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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SANTANA  DO  IPANEMA  ESTADO  DE

ALAGOAS

17ª Sessão Ordinária Legislativa de 01 de junho de 2018.

Vice-Presidente: José Lourenço da Silva Neto

Secretário: José Vaz

Às 09h30m do dia 1º (primeiro) de junho 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  Marciano  Augusto  dos  Santos

(Marciano do Couro), José Vaz e Roberto Cézar Oliveira Silva.  Na hora Regimental e

verificado  o  quórum  legal,  o  Presidente  em  exercício  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  Roberto

Oliveira solicitou a dispensa da mesma e foi atendido na forma regimental. Por não

haver  das  matérias  do  pequeno  expediente,  o  Presidente  concede  a  palavra  aos

Vereadores pelo tempo de cinco minutos. O Vereador José Vaz inicia se  solidarizando

com os familiares de uma senhora, chamada Conceição, pelo falecimento da mesma. Comenta a

Portaria nº 03/2018, da Mesa Diretora desta Casa, que determinou ponto facultativo o dia de

hoje dizendo que a mesma foi feita e publicada por volta das vinte e três horas da noite passada.

Para o orador, essa portaria não tem validade porque o Plenário não foi ouvido. O Vereador

Marciano diz que vem trabalhando desde o início do mandato, está conhecendo a realidade do

município e ver a importância do vereador que realmente quer representar  o povo. Diz que

vários políticos oferecem até cem reais em troca do voto. Afirma que a atual Gestão Municipal

falsificou  o  Código  Tributário  para  aumentar  a  contribuição  da   iluminação  pública.

Exemplificando, diz que a família que gasta menos energia pagou dez reais a mais na conta e

multiplicando pela quantidade de meses do mandato (quarenta e oito meses), o valor pago seria

de quatrocentos e oitenta reais. No entanto, eles (os vereadores) descobriram a “falsificação” e

foram denunciar no Ministério Público. Diante disso, questiona se é mais importante receber
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cem reais para votar em um candidato que quer comprar voto ou o trabalho do vereador que

denuncia algo para as pessoas deixarem de pagar alguma taxa,  a exemplo da que se refere

acima. Diz se o vereador tivesse ficado calado ou recebido alguma propina o povo continuaria

pagando a taxa de iluminação pública. Faz um apelo para o povo ver a importância de não

vender o voto e não eleger políticos corruptos. Diz que desde o inicio pregou que iria fazer um

mandato diferente e afirmar estar fazendo. O Vereador Jacson Chagas critica o prefeito dizendo

que o mesmo nada fez  até  o momento para  geração de emprego;  disse que iria  reconstruir

Santana, mas,segundo o orador não está fazendo. Acredita que ao invés de obras em benefício

do povo, o Gestor está construído cofres, que, para ele (Vereador Jacson) deve ser grande por

afirmar que o dinheiro que entrou em um ano e meio na prefeitura foi muito. Acrescentando, diz

que  ainda  assim,  “fazem  falcatruas  em  documentos  (projetos)  para  arrecadar  mais”.

Responsabiliza o prefeito por todas as situações que considera irregulares pelo fato de afirmar

que o mesmo falou que tudo era responsabilidade dele,  que secretário não resolvia e que o

hospital era o xodó dele (do prefeito). Diz que os vereadores vão fazer uma CPI (Comissão

Parlamentar de Inquérito) para apurar supostas irregularidades no Hospital e acredita que com

isso “vai cair os arrumadinhos” que tem na referida instituição Afirma que estagiários pagam

para cumprir o estágio supervisionado no hospital. Sobre o pagamento dos transportadores dos

estudantes diz que não foi resolvido há dois meses e critica o Gestor pelo fato do problema não

ter  sido  resolvido.  Diz  que  “estão  rodando  a  folha”  (de  pagamento),  “mandam”  os

transportadores  assinar  no inicio do mês,  mas  “só pagam” no final.  Diz  que falta  merenda

escolar e tudo isso é a forma de “juntar dinheiro no cofre”. Diz que a reconstrução não existe em

Santana e que prova isso por confirmar que “fraudaram o Código Tributário para aumentar a

arrecadação por dois meses”. Após, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira que começa falando

sobre os serviços prestados pelo hospital e diz que há um vídeo circulando na internet  que

mostram pessoas chorando por precisar de atendimento e não ter médico, e ainda, uma pessoa

informando que só havia enfermeiros. Questiona onde estão os “quase quatro milhões que o

hospital recebe”. Afirma diz que há indícios de fraude na referida unidade hospitalar porque “há

gestores do hospital” cobrando propina, mas esta Casa vai tomar as devidas providências para

coibir  isso.  Diz  que  falta  merenda  nas  escolas.  Critica  o  slogan  do  Gestor  (prefeito  da

reconstrução) por afirmar que não está vendo nada sendo reconstruído, mesmo tendo entrado

muitos recursos nos cofres públicos. Reafirma que o Gestor não fez nenhuma obra e quando faz

alguma coisa da forma que fez na estrada de Olho D’água do Amaro, que, segundo o orador, a

empresa apresentada pela administração como executora dos serviços, afirma que não possui
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maquinários  para  o  conserto  de  estradas.  Diz  que  já  pediu  que  esta  Casa  envie  ofício  ao

proprietário  da  empresa  a  que  se  refere  acima  solicitando  que  o  dono  venha  prestar

esclarecimentos. Afirma que estão acontecendo absurdos em Santana do Ipanema, mas eles (os

vereadores) estão fiscalizando todas as ações. Estando com a palavra, o Presidente em exercício,

José  Lourenço,  se  solidariza  com os  familiares  da  Senhora  Conceição  pelo  falecimento  da

mesma e determina o início do grande expediente concedendo a palavra aos vereadores pelo

tempo  de  quinze  minutos.  O  Vereador  José  Vaz  começa  falando  da  criação  de  uma  CPI

(Comissão Parlamentar de Inquérito) para averiguar possíveis irregulares no Hospital Regional

dizendo que tem que ser investigado por saber que o hospital está virando “cabide de emprego”,

que nos finais  de semana e  feriados não tem atendimentos médicos.  Acredita que isso está

acontecendo porque não estão pagando aos médicos. Diz que “irão investigar” e já “pediram”

ajuda ao Deputado Carimbão por ter recursos federais. Diz que houve uma denúncia no rádio de

que o hospital cobra pelo estágio dos estudantes e o dono da escola falou o nome de quem está

recebendo o dinheiro. Fala que o diretor hospital está “no meio da gangue que está recebendo o

dinheiro”, mas diz que não tinha conhecimento. Diz ter ouvido o prefeito dizer que tudo que

acontecesse no hospital era da responsabilidade dele. Por isso, pergunta se o mesmo autorizou a

cobrança aos estagiários e se não autorizou que providências tomou para resolver. Diz que não

fazer cobranças aos secretários municipais porque os mesmos não tem autonomia nenhuma para

resolver nada, por isso tem que cobrar ao prefeito. Diz que os professores estão sem reajuste há

três anos, enquanto o prefeito criou uma lei delegada e paga altos salários a pessoas contratadas.

Diz que esta Casa tem que contratar advogados e funcionários para acompanhar a CPI que vai

investigar o hospital por afirmar que tem dinheiro para isso, mas se não tiver cobre ao prefeito a

diferença do valor do duodécimo que manda a menor. Sobre a recomendação da Promotora de

Justiça desta Comarca ao Senhor Prefeito para devolver à população santanense, o dinheiro

pago pela contribuição de iluminação pública, diz que foi  dado o prazo de dez dias para o

mesmo  decidir  o  que  seria  feito.  Por  isso,  diz  ser  preciso  saber  se  o  Gestor  acatou  a

recomendação. Sobre a merenda escolar, diz ter ouvido o Vereador Júnior dizer que já estava

sendo reposta. Critica e afirma que merenda não se repõe - não pode faltar. Diz que a culpa

disso  é  do  Gestor  que  não  fez  a  licitação  em tempo  hábil.  Defende  a  descentralização  da

merenda nas escolas da rede municipal por acreditar que dessa forma não iria falta. Tece várias

críticas ao Gestor dizendo que o mesmo não paga aos transportadores de estudantes, deixa faltar

merenda, não dar reajuste aos funcionários e ainda diz que vai construir uma Santa que custa

oito milhões. Sobre a santa, diz que não existe projeto para isso, que só o projeto custa em
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média uns quatrocentos mil reais – critica e diz que isso é mentira. Diz que foi prometido o

asfalto nas ruas e não cumpriu. Diz que não tem sinalização nas ruas e a SMTT informa que está

esperando  a  execução  do  asfalto  das  ruas  para  poder  fazer  isso  –  responsabiliza  o

Superintendente,  conhecido  por  Xogoió,  por  isso.  Ato  seguinte:  Usa  a  palavra  o  Vereador

Marciano do Couro, que começou seu discurso relatando as visitas que fez nas casas dos

eleitores, no período de campanha, comenta as suas ações depois de eleito e afirma que

uma eleitora disse acreditar que “uma andorinha só não faz verão”, no entanto, diz estar

provando que está cumprindo o seu papel parlamentar, pois denunciou “alteração” no

código tributário,  propôs abrir  uma Comissão Parlamentar de Investigação - CPI no

hospital e informa que tem o apoio de mais três parlamentares. Comenta as reclamações

de funcionários do hospital de que no almoço é servido apenas feijão e arroz - critica.

Conta  que  um  cidadão  do  Povoado  Camoxinga  dos  Teodósios  tem  um  filho  que

necessita  de  atendimento  médico  especializado  e  precisou  da  ajuda  dele  (Vereador

Marciano) porque há três meses precisava fazer uma consulta para o médico prescrever

o remédio e não conseguiu. Informa que no I Centro de Saúde falta o aparelho para

aferir  a pressão arterial.  Informa ainda,  que recebeu o balancete geral  da prefeitura,

referente ao exercício 2017 e observou que consta o valor de duzentos e quarenta mil

reais gastos na “Casa do Mel” e no PPA de 2018, consta também um valor de noventa

mil reais para essa mesma finalidade, mas, afirma que não existe essa “Casa de Mel”.

Faz críticas Gestor pela falta de providências para construção de um matadouro público.

Afirma que o Hospital cobra um valor para estudantes fazerem estágios. Comenta uma

indicação de sua autoria onde solicitou a revitalização do “jumento” (monumento da

cidade), há um ano, e, pelo fato de não ter sido atendido informa que no dia de amanhã

(02/06)  irá  comemorar  o  aniversário  de  um ano.  Pede  ao  gestor  a  manutenção  das

passagens  molhadas  do Sítio  Caracol  e  do Povoado Óleo.  Informa que  no próximo

domingo irá recuperar a passagem do Povoado Óleo. Revela que fez o calçamento de

um trecho da Rua das Pedrinhas e que gastou apenas um mil e duzentos reais para isso.

Informa que irá executar o projeto “Cinema do Vereador” no Povoado São Raimundo

no próximo dia 16 (dezesseis) e pede a presença dos vereadores. Cobra o conserto da

estrada de acesso a comunidade Mata Verde e encerra. Após, usa a palavra o Vereador
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Jacson Chagas que saudou a todos e diz que há quem diga que a CPI do hospital não vai

dar em nada, mas vai mostrar que isso vai para frente, e, informa que a Comissão terá o

apoio dos deputados Givaldo Carimbão e Rodrigo Cunha.  Assegura que já sofreu sem

transporte para ir à escola, como também com a falta de merenda escolar, pois na época

em que estudou não tinha. Afirma que nesta Casa está sobrando dinheiro, por acreditar

que  se tivesse  faltando,  a  Mesa  Diretora  já  teria  cobrado do Gestor  a  diferença  do

duodécimo que esta Casa tem direito. Sobre a CPI do hospital diz que foi aberta por ter

muitas denúncias, a exemplo dos estagiários que pagam para estagiar. Diz que o prefeito

prometeu  que  iria  garantir  o  transporte  para  os  universitários  santanenses  que  estudam em

Palmeira do Indios e isso não foi cumprido. Afirma que em todos os setores do município tem

coisa  errada,  a  exemplo  da  falta  merenda  nas  escolas.  Acredita  que  pelo  fato  do  Vereador

Marciano ter anunciado que iria fazer aniversário da solicitação para restauração do “jumento”

hoje estão pintando. Diz não acreditar na construção da barragem do João Gomes, nem da santa.

Afirma que o calçamento da Lagoa do Junco foi feito depois de muita cobrança, mas de forma

mal feita. Fala da necessidade do calçamento da Cajarana e Santa Quitéria. Sobre o matadouro

diz que é muito fácil  prometer a construção e até agora não ter cumprido; que iam colocar

ambulância em Areia Branca e há um ano e seis meses não colocaram. Diz que mesmo sem ser

obrigação este mês disponibilizará um transporte para aquele povoado para tratamento de saúde

porque já faz isso em outras localidades. Sobre a municipalização do transporte escolar da rede

estadual, diz que o Gestor “enrolou os transportadores” durante dois meses ao pregar nas redes

sociais que não podia pagar porque esta Casa não tinha aprovado o projeto. No entanto, mesmo

depois do projeto aprovado, não foi efetuado o pagamento. Diz que a folha é assinada no início

do mês e o pagamento só sai no final. Critica a portaria da Mesa Diretora determinando o dia de

hoje como ponto facultativo nesta Casa por ter sido publicada a noite e diz que esta Casa tem

que deixar de aprovar projetos de forma aligeirada. Acredita que depois das eleições, por achar

que vai ser uma decepção para o prefeito, o mesmo “vai fazer pior do que o que está fazendo

com a população”. Seguindo, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira que começa apresentando

solidariedade  aos  familiares  pelo falecimento de  “Zé  Sapo”,  tece elogios  ao trabalho desse

cidadão dizendo que o mesmo fez muito por Santana do Ipanema. Revela que não votou na “lei

delegada”  por  afirmar  que  o  objetivo  foi  beneficiar  “os  gansos  do  prefeito”  e  exemplifica

dizendo que o chefe de gabinete ganhava um mil e oitocentos reais antes da aprovação da lei

referida e depois passou para nove mil reais. Tece críticas ao Gestor dizendo que enquanto paga
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altos salários a alguns, cortou a gratificação de pessoas que trabalham de sol a sol. Diz que a lei

delegada foi para criar cargos de altos salários. Afirma que na época do ex-Prefeito Mário Silva

os funcionários eram de Santana do Ipanema e na atualidade são  pessoas de fora aposentadas

que ganham vinte mil, em média, e quando chega o final de semana não tem um em Santana do

Ipanema. Diz que no hospital há pessoas morrendo e os diretores são de fora. Critica o Gestor e

aconselha as pessoas a não vender o voto por afirmar que antes das eleições tudo melhora, mas

depois o sofrimento continua. Fala que muitas promessas do prefeito dizendo que não foram

cumpridas, como: asfalto das ruas, construção do matadouro, de uma pista que saia do hospital

para a BR 316, a construção de uma santa e o calçamento das ruas de Areia Branca– diz que

foram “propostas mirabolantes”.  Fala dos recursos que entraram nos cofres da prefeitura e diz

que  se  o  prefeito  quisesse  iniciar  a  construção  do  matadouro  teria  recursos.  Em aparte,  o

Vereador Jacson disse que em uma reunião com os machantes não acreditava na promessa do

prefeito de que iria construir um matadouro. Diz que quando um vereador diz que vai fazer

alguma coisa, o prefeito manda fazer na frente. Eudes segue com a palavra, continua falando

dos recursos da prefeitura e critica o Gestor sobre tudo que falta no município, segundo o que já

foi frisado acima. Diz que os profissionais da educação e saúde estão prestes a entrar em greve

porque falta de reajuste salarial. Critica pela falta de calçamento nas ruas; da CPI do hospital e

garante que não vai dar em pizza. Diz que nada foi feito com recursos próprios no município.

Dizem cobram, cobram, mas nada foi feito e encerrou. Prosseguindo, o Presidente determina

a  leitura  das  matérias  do  grande  expediente.  Constam  duas  indicações  de  autoria  do

Vereador Marciano do Couro,  que versam sobre o que segue:  Indicação nº 962018  solicita

reforma do I Centro de Saúde; Indicação nº solicita uma equipe para fazer o serviço de

limpeza  nas  ruas  da  comunidade  Maniçoba.  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  e  José  Vaz  para  comentar  e/ou  reforçar  as

matérias do grande expediente. Por não haver mais nenhum orador a usar a palavra o

Presidente em exercício declara encerrada a presente sessão.  E  para constar, eu José

Vaz, Secretário, autorizei o registro da presente Ata, que após lida e achada conforme

segue devidamente assinada.
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