquina e pissarradas) na estrada

que dar acesso ao Sítio Serra do Jardim; Indicação nº 89/2018 – solicita que sejam

recuperadas (passando a máquina e pissarradas) a estrada que dar acesso ao Sítio Serra

Aguda; Indicação nº 90/2018 – pede que seja feita pavimentação asfáltica da Rua São

Vicente até a entrada que dar acesso ao Residencial Brisa da Serra; Requerimento nº

24/2018 – requer que seja feita a ampliação da rede de abastecimento d’água do Sítio
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Icó, bem como a abertura de novas ligações para residências da referida comunidade. O

Vereador  Marciano  do  Couro  apresenta  duas  indicações,  como  segue:  Indicação  nº

91/2018 – solicita a recuperação da quadra poliesportiva do Bairro Floresta; Indicação

nº 92/2018 - solicita a implantação do Programa Moradia Legal neste município. De

autoria do Vereador José Vaz foi apresenta a Indicação nº 93/2018 – solicita reforma das

pontes/passagem molhada sobre o Riacho Gravatá no Povoado Óleo e no Caracol. A

Mesa Diretora apresenta o Projeto de Resolução nº 02/2018 que institui o Código de

Ética  Parlamentar  e  dá  outras  providências.  Após  leitura,  o  Presidente  submete  as

matérias a discussão e votação, sendo todas aprovadas por unanimidade. Na ordem do

dia, os Vereadores Marciano do Couro, Jacson Chagas e José Vaz, se pronunciam para

comentar eou reforçar as matérias que apresentaram, como também as demais em pauta.

O Vereador  Marciano  reforça  as  indicações  de  sua  autoria,  fala  da  importância  do

município implantar o “Programa Moradia Legal”, uma vez que permite o registro dos

imóveis sem ônus para o proprietário. Por isso, pede que o Gestor tome as providências

para  fazer  isso.  Informa  que  a  Comunidade  São  Raimundo  será  a  próxima  a  ser

contemplada  com o  projeto  “Cinema  do  Vereador”,  no  próximo  sábado,  e  que,  na

próxima  quarta  acontecerá  o  “Conselho  do  Vereador”.  Diz  que  tem  que  usar  o

Ministério  Público para reivindicar  os direitos do povo por afirmar que não adianta

procurar  o  Gestor  do  Município,  uma  vez  que  foi  formada  uma  comissão  dos

profissionais da saúde e da educação para ir falar com o prefeito, mas não foi recebida.

Depois destaca o seguinte: “O Vereador Marciano não tira os pés desta casa para ir ao

gabinete  do  prefeito  porque  ele  não  recebe  ninguém porque  não  quer  que  leve  as

dificuldades  do  nosso  município;  ele  quer  fazer  um  curral  político  lá  dentro”.  O

Vereador Jacson se pronuncia para reforçar as matérias de sua autoria, agradece aos

colegas  pela  aprovação  e  critica  o  Gestor  dizendo  que  o  mesmo  não  atende  as

reivindicações. Fala que o mercado público está em estado precário, solicita reforma

dizendo que o orçamento em vigor há recursos destinados para isso; diz que o mesmo

foi reforma há dezoito anos. Diz que a construção de um matadouro público é apenas

um sonho. Critica o Secretário de Infraestrutura, bem como a divulgação do Gestor de
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que irá construir uma estátua se Senhora Santana. O Vereador José Vaz se pronuncia na

sequencia. Diz saber que há funcionários fantasmas e outros com desvio de função na

prefeitura;  que  os  professores  estão  sem  reajuste  e  fala  da  reforma  do  mercado

municipal e do matadouro. Reforça as indicações de sua autoria, fala que o Povoado São

Raimundo precisa ser  pavimentado e tece críticas ao Gestor. Pede que o Presidente

envie ofício ao prefeito pedindo que o mesmo patrocine a quadrilha estilizada Flor do

Sertão. Fala das máquinas do PAC, referente ao conserto das estradas

que  feito  apenas  oito  quilômetros,  conforme  dito  pelo  Vereador

Jacson, diz que os noventa mil reais gastos daria para fazer muitas

coisas no município. Fala de uma audiência pública, realizada no Hotel

Privilege,  realizada  pelo  Ministério  Público  Federal  que  sobre

transparência. Tece críticas ao Presidente da República e diz que o

município tem recursos próprios para resolver os problemas; fala da

falta  de  água  na  zona  rural,  da  greve  dos  transportadores

alternativos; informa que já passou por dificuldades na sua vida pede

a  união  dos  edis.  Fala  da  CPI  do  hospital  e  tece  mais  críticas  a

administração. Por não haver mais nenhum orador a usar a palavra 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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