ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um
(2021), às 09:00hs , reuniu-se em seu próprio plenário da Câmara municipal de
Piaçabuçu, sob a Presidência do Vereador Edson Mario Santos da Silva, que
solicitou do 2º Secretário fazer a chamada dos Senhores Vereadores que
responderam: AILTON VIEIRA DA SILVA, ALYSSON FRANCISCO DOS
SANTOS SILVA, DENILSON LÔBO PINHEIRO, EDSON MARIO SANTOS DA
SILVA, ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, EMMANUEL BATISTA DOS
SANTOS, JAIME CAZUZA DOS SANTOS, JOSÉ ERISVALDO DA SILVA
SANTOS, MARIVALDO BARROS DE MELO, ROBERTO DA SILVA SANTOS
E WISNEY LUIZ RAMOS ANDRÉ. Verificando haver número legal o Sr.
Presidente declarou aberta a Sessão solicitando da relatora fazer a leitura da
ata da Sessão anterior que foi Suspensa por solicitação do Vereador Wisney
André. Expediente Constou: PROJETO DE LEI Nº002/2021 de autoria do
Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO A LOGRADOURO
PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. REQUERIMENTOS
nº 001/2021 de autoria do Vereador Erisvaldo Santos (Menininho) vem
requerer após ouvido o plenário seja encaminhado Ofício ao ilustríssimo
secretário de Urbanismo e serviços públicos com cópia para o Excelentíssimo
Prefeito Municipal solicitando lixeiras em Pontos estratégicos nas vias
principais da cidade, incluindo a orla além de constantes manutenções das
mesmas. Requerimento nº002/2021 de autoria do Vereador Erisvaldo dos
Santos (Menininho) requer que seja encaminhado Ofício ao Secretário de
Urbanismo e Serviços Públicos com cópia para Excelentíssimo Prefeito
Municipal, solicitando aceleramento para resolver o problema constante na
coleta de lixos nas ruas desta cidade, ao mesmo tempo solicita a
conscientização e informações de dias de coletas para a comunidade.
Requerimento nº003/2021 de autoria do Vereador Jaime Cazuza que requer do
Poder Executivo a construção de uma Praça nas imediações do Colégio Hélio
Lemos. Requerimento nº001/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros
que requer que seja encaminhado Ofício ao Ilustríssimo Sr. Eufrásio Dantas,
Secretário de Infraestrutura e Obras, requerendo que seja providenciada a
coleta de lixo no Distrito Pontal do Peba, onde há muitas reclamações daquela
aquela comunidade devido ao lixo nas ruas, que segundo informações, o
motivo é o caminhão da coleta que quebra com muita frequência, haja vista
que a praia do Peba é um local turístico, essa situação também causa uma má
impressão para aquela comunidade devido ao lixo nas ruas por causa do
serviço de coleta que encontra precária naquele local; Bem como, que seja
providenciado a reposição das lâmpadas queimadas nos postes das ruas do
distrito Pontal do Peba encontra-se com muitos postes escuros causando
insegurança não só aos moradores, como as pessoas que circulam pelas ruas.
Requerimento nº 002/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros, solicita
que seja encaminhado Ofício ao Ilustríssimo Senhor Eufrásio Dantas,
Secretario de Infraestrutura e obras, requerendo que seja feito reparos no
calçamento das rampas de acesso para Praia do Peba, principalmente o da
Rua da Colônia de pescadores do Distrito Pontal do Peba, haja vista que
devido as grandes marés os acessos das ruas para Praia são constantemente
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danificados, impossibilitando os cidadãos de trafegarem com Transportes
nesses locais, causando assim transtorno quando a maré está cheia Pois para
chegar entrada principal o transporte tem que passar por dentro da água
durante essa Maré ou aguardar a maré baixar para sair da Praia do Peba.
Requerimento nº 003/2021de autoria do Vereador Marivaldo Barros, solicitando
que seja encaminhado Ofício ao Ilustríssimo Sr. Marcondes de Melo secretário
de Urbanismo e Serviços Públicos requerendo que seja feita a reposição das
lâmpadas queimadas nos Ginásios de Esportes do Bairro Brasília e do Marisa
Leite deste município, para que as pessoas possam ter melhor luminosidade e
mais segurança. Facultada a palavra fez uso a Vereadora Eliane Araújo (Loura
Amaral), que saúda à todos os presentes e ouvintes, e solicita requerimento
verbal sobre uma questão que já vem há muito tempo sendo cobrada nas
redes sociais, e ela gostaria da colaboração de todos os Vereadores, e do
Presidente, para que possa realizar uma sessão Itinerante no Distrito do Pontal
do Peba, porque a comunidade vem solicitando desta casa e da administração,
sobre alguns problemas que vêm ocorrendo naquela localidade, e é necessário
que a comunidade também participe diretamente conosco disso, para que ela
veja que o papel do Vereador está sendo exercido nessa casa, e que os
problemas são corriqueiros, são problemas em que a gente percebe que vão
aumentando, principalmente com essa questão do lixo, que não é fácil, pois o
Ministério Público Estadual simplesmente fechou os lixões de todos os
municípios e a gente fica assim um tanto que preocupado com relação ao lixo
em Piaçabuçu nas portas. Fala da importância dessa Sessão Itinerante para
que a comunidade do Distrito Pontal do Peba venha conhecer os novos
representantes que aqui estão e também discutir uma questão séria como é a
questão do recolhimento de lixo e todas as questões que tem lá naquela
comunidade que precisa da nossa ajuda para que haja melhoria do
desenvolvimento e a qualidade de vida da população seja melhorada. Solicita
enviar requerimento solicitando ao Secretário de Infraestrutura e Obras, para
verificar e posteriormente dar solução na Rua do João Pofe, no Bairro
Paciência, que está com muita água, e as pessoas estão solicitando
providencias o mais rápido possível, que seja pelo menos colocada uma areia
ou alguma coisa que dê um paliativo no momento, para que posteriormente
venha se pensar no calçamento daquela rua para que tenham um melhor
tráfego no Bairro Paciência. E o Bairro Paciência hoje é um dos bairros mais
populosos que nós temos, e o tráfego de carros é muito grande. Parabeniza o
coordenador de transportes Sr. Marcelo pelo excelente trabalho que ele fez
durante o carnaval no Pontal do Peba. Facultada a palavra fez uso o Vereador
Erisvaldo (Menininho) que saúda a todos, e faz a justificativa de seus dois
Requerimentos, e diz que recebeu alguns vídeos e fotos para mostrar aos
colegas Vereadores que está realmente uma bagunça, no sentido de lixo nos
finais de semana, na orla de Piaçabuçu, inclusive tem até uma vaso sanitário
em frente a própria Secretaria de Turismo. Sabe também que a comunidade,
de alguma forma, precisa se reeducar nessa situação, mas diante disso é
necessário que sejam colocadas lixeiras, ele sabe que existe na orla, mas são
pequenas, pelo tamanho de lixo constante que vem inclusive dos turistas de
que chegam na nossa cidade. E se passearem pelas ruas principais da cidade,
não encontrarão lixeiras. Fala do outro requerimento que trata da coleta de
lixo, onde temos reclamações constante sobre isso. Diz que também sabe que
a culpa não é do Secretário, pois o mesmo faz o máximo possível para que as
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ruas fiquem limpas, mas também nós sabemos que é pago uma empresa para
que se faça essa coleta de lixo, e um carro que se quebra constantemente,
logicamente traz prejuízo para nossa comunidade, e esse problema está se
transformando em uma questão de calamidade pública. Com a palavra o
Vereador Alysson Morango que informa que não é mais a empresa que é
responsável pela coleta do lixo, acredita que já foi municipalizado. Retornada a
palavra o Vereador Erisvaldo (Menininho) diz que mesmo assim ainda é uma
questão a se preocupar, já que hoje faz parte diretamente do Executivo. Então
nós precisamos considerar necessário unir forças para vencer essa batalha do
lixo na cidade de Piaçabuçu, porque de alguma forma está sendo uma
vergonha, principalmente para quem vem de outras cidades. Pede o apoio de
todos, e diz que sabe muito bem que o Secretário Marcondes faz um trabalho
excelente, inclusive trabalhando fora de horário para que as coisas deem certo,
mas as coisas só dão certo a partir de investimento do próprio executivo.
Facultada a palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo (Deda Lobo) que
agradece a Deus por mais uma quarta-feira, por estar aqui todos os seus
amigos Vereadores, saúda à todos e solicita do Presidente permissão para que
a faça um minuto de silêncio pela amiga e Sra. Enaura, mãe do nosso amigo
Wesley Paito, da sorveteria, que faleceu nesta manhã, e pede à todos os
amigos Vereadores para ficarem de pé em um minuto de silêncio. Parabeniza a
paróquia São Francisco de Borja pela festa linda, que foi uma festa muito
restrita devido à pandemia, agradece a presença do Deputado Estadual Dudu
Ronalssa, que esteve aqui presente na festa de Bom Jesus, aos amigos
Vereadores Menininho, Roberto e Alysson que também estavam lá presentes e
à todos os amigos Vereadores que não puderam ir, mas, que ele tem certeza
que o coração de deles estavam lá também. Parabeniza também a Prefeitura,
o Prefeito Djalma Beltrão, por ter foi concluído o calçamento vizinho a Colônia
de Pesca, onde está dando mais comodidade aquele pessoal, e lembra que ali
era lama, mal a gente passava de carro pela aquela localidade, e essa semana
foi concluída aquele calçamento. E parabeniza ao Sr. Prefeito, que vem cada
dia mais procurando fazer o melhor pelo nosso povo, fazer o melhor pela nossa
cidade, pelo nosso desenvolvimento, gerando emprego e renda para nossa
Piaçabuçu, agradece e deseja um bom dia à todos. Facultada a palavra fez uso
o Vereador Roberto da Silva (Roberto PM) que saúda à todos e solicita
Requerimento verbal ao Secretário de Infraestrutura e Obras, para que tome
providencias à respeito do cemitério do Distrito Pontal do Peba, que é
vergonhoso quando a maré enche, os moradores do Peba não faz o
sepultamento dos seus entes queridos, e se possível seja feita a ampliação
daquele cemitério ou procurar um terreno para fazer um outro cemitério, já que
ali não tem condições de ampliação. Reitera as palavras da Vereadora Loura a
respeito do lixo, diz que é vitima, pois no oitão de sua casa é vergonhoso, salvo
o Sr. Marcondes que vem fazendo um bom trabalho, mas não tem como uma
empresa ou o próprio município estar com o carro quebrando todos os dias.
Parabeniza também o Padre Vanderley pela brilhante cerimônia no domingo da
Festa de Bom Jesus dos Navegantes, que fez um excelente trabalho durante a
semana e no domingo não deixou a desejar a todos os Romeiros que vieram
para nossa Cidade e saíram bem satisfeitos. Facultada a palavra fez uso o
Vereador Wisney André, que agradece primeiramente a Deus, e saúda à todos
inclusive as pessoas que estão assistindo, e solicita da casa enviar um ofício
destinado ao Banco do Brasil ou o competente, para que seja agilizado a vinda
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dos caixas eletrônicos para o banco, porque a gente tem uma cidade que
possui mais de 20 mil habitantes e não tem um Banco do Brasil com caixas
eletrônicos, sendo que as pessoas mais velhas tem que estar sempre se
deslocando para a cidade mais próxima que é Penedo, as vezes a gente acha
que não é muita coisa, mas chegando lá existe a questão de assalto e outras
dificuldades para as pessoas da terceira idade. Pede permissão para esse
ofício seja em nome de todos os Vereadores, para que pressionem mesmo que
não venham ser atendidos, mas que de alguma forma venham requerer para
que seja benéfico para toda a população. Agradece à todos e deseja um bom
dia. Facultada a palavra fez uso o Vereador Jaime Cazuza saúda a todos e diz
que sua vinda hoje é para parabenizar o Comandante da Polícia Militar de
Piaçabuçu pelo trabalho excelente durante o carnaval, e aproveita também
para parabenizar o trabalho do Secretário Marcondes. Fala sobre o
pronunciamento dos colegas à respeito do Lixo em Piaçabuçu, onde a
população está sendo prejudicada e os Vereadores estão sendo cobrados. E
espera que tomem as providências, já que agora não é mais pela empresa é
pelo município, e espera que dessa vez venha dar tudo certo. Facultada a
Palavra fez uso o Vereador Emmanuel Batista que saúda à todos e solicita
enviar Requerimento Secretário de Esportes, solicitando providencias a
respeito do telhado da quadra de Esportes do Povoado Sudene, bem como a
sinalização na mesma quadra, para que eles possam utilizar aquele que é onde
o único espaço de lazer da Comunidade. Solicita enviar Requerimento a
Secretária de Compras que informe se realmente o convênio com a empresa
da coleta de lixo foi destituído, se voltou a ser de fato atribuição do município,
se tem empresa ou não. Por que a gente fica realmente com mais informações
para tentar esclarecer e até buscar solicitações, e quando porventura tiver que
fazer cobrança. Facultada a palavra fez uso o vereador Alysson Morango que
deixa o seu abraço a todos que constroem a Diretoria da Presidência da
Câmara, cumprimenta todos os amigos Vereadores, mas de uma forma
honrosa e respeitosa a única Vereadora mulher, sua amiga Loura Amaral, uma
mulher que a gente inclusive tem tido tantos atributos na última legislatura, mas
que a gente não deixa de enxergar os valores e a potência, o vigor, a força que
essa mulher tem tido durante todos esses anos. Fala um pouco a respeito da
água do Povoado Potengy, que está novamente salgada, e solicita enviar
Requerimento ao Executivo para que veja a possibilidade de retornar o carro
pipa para aquele Povoado para que ele possa fornecer água de qualidade para
aqueles moradores. Fala sobre a situação do lixo, que é uma situação meio
repetitiva. Acredita que é necessário parar, as vezes a gente quer executar
ações sem ter planejamento. Tem certeza que todos estão a disposição para
sentar, para dar sugestão, mas um ponto muito importante é chegar e fazer
uma um trabalho de conscientização, mobilizar ou a Secretaria de Educação,
ou de Assistência Social, todos que englobam essa causa, esse é um ponto.
Cita sua experiência quando foi Secretário de infraestrutura em 2017, onde
existiam os dias de coleta de lixo e de entulho nas ruas da cidade, mas mesmo
assim não tinha controle, porque é necessário que a sociedade também abrace
a causa, que o Prefeito venha resolver a questão desse planejamento, que já
está na hora de sanar. Fala sobre uma questão que conversou com a
Vereadora Loura Amaral a respeito das Comendas desta Casa, e diz que o
empresário Chico da Farmácia é merecedor de uma Comenda, e justifica que
diante da pandemia que houve aqui em Piaçabuçu, ele sustentou sua casa
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Lotérica, fazendo um trabalho relevante aqui no município de Piaçabuçu.
Inclusive ele passou por problemas de saúde, mas graças à Deus neste
momento ele está se recuperando, e diz que aprendeu muito nessa nova
Legislatura. E pede que vamos dar honras enquanto as pessoas estão entre
nós, porque acredita que isso é mais válido, porque depois só Deus. E finaliza
agradecendo à todos. Facultada a palavra fez uso o vereador Marivaldo Barros
que inicia suas palavras agradecendo à Deus por estar presente aqui, saúda a
mesa em nome do Presidente e aos colegas, diz que hoje estão reclamando
sobre o lixo, mas se no carnaval resolveu a limpeza no Pontal do Peba, porque
deixaram agora de fazer, pois no carnaval foi feita a limpeza onde o secretário
está de parabéns, mas passou o carnaval e já tem oito dias que o lixo não é
recolhido no Distrito Pontal do Peba, e pede que se resolva essa situação. E
deixa sua indignação a respeito da falta de coleta de lixo no município.
Parabeniza o Coordenador de transportes Sr. Marcelo, pela organização do
trânsito no Pontal do Peba durante o carnaval, e espera que em várias festas
aconteça isso. E avisa aos Colegas que está à disposição para a realização da
Sessão Itinerante no Pontal do Peba para discutir as coisas que vem
acontecendo nesse Distrito. Dá seu apoio ao amigo Vereador Alysson à
respeito da água do Potengy, e espera que o Sr. Prefeito que comprou um
dessalinizador ponha em prática para resolver a situação da água do Potengy e
também do Povoado Penedinho. Se dispõe com a Vereadora Loura Amaral, na
realização da Sessão Itinerante, para discutir as coisas que vem acontecendo
no nosso distrito do Pontal do Peba. Facultada a palavra fez uso o Vereador
Ailton Vieira que saúda à Mesa, aos Funcionários e aos ouvintes, inicia
explanando sobre os temas abordados pelos colegas nesta Sessão
começando pelo lixo, que nós sabemos como é que se encontra o nosso
município com relação à coleta de lixo, e quando se trata de empresa ou não
empresa, o responsável pelo município é a gestão pública, é a Prefeitura de
Piaçabuçu, independente que seja empresa ou não, se for empresa o
corresponsável é o município, se não for, melhor ainda, que a gente trata o
assunto direto com o Executivo. Informa que como líder do Prefeito, irão sim
tentar resolver essa situação, bem como falou o Vereador Menininho,
precisamos nos unir pelos interesses do nosso município, e com certeza nós
vamos marcar uma reunião com a bancada do lado do Prefeito, com o Prefeito,
e o Secretário competente da pasta, para que possamos sanar esse problema
do lixo, e na outra sessão ele já quer que tenhamos uma resposta com relação
a essa reunião, que com fé em Deus vai acontecer antes da próxima sessão,
para trazer uma resposta satisfatória para a sociedade. Faz uma cobrança,
porque foi abordado por alguns moradores da Rua do Maracujá, no Pontal do
Peba, que foi calçada mas que ficou uma deficiência no calçamento que junta
toda água que desce das casas e se aglomera em uma parte da rua, ficando a
maior fedentina, juntando tudo que não presta, inclusive o mosquito, pede ao
Secretário de Infraestrutura e Obras, para que tire aquele defeito daquele
calçamento, escoando aquela água, dando melhor qualidade de vida aos
moradores daquela rua. Fala da questão da Rua do João Pofe, no Bairro
Paciência, citado pela Vereadora Eliane (Loura Amaral), e relembra que em
uma inauguração na entrega simbólica das casas daquele conjunto, no Bairro
Paciência, no ano retrasado, e o Governador Interino do Estado, estava
presente e garantiu que aquela Rua seria calçada, e até aqui o governo do
estado não se movimentou mais em nada, e diz que não quer tirar a
Página 5 de 7

responsabilidade do Prefeito do município, mas quer cobrar uma promessa do
Governador perante a sociedade daquela rua, que iria calçar aquela rua, para
que ficasse bonito a entrada do conjunto, mas que é uma causa para ser
resolvido através de município, já que o governador não se movimentou mais
para sanar aquele problema. Fala sobre a questão da Orla da cidade e repete
como já foi dito aqui, a sociedade precisa também se conscientizar e fazer a
sua parte, nossa sociedade também tem que dar sua contribuição. Com a
palavra o Vereador Deda Lobo, que parabeniza o Vereador Ailton por suas
palavras e diz que se a comunidade não faz a parte dela como é que o
município caminha? A comunidade tem que fazer sua parte para as coisas
cada vez mais se encaminharem. Retornada a palavra o Vereador Ailton diz
que quando falamos assim não quer tirar a responsabilidade do Prefeito, eles
querem cobrar, pois responsável é o município, mas pedir essa colaboração
para que assim melhore ainda mais a qualidade de vida da comunidade de
Piaçabuçu. Outro assunto que cita é o Mercado do Turismo de Piaçabuçu,
mercado de artesanato, o antigo mercado velho, que vai entrar em reforma e
fizeram o isolamento, com toda obra que se vai reformar ela é isolada, mas
aconteceu que o pessoal tiraram os compensados e levaram, e pergunta se
isso é colaboração de uma sociedade? E coloca como responsável a
Administração, por não ter vigia nos órgãos públicos municipais, e se não tem
vigia deve ter câmeras de segurança, porque com câmera você sabe quem é o
malfeitor e penaliza, porque é crime destruir patrimônio público. Então o
Prefeito tem que tomar providências colocando câmeras ou vigias, pois os
órgãos públicos não podem estar sozinhos. Fala respeito do questionamento
do Vereador Wisney André sobre o Banco do Brasil com relação ao caixa
eletrônico, e diz que não temos mais banco em Piaçabuçu temos apenas um
posto, e esse posto foi tirado até os caixas eletrônicos e diz que não existe ter
um posto e não ter caixa eletrônico para atendimento ao público, e diz que fica
difícil, pois toda vez que precisar tirar dinheiro tem que ir para Penedo ou
Coruripe. Com a palavra o vereador Alysson morango e comenta que as
pessoas vão sacar em Penedo e fazem compras em Penedo e com isso destrói
mais ainda o comércio de Piaçabuçu. Retornada a palavra o Vereador Ailton
concorda com o Vereador Alisson e diz que as pessoas vão a Penedo e já
fazem suas compras por lá. Com a palavra vereadora Eliane Araújo que fala
que esse é um tema muito polêmico para o nosso município hoje temos muitos
idosos para poder receber seu dinheiro fazer empréstimo entre outros, a nossa
sorte é nós temos uma funcionária de uma excelência fora do comum, que é a
funcionária Anne, e diz que se o Banco do Brasil tivesse mais Annes, talvez a
gente não reclamasse tanto da ineficiência desta instituição, mas é muito
importante o que o Vereador ressalta, porque esse posto de autoatendimento
ele vai só muito além em virtude da funcionária, porque se não, aquele banco
já tinha fechado suas portas. Retornar a palavra o vereador Ailton diz que
comunga com o pensamento da Vereadora em número gênero e grau, e diz
que a Anne realmente é uma excelente funcionária do Banco do Brasil. Faz
comentários a respeito do pronunciamento do colega Vereador Alisson quando
trata da água do povoado Potengy e disse que o prefeito já tinha informado que
havia comprado o dessalinizador do Potengy, e agora precisamos que isso seja
colocado em prática, e que precisamos nessa reunião junto com a bancada
resolver esses problemas que vem acontecendo. ORDEM DO DIA: o Sr.
Presidente encaminha para as Comissões o Projeto de Lei nº002/2021 do
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Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação a logradouros públicos e dá
outras providências. Em discussão e votação o Parecer do Projeto de Lei
nº001/2021 do Poder Legislativo que foi aprovado por unanimidade dos
Presentes em votação única. Em discussão e votação o Projeto de Lei
nº001/2021 do Poder Legislativo, para discussão do Projeto fez uso da palavra
a Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral). Em votação o Projeto de Lei nº
001/2021 foi aprovado por unanimidade dos presentes em 1ª (primeira)
votação. Leitura dos requerimentos de número 01/2021, 02/2021, 03/2021 de
autoria do vereador Marivaldo Barros. Número 03/2021 de autoria do vereador
Jaime Cazuza. Número 01/2021 e 02/2021 de autoria do vereador Erisvaldo da
Silva Santos que depois de lidos foram aprovados por unanimidade.
Explicação pessoal fizeram uso os vereadores Erisvaldo( menininho), Emanuel
Batista, loura Amaral, Alison morango, Ailton Vieira, Roberto, e Jaime Cazuza.
O senhor presidente registra a presença do Senhor Paulo Pinheiro e em
seguida encerra a presente sessão. Islane Cristine Santos Pereira,
__________________________________________________relatora de atas.

1- ____________________________________
2- ____________________________________
3- ____________________________________
4- ____________________________________
5- ____________________________________
6- ____________________________________
7- ____________________________________
8- ____________________________________
9- ____________________________________
10- ____________________________________
11- ____________________________________
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