ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021.

Aos três (03) dias do mês de março 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: 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,
ROBERTO DA SILVA SANTOS E WISNEY LUIZ RAMOS ANDRÉ. Faltaram os
Vereadores AILTON VIEIRA DA SILVA e MARIVALDO BARROS DE MELO.
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 Emmanuel Batista. Expediente Constou REQUERIMENTOS de autoria
do Vereador José Erisvaldo da Silva Santos (Menininho): Nº003/2021 – solicitando do
Presidente desta Casa Legislativa a atualização no Portal da transparência da
Câmara, destacando o desejo da comunidade em acompanhar a plataforma.
Nº004/2021- solicitando enviar Ofício ao Secretário de Urbanismo, com cópia ao Exmº
Sr. Prefeito, solicitando iluminação nos portos dos pescadores no Povoado Potengy,
A falta da iluminação no local coloca em risco a segurança dos trabalhadores.
Nº005/2021 – solicitando Ofício ao Secretário de Educação, com cópia ao Exmº Sr.
Prefeito, solicitando instalação de rede de internet em pontos estratégicos para que
os alunos possam assistirem as aulas nas plataformas digitais. Nº006/2021 – À
CASAL de Piaçabuçu, solicitando reparos no vazamento de água na rua João Pessoa
especificamente em frente a antiga garagem de ônibus. REQUERIMENTO
Nº004/2021 de autoria do Vereador JAIME CAZUZA DOS SANTOS, ao Secretário de
Urbanismo, requerendo-lhe a aquisição de dois (02) caminhões para a fazer a coleta
do lixo em nosso município suprindo assim a necessidade da mesma.
REQUERIMENTO Nº001/2021 de autoria do Vereador WISNEY LUIZ RAMOS
ANDRÉ, ao Superintendente do Banco do Brasil, com cópia ao Gerente do BB deste
município, solicitando que envie o mais rápido possível caixas eletrônicos para o
posto de atendimento deste município, haja vista, as dificuldades que nossa
população passa por não haver caixas eletrônicos, tendo que se deslocar para as
cidades vizinhas quando necessitam sacar dinheiro. REQUERIMENTOS de autoria
do Vereador EMMANUEL BATISTA DOS SANTOS Nº001/2021 ao Secretário de
Esportes, solicitando providências no reparo do telhado da quadra de esportes do
Povoado Sudene, bem como a sinalização da mesma para que as pessoas possam
utilizar aquele que é o único espaço de lazer daquela comunidade. Nº002/2021 a
Secretária de Compras, Convênios e Licitação, solicitando que informe a esta casa
se realmente o convênio com a empresa da coleta de lixo foi destituído, ou se voltou
a ser de fato atribuição do município. REQUERIMENTOS de autoria da Vereadora
ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA Nº001/2021 ao Secretário de Infraestrutura,

solicitando providências à respeito da água acumulada na Rua João Pofe, no Bairro
Paciência, que está causando dificuldades na passagem das pessoas e transportes,
por esse trecho. Solicitando de imediato providências para sanar tal problema, e que
logo em breve seja realizada a pavimentação/calçamento desta rua assim trazendo
aos moradores e aos que trafegam melhor qualidade de vida. Nº002/2021 ao
Presidente desta Câmara Municipal, solicitando que seja realizada uma Sessão
Itinerante no Distrito Pontal do Peba, para que as pessoas daquela comunidade
conheçam os novos Vereadores, e também venham apresentar os problemas
existentes naquele Distrito, para que dessa forma esta Casa possa reivindicar
soluções para os problemas apresentados. REQUERIMENTOS de autoria do
Vereador ROBERTO DA SILVA SANTOS Nº001/2021 ao Secretário de Infraestrutura,
com cópia ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências à respeito do Cemitério
Público do Distrito Pontal do Peba, para que seja feita a ampliação ou a aquisição de
um novo terreno para a construção de outro Cemitério, haja vista a dificuldade das
pessoas quando precisam enterrar seus entes queridos, principalmente se a maré
estiver cheia, impossibilitando o prosseguimento do enterro. Nº002/2021 ao
Secretário de Educação, com cópia ao Exmo. Sr. Prefeito, requerendo-lhe que seja
disponibilizado transporte escolar para os estudantes de Piaçabuçu e Povoados que
cursam nível superior e técnico na cidade de Penedo no Período Matutino e
Vespertino, haja vista que o custo de passagem torna-se muito alto para esses
estudantes que muitas vezes faltam aula por não ter o dinheiro da passagem.
Nº003/2021 ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando que disponibilize um local para as
artesãs que vendiam no terminal turístico, haja vista que devido a reforma no Terminal
as mesmas tiveram que sair de lá, sem ter outro local para venderem seus produtos
as turistas que visitam nosso município. REQUERIMENTO Nº001/2021 de autoria do
Vereador ALYSSON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, ao Exmo. Sr. Prefeito,
solicitando que disponibilize o carro pipa para retornar o abastecimento da água de
boa qualidade para a comunidade do Povoado Potengy tendo em vista que a água
de lá encontra-se salgada. OFÍCIO Nº024/2021 da Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e eventos, encaminhando resposta ao Ofício nº014/2021. Iniciando o Grande
Expediente o Sr. Presidente facultada a palavra ao Vereador José Erisvaldo
(Menininho) que saúda à todos da mesas, aos colegas Vereadores, pessoas
presentes e aos que assistem a transmissão. Inicia seu pronunciamento, falando
sobre os acontecimentos nessa semana, um no domingo e outro ontem, e diz que é
algo de se pensar, é algo de doer o coração, pois nós sabemos muito bem que a
polícia militar é que de alguma forma vem nos proteger, e diz que não está aqui para
acusar ninguém, quanto menos a polícia militar. Mas a gente repudia qualquer tipo de
ato que gere violência, ao mesmo tempo nós solicitamos que haja logicamente de
alguma forma averiguações dos fatos, mas isso parte do poder e segurança pública.
E ao mesmo tempo vem também parabenizar o 11º Batalhão por ter tomado uma
decisão imediata de averiguação diante desses fatos. Fala sobre seus requerimentos
de sua autoria, e diz que crê que a comunicado está vendo todos os requerimentos
que todos vereadores aqui solicitam, e nós sabemos muito bem que a população ou
melhor nós vereadores fomos eleitos para ser a voz do povo no Poder Legislativo, de

alguma forma melhorando a nossa comunidade. Justifica cada um de seus
Requerimentos que serão votados hoje. solicitação está sendo vida hoje sobre a
questão do Portal da Transparência nós sabemos muito bem o que a gente faz tempo
na Câmara de Vereadores mas também a população de alguma forma estar até nada
querendo saber de fato todas essas pessoas da Transparência do Poder Executivo
quanto do Poder Legislativo é por isso que eu estou solicitando a atualização do Portal
da Transparência especial da Câmara de Vereadores outro requerimento foi sobre os
potes lá do Potengi tem 12 portos Tá três na verdade e um está muito escuro para os
pescadores que já vem há muito tempo muito ali eu creio que seja em frente aquele
nos dizer no na subida no primeiro solicitaram mas eu fui resolver o problema a um
tempo atrás mas no segundo necessita de dois postes de iluminação próximo foi
sobre a Internet pois bem nós sabemos muito bem que não ia a cor 2019 está
assolando o nosso estado não somente o citado mas também o Brasil é algo muito
preocupado que muitas pessoas doentes as aulas está sendo remota 10 libre da tem
muito bem e parabeniza o secretário e todos por essa decisão tem que cuidar da
saúde da população mas também está bem que nem todos têm internet acesso à
internet e solicitaram desse fato para a gente ver o melhor Secretaria de Educação
juntamente com Prefeito Municipal de Piaçabuçu ou colocar ponto de internet pontos
estratégicos nessa comunidade nessa comunidade para que esses mesmos alunos
possam sim e o seu sua devida a aula que nós não podemos parar sobre a companhia
de saneamento de Alagoas casal requerimento solicitando que a gente tem nessa rua
aqui em João Pessoa um vazamento que lado se encontra que já tem muito tempo
que nós conversa é dois Precisamos sim fazer essas solicitações pelo contrário
passar um tempo branco e mediato agradeço a todos pela atenção que Deus abençoe
a palavra primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma quarta-feira onde
estamos aqui no todos os amigos vereadores em especial a única vereadora dessa
casa minha amiga loira Amaral Bom dia a todos bom dia a todas eu quero saudar
mesa onde eu faço parte em nome do nosso senhor presidente Edson Mário nosso
primeiro secretário André nosso segundo secretário Jaime Cazuza saudade todos os
funcionários dessa casa quero saudar a plateia em especial ao secretário de ouvidoria
o amigo Paulinho querido seja bem-vindo a essa casa para gente e o pegando a fala
aqui também do nosso amigo menininho sobre os o que aconteceu no nosso
município é lamentável né É lamentável mas graças a Deus o 11º Batalhão já tomou
as providências e eu também sou presidente eu quero parabenizar o décimo primeiro
batalhão porque tomado todas as providências cabíveis quero também aqui falar do
banco sobre a secretaria de um tutorial pública para a secretaria tem tão na primeira
gestão a secretaria ela havia várias reclamações que a secretaria de ouvidoria pública
ela não funcionava como ela está funcionando hoje a secretaria de ouvidoria da
secretaria comunidade a secretaria de ouvidoria é para receber também os móveis
variadores a comunidade Aonde se tenha os reclames ela procure o secretário Paulo
Pinheiro o secretário fala o dinheiro atende na prefeitura municipal ao lado da sala do
prefeito e a comunidade pensa muito em si pode levar qualquer sugestão e o
secretário Com certeza da escolinha o secretário estará de portas abertas a toda a
comunidade como também os secretários vereadores todas as sugestões pode levar

que o Paulo Pinheiro estará pronto para passar tudo Às vezes a gente como
comunidade como cidadão que essa transferência Às vezes a gente joga a culpa só
uma questão é verdade às vezes a gente joga a culpa só na gestão Com certeza a
gente tem que fazer o nosso papel e a gente não fizer o nosso papel nem a
comunidade não fizer nosso papel Nada ainda nada vai para frente esses dias mesmo
na minha casa se eu não me engano sexta-feira passada o caminhão do lixo
recolhendo lixo eu sair para comprar não sei se foi o refrigerante alguma coisa a minha
funcionária pergunta foi isso que minha passou a minha funcionária foi jogar o lixo
quer dizer tem que ficar trancado tomaria tu aconteceu um fato inusitado o fato da
questão só botar a culpa no jeito que eu sei que o gestor tem que tá fazendo pela
questão do lixo que tá uma questão crônica no nosso município tipo de dente mas
com muita dedicação com muita luta vamos ver se vamos vencer que eu tenho
certeza que tudo isso vai vai passar essa tempestade que tá acontecendo sobre
política de pensar do Sul e peço encarecidamente aos fatores a comunidade né
Vamos ajudar também a gestão não vamos só criticar vamos ajudar mas para tudo
dar conforme a música Um bom dia a todos e a todas que Deus ilumine nossa semana
a palavra Conte outra Presidente secretário e segundo secretário Cazuza colegas
vereadores funcionários pessoas que nos ouvem nas Galerias aqui eu Saúdo ao
secretário aqui presente Paulinho Pinheiro presidente da Tribuna para solicitar alguns
requerimentos ver mais primeiro querer saber solicitando ao prefeito informações
sobre as medidas de combate ao vivo em nosso município será dado durante esse
período agora que nós estamos tendo um grande aumento de casos em todo o nosso
país e eu creio que o nosso município também está acontecendo alguns casos que
eu gostaria de saber medidas estão sendo realizar durante esse período agora de
mais uma vez essa triste doença em todo o nosso país também Presidente gostaria
de solicitar o secretário de educação que sejam realizadas as aulas em 2020 mesmo
né dessa pandemia as reuniões com professores pais de alunos né porque até
mesmo o ministério público estadual e Federal eles orientam o trabalho de um setor
público a partir de agora seja de forma Office para que para que não haja ainda mais
o contágio e nós percebemos que não somos nicípio de máscara é infrequente as
pessoas simplesmente deixaram é uma grande parte da comunidade de usar para
achar que o vírus eu acho que acabou É porque ela de komodo para os órgãos lá em
cima né então fomos obrigados a nos estamos propícios a a termos esse esse esse
contágio que tá acontecendo agora essa manifestação que tem agora porque Como
ouvir muito contato com as pessoas então agora estava eles já estão dizendo que o
carnaval mas não isso já vem desde desde Novembro desde a campanha tomar agora
que as coisas como tudo sossegou então vamos agora ver o que se pode fazer para
o governo então financiar a questão do Didi de todo o nosso país é isso que eu
acredito então eu solicito o secretário isso para que não haja aglomeração se ele fica
então nosso Senhor Prefeito esforços para construir no povoado bonito na quadra de
esportes nós temos uma dificuldade muito grande nosso povoado e nós não temos
áreas de lazer nós temos lá quem tem conta no bonito sabe que nós temos o nosso
campo lá que a gente chama de no campo de lado bonito mas só que quando chega
o período de inverno ele se alaga muito e então fica difícil que as pessoas têm um

lazer e nós precisamos que nos povoados nas localidades nós tenhamos uma
alternativa para os jovens e para as crianças e o esporte é o caminho para ajudar no
desenvolvimento dessas crianças futuras. Solicita também daquela comunidade do
povoado atendimento no posto do Pontal do Peba seria importante que se houvesse
no povoado do céu uma extensão do PSF do Pontal do Peba para que as pessoas
não ficar andando até lá vocês sabem que a dificuldade de transporte coletivo é muito
difícil do povoado do céu para o distrito do Pontal do Peba vai para Sede Então tenta
pelo menos um dia na semana esse atendimento já ajuda muito aquela comunidade
que precisa do nosso apoio enquanto vereadores e da administração pública o lixo é
claro que está se tornando algo corriqueiro mais uma vez como foi na legislatura
passada que já esteve aqui conosco Vereador e Presidente Edson e o vereador Deda
e o vereador Alysson morango também pode ter feito isso foi algo que vem
acontecendo indicação desses vereadores mais uma vez nós iremos vencer essa
batalha que é o lixo em Piaçabuçu, não é fácil Ministério Público Federal fechou os
lixões Nós não sabemos nós ir quantas comunidades não sabemos lidar com o lixo
porque o lixo orgânico Petra muito Então nós precisamos de medidas imediatas junto
a Secretaria de Meio Ambiente para poder fazer a seleção desse lixo trazer uma
comunidade e tornar essa comunidade do projeto piloto e dentro dessa comunidade
mostrar a população que nós poderemos utilizar o lixo de forma sustentável e também
reduzir o quantitativo de lixo que nós temos que podia sair do Sul está com
quantitativo muito grande presente e colegas vereadores de lixo e nós precisamos
fazer essa redução e como vereadores Podemos sim ajudar e tenho certeza que essa
vereadora ir assim gente se juntar a uma comunidade e nós iremos iniciar um trabalho
de conscientização no trabalho de motivação para que a população saiba que o lixo
quando ele é bem selecionado vem separado ele pode ser reaproveitado de várias
formas e aí então mas deixa quieto porque a Prefeitura não tenha investido no na
promoção né na levanta desse desse lixo gente é impressionante é muito dinheiro
que poderia ser investido em calçamento e investido em cesta básica revestido de
outra maneira para comunidade então eu peço que a comunidade também vamos
nos concientizar vamos tentar Bom dia a todos em nome do senhor presidente Edson
e os novos colegas demais aqui presente a plateia Em Nome do Nosso secretária
lipão Pinheiro e os ouvidos da da igreja sociais agradecer também por nos receber
muito bem na segunda-feira passada a gente tivemos na Secretaria de Educação
somos bem recebidos pela Janice, que é a coordenadora, e pela Secretária adjunta
Van Marques, em uma visita de rotina no qual foi bem sucedido. E vamos fazer mais
bonito demais localidades futuras com fé em Deus venho aqui falar dos elementos os
quais os alunos universitários que alguns estudam pelo dia requerer do Senhor
Prefeito carro um ônibus ou uma van Seja lá o que for para que possam levar os
alunos pela manhã ou pela tarde eu fazer um um uma reunião com eles Que tal fazer
matrícula fácil um horário só para diminuir despesas é porque nós estamos no período
e não tem condições não tem condições também veio aqui falar um pouco das artesãs
do nosso município qual foi feito a reforma do mercado e algumas não tem local para
onde Alessandra no aluguel Espero que o prefeito ou secretário disponibiliza um local
para que possa acomodar todas até o tema da reforma do mercado Muito obrigado.

Facultada a palavra fez uso o Vereador Emmanuel Batista telefone do senhor
presidente eu mais do que a mesa amigos vereadores e vereadoras veio aqui agora
não tá doente fazer alguns elementos verbais acho que esses dias eu rodando
município parei com algo que já está passando do tempo de ser tomada suas
providências seu número de obras que já deveriam ter sido concluída e que nós
sequer temos informações do por todas elas estarem assim e tenho certeza que cada
um de nós resolve encontramos populares que nos cobram informações nos
questionam que são entre elas de saúde né informações a respeito da mesa é a
creche Brasília é um bairro populoso diz que nós temos apenas uma creche que foi
construída no século passado que a Vicentina que a creche do Bairro Paciência as
outras aqui tratando-se do paciente são as casas das casas que já foram entregue
algumas está a gente não pode deixar de Recordar mas que faltou mais alguma série
adiantada dia entregues aqueles e aquelas que estão ali precisando porque o terminal
turístico Mercado Público também aqui do bairro Brasília porque já tentei mercado
antigamente as atividades já tá passando por uma segunda ligação e até agora
aquele que poderia substituir as funções das atividades até agora não foi inaugurado
como que tem a questão da coleta com essa dificuldade ainda Ministério Público
quando chegar no chão infelizmente talvez a maior que já tá cansado mas tirando a
paciência da gente que os horários telefone na casa da gente se encontrar diversas
vezes quebrado meus planos e minha solicitação. O Sr. Presidente registra a
presença do Secretário de Infraestrutura Sr. Eufrásio Dantas. Facultada a palavra fez
uso o Vereador Alysson Morango presidente que cumprimentar as dos Amigos
primeiro secretário 2º secretário vereador em Sorriso André Jaime complementar
também os meus Caros Amigos vereadores que estão aqui presente funcionários
dessa casa a todos que nos acompanham nas redes sociais quero aqui deixar o meu
abraço a todos que estão aqui presente nome dos secretários que aqui representa o
poder executivo para o Pinheiro e o Flávio Dantas mas também deixar meu abraço
para um amigo lá do povoado penedinho que é o Fernando não parceiro ainda de
longas datas tribuna a tribuna é para tratar sobre esse assunto dessas questões que
houve com a APM cabe a justiça resolver o que cabe com a classe da Polícia Militar
mas quanto a nossa representante quanto a prefeito do Djalma eu quero que fazer
uma uma indicação requerimento verbal para o secretário de saúde também o
Executivo para que possa fazer acompanhamento com psicólogo para a família
também porque só Deus sabe a pressão psicológica como é que tá o emocional
daquela criança ao passar por uma pressão tamanho então a gente precisa trazer
para nós também o que nos cabe não nos cabe julgar não os cara tipo ninguém isso
Cadê a justiça tudo por todo apoio necessário e com certeza essa casa e a Prefeitura
de Piaçabuçu não irá se abster quero fazer essa indicação para que de forma imediata
esse pai é essa mãe esse filho ele seja assistido que não necessite da questão
psiquiátrica Tenho fé em Deus mas que o psicólogo Com certeza irá ajudar muito
nesse momento eu gostaria também de falar sobre a questão do lixo eu quero me
emprestar o meu apoio ao secretário Marcondes porque cada um sabe da
competência e do esforço dele é necessário dizer que é necessário para que o
governo Municipal ele compra com o dever de casa e vereadores que cada um tem

uma Redondo cada um representa uma comunidade ou tem uma ligação a vereadora
loira Amaral ela foi feliz e vários em várias expressões e a gente precisa ter a
sensibilidade e quando é assim melhorar o pensamento e o Parlamento é isso são
opiniões e pensamentos divergentes mais que a gente constrói algo que vai de fato é
trazer algo proveitoso para o povo a vereadora falou em se fazer reuniões com
comunidades questão do meio ambiente mas também porque não é legal naquelas
duas representantes antigamente e deixa algumas capitais que existe até prefeitos
assim aleatório sem ser de fato mas para ficar responsável por aquele bairro porque
assim eu fico muito triste em ver uma pessoa que eu não tenho uma nenhuma aqui
nenhuma dificuldade desse carona porque eu acho que deve ser punido uma pessoa
que nem aquele comerciante que Deus prospera o negócio dele mas não Tina mas
de uma forma criminosa juntar a lista para se fazer o montante isso aí acaba sendo
um ato irresponsável eu acredito que cada procuradoria do município esse de postura
da secretaria de infraestrutura para poder dormir porque sinceramente eu sei que o
prefeito de sua responsabilidade de quem sou eu para dizer que eles não querem
fazer tem que começar a responsabilidade agora fica agora de manhã para o
caminhão passou esperar o outro dia será que ela tinha passado aqui na rua de novo
aí foi quando eu também aquela reunião eu sugeri que relacionasse assessoria de
comunicação do prefeito para mostrar que foi da coleta e depois passar as pessoas
que nos controles de novo porque fica impossível de poder pagar conta então eu a
sociedade ela ela entende tem que colaborar que tem que contribuir ou vai ficar difícil
contra questão é porque eu tenho a minha porta e pega o lixo bota uma praça a praça
um lugar de uma senhora passar uma tarde agora nessa pandemia acerca . Solicita
que seja enviado Requerimento ao Prefeito para que aumente o número de fiscais de
postura, para fiscalizar os lixos que são colocados na rua após a coleta. Faz
comentários sobre um requerimento do colega Vereador Menininho a respeito de
colocar lixeiras nas ruas da cidade, e diz que existe um requerimento de sua autoria
aqui nesta casa a respeito dessas lixeiras, e que esse requerimento foi atendido, e
agradece ao Prefeito por atender. Existem praças com essas lixeiras, e diz que vamos
reforçar para que se coloque em outros lugares também da cidade. Agradece ao
Prefeito e ao Secretário Marcondes por atenderem ao seu requerimento enviando um
carro pipa para o Povoado Potengy. E 2fac essa essa sugestão para que essa essas
visitas do presidente desta se repetir as demais secretarias para que haja uma aliança
para que haja uma Harmonia entre poderes e só levando eu quero também fazer aqui
uma um requerimento vaga para Secretária de Assistência Social quanto ela tem um
dado que a gente consegue passar para equatorial existe uma taxa de abaixamento
que você vai pagar uma taxa a taxa mínima e muitas pessoas de pensar você não
sabe para que a gente venha cobrado Equatorial para que a sociedade ela tenha o
conhecimento o valor da sua energia e quero aqui também fazer um responsável da
nossa vereadora loira que faleceu por Vasconcelos se necessita de uma creche
necessita de uma quadra pavimentar aquela entrada daquela chegada do coração e
são pessoas merecedoras aí vamos unir nossas forças Com certeza Prefeito vai ser
civilizado Graças a Deus já está sendo concluída pavimentação lá coisa que nunca
teve então já é algo representativo e nós vamos juntos construir algo maior junto com

esse pagamento dentro do senhor presidente eu quero que deixar uma ligação para
prefeito e secretário de saúde para conhecer o Centro de Saúde da Mulher pendência
uma pessoa porque assim a mulher ela tem uma atenção diferente eu aqui parabenizo
o ex prefeito de Penedo Marcos Beltrão Por que soube gerir aquela cidade e nós
acreditamos que o prefeito também tem acertado Mas também eu digo o que é bom
se copia Renato para poder aprender para poder conhecer os programas Dentro de
algumas secretarias para que a gente possa trazer para cá também eu acho que esse
grande relevância a gente visitar a cidade vizinha fazer parceria de trocar experiências
Para que o Centro de Saúde da Mulher Piaçabuçu atendimento SAC e a mulher chega
lá não só para ser atendida mas também com a psicóloga no tratamento Então são
essas aqui algumas considerações e agradeço a cada lindo a todos que estão aqui
presente pela atenção muito obrigado André Bom dia a todos Presidente um
secretário demais vereadores pessoal vamos assistir agentes sociais pessoal na
galeria minha boca Tribuna para fazer o requerimento verbal solicitando ao secretário
de esporte que reveja a situação naquele ginásio do Brasília Consultores e só tem
sete funcionando fica difícil as pessoas praticar esportes daquele jeito do período
noturno falando sobre a educação nosso amigo Valdo cyttorak sobre a questão de
roteadores em pontos estratégicos para facilitar o uso da internet aos alunos que
nessa pandemia aquelas pessoas com mais responsabilidade e vive o momento tão
difícil relação à educação a gente foi na secretaria educação seguido pela quadrilha
geral Janice Gonçalves a vice secretária a questão às vezes não é só esses pontos
porque tem pessoas que ainda não tem o celular debater um pouco para ouvir suas
ideias para a gente levar Possivelmente e a secretaria educação conseguiu essa sua
fala é muito importante por que agrega valor ou seja quando houver reuniões e sem
direcionada toda uma comunidade eu creio que todos vereadores deveriam participar
porque também são formadores de opinião e também tem inclusive pessoas que
fazem parte da comissão de educação da comunidade e no mais Não muito obrigado.
Ordem do Dia: Em segunda discussão e votação o Projeto de Lei N°001/2021 de
autoria do Vereador Edson Mario. Não houve quem discutisse, o Projeto foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Em
discussão e votação o Parecer da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final
do Projeto de Lei N°002/2021 do Poder Executivo, o qual não houve quem fizesse
uso da palavra para discussão do Parecer, o Sr. Presidente colocou o mesmo em
votação, no qual foi aprovada por unanimidade dos presentes em votação única. Logo
após faculta a palavra para a discussão do Projeto de Lei N°002/2021, não houve
quem fizesse uso da palavra, o Sr. Presidente colocou em votação o Projeto de Lei
N°002/2021 no qual foi aprovado por unanimidade dos presentes em primeira
votação. Leitura e Votação dos Requerimentos: que depois de lidos foram aprovados
por unanimidade dos presentes. EXPLICAÇÃO PESSOAL fizeram uso os
Vereadores: Denilson (Deda Lôbo) e Eliane (Loura Amaral). Não havendo mais quem
fizesse uso da palavra o Sr. Presidente encerra a Sessão.

