ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021.

Aos dez (10) 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, MARIVALDO BARROS
DE MELO, ROBERTO DA SILVA SANTOS E WISNEY LUIZ RAMOS ANDRÉ.
Faltou o Vereador AILTON VIEIRA DA SILVA que justificou sua ausência.
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 da Vereadora ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA
(Loura Amaral): Nº003/2021 ao Exmo. Sr. Prefeito, Dr. Djalma Guttemberg
Siqueira Brêda, solicitando informações sobre que medidas estão sendo
tomadas no combate ao COVID-19 em nosso município. Nº004/2021 ao Ilm.º.
Sr. Secretário municipal de Educação, solicitando que sejam realizadas em
nossas escolas, as reuniões online, tanto com os professores, como com os
pais. Por entender que o Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público
Estadual (MPE), orientam que o trabalho nos setores públicos será realizado
em HOME OFFICE, devido a Pandemia do COVID-19. Nº005/2021 ao Exmo.
Sr. Prefeito, Dr. Djalma Guttemberg Siqueira Brêda, com cópia ao Secretário
de Esportes, solicitando que envide esforços, para aquisição de uma quadra de
esportes para o Povoado Bonito, deste município. N006/2021 ao Exmo. Sr.
Prefeito, Dr. Djalma Guttemberg Siqueira Brêda, com cópia ao Secretário de
Saúde, solicitando a construção de um posto de saúde no Povoado Céu para
que sirva de extensão do Distrito Pontal do Peba, para atender a população
daquela comunidade para que eles não precisem se deslocar até o Distrito
para realizarem suas consultas médicas. INDICAÇÃO Nº001/2021, de autoria
do Vereador ALYSSON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (ALYSSON
MORANGO) ao Excelentíssimo Sr. Djalma Guttemberg Siqueira Breda, DD
Prefeito de Piaçabuçu, e ao Ilustríssimo Sr. Geraldo Moacyr Pimentel C. da
Paz, DD. Secretário municipal de Saúde, que se desloque até a cidade de
Penedo/AL e faça uma visita ao Centro de Saúde da Mulher Penedense, onde
achou uma ideia muito feliz do Ex-Prefeito de Penedo, Sr. Marcius Beltrão,
porque a mulher tem uma atenção diferente. Justificativa: Esse Centro de
Saúde da Mulher, serve como modelo para todos os municípios, pois sabemos
que a saúde da mulher é de uma atenção especial. Esse centro possui
especialidade em diversas áreas voltadas para o cuidado da mulher. E que nós
possamos copiar essa ideia e implanta-la em nosso município.
REQUERIMENTOS de autoria do Vereador ALYSSON FRANCISCO DOS
SANTOS SILVA Nº002/2021 ao Excelentíssimo Sr. DJALMA GUTTEMBERG
SIQUEIRA BREDA, Prefeito de Piaçabuçu, com cópia ao Secretário de Saúde,
para que possa disponibilize um psicólogo, para o jovem Larry e sua família,
para que eles possam fazer um acompanhamento psicólogo, principalmente
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aquela criança, para que o trauma deixado pelo infeliz incidente , não deixe
marcas em seu psicológico, pois não sabemos como está o emocional daquela
criança, após passar por uma pressão tamanha, na qual ele foi vítima.
Nº003/2021 ao Excelentíssimo Sr. DJALMA GUTTEMBERG SIQUEIRA
BREDA, Prefeito de Piaçabuçu, para que aumente o número de Fiscais de
postura, para fiscalizar os lixos que são colocados na rua após a coleta, dessa
forma possa mostrar que o Executivo está fazendo seu papel. Nº004/2021 ao
Ilustríssimo Sr. Secretário de Assistência Social, para que informe a esta Casa
os dados referentes a quem se encaixa no programa de Baixa Renda da
Equatorial, haja vista que nossa população não tem conhecimento desse
programa, e dessa forma, possamos informar à equatorial, para que as
pessoas de baixa renda possam pagar a taxa reduzida. REQUERIMENTOS de
autoria do Vereador EMMANUEL BATISTA DOS SANTOS Nº003/2021 ao
Ilustríssimo Sr. Secretário de Saúde, para que informe sobre como está o
andamento da obra da academia de saúde deste município ao Secretário de
Saúde para que informe sobre como está o andamento da obra da academia
de saúde deste município. Nº004/2021 ao Ilustríssimo Sr. Secretário de
Educação, para que envie informações a respeito de como encontra-se o
andamento da obra da Creche municipal do Bairro Brasília. Nº005/2021 ao
Exmo. Sr. Prefeito, para que preste informações sobre a conclusão e entrega
do restante das casas do novo Conjunto do Bairro Paciência. Nº007/2021 ao
Exmo. Sr. Prefeito, que envie informações sobre a obra do novo Mercado
Público do Bairro Brasília, porque até agora não foi inaugurado.
REQUERIMENTO de autoria do Vereador WISNEY LUIZ RAMOS ANDRÉ
Nº002/2021 ao Ilustríssimo Sr. Secretário de Esportes, para que providencie a
reposição das lâmpadas dos refletores do Ginásio de esportes do Bairro
Brasília que encontram-se queimadas. Haja vista que a quadra possui 15
refletores, mas no momento apenas 7 funcionam, ficando difícil para as
pessoas praticarem esportes à noite. REQUERIMENTO de autoria do Vereador
EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA Nº001/2021 ao Secretário de Esportes,
solicitando que seja feito reparos na estrutura principalmente na parte elétrica
da Quadra de Esportes do Povoado Mandim/Sudene, para melhor atender
aquela comunidade. REQUERIMENTOS de autoria do Vereador JOSÉ
ERISVALDO DA SILVA SANTOS (MENININHO) Nº007/2021 ao DER de
Alagoas, com cópia ao Ilmº. Secretário de Infraestrutura e Obras e ao Exmº
Prefeito Municipal, solicitando que seja colocado uma faixa de pedestre e dois
Quebra-molas entre o campo de futebol e o Ginásio de Esportes no Povoado
Sudene. A falta de sinalização naquela localidade dificulta a travessia dos
moradores e põe em risco sua segurança. Nº008/2021 ao Ilmº Secretário de
Urbanismo e Serviços Públicos com cópia ao Exmº Sr. Prefeito Municipal,
solicitando reparos na iluminação na Praça do Triângulo no Bairro Nossa
Senhora Aparecida (Paciência). A Praça encontra-se sem iluminação e
moradores reclamam, sentem-se inseguros com isso. OFÍCIO Nº011/2021 –
SMUSP da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, assunto:
Resposta ao Ofício nº17/2021. OFÍCIO Nº016/2021 da Secretaria de
Urbanismo e Serviços Públicos, assunto: Autorização para Recebimento de
Resíduos – Cadastro de novo veículo. OFÍCIO Nº029/2021-GP-CMP do
Gabinete do Presidente deste Poder Legislativo, assunto: Resposta ao
Requerimento nº002/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araujo de Oliveira.
OFÍCIO Nº030/2021-GP-CMP do Gabinete do Presidente deste Poder
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Legislativo, assunto: Resposta ao Requerimento Nº003/2021 de autoria do
Vereador José Erisvaldo da Silva Santos. OFÍCIO Nº001/2021 da Associação
de Moradores do Bairro Brasília, solicitando a esta casa permissão da voz para
que faça os agradecimentos pela aprovação do Projeto de Declaração de
Utilidade Pública. O Sr. Presidente põe em votação o pedido do Ofício no qual
foi aprovado por unanimidade dos presentes, e informa ao Presidente da
Associação que ao final do grande expediente a palavra será aberto o espaço
para que o mesmo possa utilizar a palavra. Facultada a palavra, fez uso a
Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral) que saúda à todos os colegas
Vereadores funcionários da casa, pessoas da galeria e Ouvintes das redes
sociais. Inicia fazendo comentários sobre o fato ocorrido no sábado passado,
no Bairro Paciência, onde acredita que todos tomaram conhecimento do que
aconteceu, no qual por volta mais ou menos das 10 horas da manhã recebeu
uma ligação de uma moradora, relatando que estava sendo realizado
desligamento das energias de alguns moradores das casas do Conjunto Novo.
Diz que falou com o funcionário da Equatorial para saber informações do que
estava ocorrendo e o mesmo disse que tinha recebido um ofício oriundo da
Prefeitura solicitando desligamento da energia dessas pessoas. E diz que acha
interessante que a Equatorial só corta a energia no final de semana, e acha
que é para que as pessoas sofram ainda mais, e ao contestar o funcionário lhe
disse que ali não era um corte de Energia, mas sim um desligamento solicitado
pela administração, porque algumas casas ainda encontram-se no nome da
Prefeitura, e consequentemente os talões também encontra-se no nome da
Prefeitura, haja vista que já tem dois (02) anos que as pessoas estão utilizando
as casas. Diz que entrou em contato com o nosso Prefeito, Djalma, que não
sabia do ocorrido, mas de imediato ele entrou em contato com o Secretário da
pasta, e o Secretário tomou as medidas urgentes, suspendendo assim os
desligamentos dessas pessoas. Diz que se precisa urgente, que a Prefeitura
tome para si essa responsabilidade, de passar a titularidade dessas contas
para as pessoas que realmente fazem uso da energia elétrica, até porque,
quem usa são os moradores, então eles são que devem arcar com isso.
Solicita enviar Ofício ao Secretário Adielson, solicitando que seja feito um
levantamento das famílias que ainda não transferiram essa titularidade. Pois
foram entregues cerca de 62 casas, e nessa listagem do desligamento o rapaz
informou que só tinham 16 casas. Então percebe-se que as demais passaram
a titularidade, e diz que isso precisa ser resolvido o mais rápido possível, pois
as pessoas passaram por um constrangimento muito grande, e foi bom que o
Prefeito de imediato tomou uma atitude, porque se não essas pessoas teriam
perdido seus alimentos. E solicita nesse Requerimento que além de fazer o
levantamento para transferência de titularidade, que faça o cadastro dessas
pessoas, para a transferência da casa para o nome delas também. Fala sobre
outro ponto importante também que é a água dessas casas, que não possuem
nem hidrômetro, e se lá na frente a Casal decidir interromper o fornecimento de
água que já é de péssima qualidade no fornecimento no Bairro Paciência,
como ficarão aquelas famílias? Torna-se mais um problema, então se faz
necessário que esses órgãos da Equatorial e Casal, antes de tomar qualquer
atitude procure os moradores para tentar remediar e achar uma solução de
imediato, para que eles não sofram lá na frente, com os problemas que já
estamos prevendo que aconteça. E diz que está à disposição de toda
comunidade para ajudar no que for preciso, pois esse é o papel dos
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Vereadores, que é tentar conciliar, ajudar e trazer solução para o nosso povo.
Diz que ontem foi um dia muito importante pela instalação do dessalinizador no
Povoado Potengy, pois há muitos anos vem sendo feitas solicitações para
melhoria da água de qualidade para esse Povoado, e se sente muito feliz por
saber que aquele povo terá uma água de boa qualidade, e parabeniza à todos
que sempre solicitaram anteriormente e atualmente para que isso
acontecesse. Fala sobre o problema do lixo, que toda semana a gente vê uma
coisa crônica, e diz que precisamos arrumar uma solução para ajudar e acabar
de vez com esse problema sério, que é o lixo em nossa cidade. E que
precisamos de alguma regularidade, de uma pontualidade para que as pessoas
saibam realmente qual o horário de coleta para que elas possam colocar o seu
lixo na porta. Facultada a palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo Pinheiro
(Deda Lobo) que primeiramente agradece à Deus por mais uma quarta-feira,
com muita saúde e paz, saúda a galeria nas pessoas do Sr. Manoel da
Euterpe, Sr. Elias Enfermeiro, que vieram prestigiar a Sessão, aos funcionários
da Casa, Vereadores, ao Pastor da TV Piaçabuçu e ouvintes. Lembra que
nesta segunda feira comemorou-se o Dia Internacional das mulheres, e
parabeniza à todas em nome da nossa única mulher Vereadora desta Casa,
Loura Amaral e a todas as mulheres da nossa querida Piaçabuçu. E pede que
Jesus proteja a todas as mulheres do nosso município. Fala que acompanhou
ontem pelas redes sociais o trabalho do Secretário de Saúde, Sr. Geraldo
Beltrão, que ontem estava rodando todo o comércio de Piaçabuçu, visitando,
fazendo seu papel, conscientizando as pessoas a usarem máscaras, usar o
álcool em gel, e parabeniza ao Secretário pelo trabalho que vem
desenvolvendo à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Parabeniza ao
Prefeito Djalma, por colocar o dessalinizador no Povoado Potengy, e que
graças a Deus a comunidade de lá vai voltar a tomar água doce, porque eles
merecem ser agraciados com esse dessalinizador. Pois sabemos que a água
do nosso município não vem sendo uma água adequada, nós mesmos
estamos aqui há um dia ou dois sem água. E pergunta que respeito tem a
CASAL com a população Piaçabuçuense? que ninguém avisa nada, nem fala
nada, diz que mora vizinho a CASAL e em sua casa já tem dois dias
praticamente sem água, e eles não avisam se a bomba deu problema ou
defeito. Solicita que quando acontecer um problema desses, eles avisem e
tenham respeito à comunidade. Ressalta o trabalho do Secretário Marcondes,
que vem sendo um guerreiro nessa situação do lixo, que a gente sabe que não
é fácil lidar com essa situação que o Secretário Marcodes vem lidando, e
parabeniza-o pela pasta que assumiu, e pelo seu trabalho. Parabeniza o
Secretário Eufrásio Dantas, que vem trabalhando e fazendo acontecer também
no nosso município, e finaliza desejando um bom dia a todos e que Deus nos
abençoe. A Vereadora Eliane Araújo, solicita do Presidente autorização para se
ausentar da Sessão, por motivo de força maior, no qual é autorizada, e se retira
da presente Sessão. Facultada a palavra fez uso o Vereador Erisvaldo
(Menininho) que saúda a todos presentes e ouvintes, e fala sobre seus
Requerimentos sendo que o primeiro crê que na gestão passada já tinha sido
solicitado, que foi sobre dois quebra-molas e uma faixa de pedestre no
povoado Mandim/Sudene, entre o campo de futebol e o ginásio de esporte,
para segurança daqueles que ali participam. O outro Requerimento foi sobre a
iluminação do Bairro Paciência, que recebeu algumas reclamações sobre a
iluminação, para trazer melhor segurança para aquela comunidade. Outra
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questão é sobre o problema que aconteceu no bairro Paciência neste sábado,
sobre desligamento de algumas casas daquele bairro, como a Vereadora Loura
Amaral muito bem falou, realmente houve o Ofício do desligamento, mas o que
é que precisa ser explicado diante dessa situação? Nós sabemos que os donos
precisam sim, se dirigir ao setor da Equatorial, e passar para o seu nome, para
ser realmente o proprietário e responsável pelo pagamento dessas taxas.
Segundo alguns moradores no qual ele fez a visita neste mesmo sábado, e
graças a Deus muitos ajudaram, inclusive alguns Vereadores também, assim
como a Vereadora Loura, mas que o pessoal lhe disse que realmente a
Prefeitura passou por lá, colhendo os dados para fazer o cadastro na
Equatorial, se responsabilizando por isso. E eles esperaram por um bom
tempo, mas isso não aconteceu, e agora viam a manifestação pelo
desligamento. E diz que seria muito melhor se realmente a Equatorial se
dirigisse a essas pessoas antes mesmo que houvesse esse desligamento,
porque nosso povo não merece esse tipo de constrangimento. Parabeniza aos
Vereadores que também se manifestaram de alguma forma, e ao Pastor
Giliarde, da TV Piaçabuçu, por estar fazendo suas coberturas também, e pede
à Deus que abençoe a cada um de nós e vamos lutar pelo nosso povo.
Facultada a palavra fez uso o Vereador Alysson Morango, que cumprimenta a
Mesa, aos funcionários da Casa, as pessoas presentes, e ao Presidente da
Associação do Bairro Brasilia, Sr. Edson Guedes, e agradece à Deus por até
aqui ter nos sustentado. Aproveita para agradecer ao Prefeito em nome desta
Casa, pelo dessalinizador que está no Povoado Potengy, e diz que é uma
causa que nós vencemos, que essa casa teve uma participação direta nas
cobranças direcionadas ao Povoado Potengy. Lembra de seu requerimento
pedido há 15 dias atrás, solicitando carro pipa para aquele Povoado, e o
Prefeito atendeu na mesma semana, e fez o pedido em nome do parlamento
porque entende que o interesse é da comunidade. Diz que às vezes o
Vereador não esteve no local, mas teve contato com algum morador que deu
ciência, e de alguma forma o Vereador tenta solucionar o problema. E
agradece ao Prefeito por ter atendido. Fala a respeito da situação das casas do
Bairro Paciência, e tem notado de fato o constrangimento das pessoas, e às
vezes se pergunta de quem é a competência de ligar? a competência de
desligar? E diz que esteve falando com algumas moradoras de lá, que lhe
relataram que a Equatorial passou informação de que agora será judicial, e
inclusive, em nome dessa casa, disse que iria solicitar que a Procuradoria do
município assistisse aquelas pessoas, caso seja necessário uma questão
Judicial, mas ele disse que qualquer deficiência, a Procuradoria desta Casa,
também seria acionada para poder assistir aqueles moradores. Porque foi
tomado conhecimento que os pagamentos eram feitos pela Prefeitura. Então se
diz que foi avisado, alguns conseguiram ligar e outros não, acredita que deve
haver alguma coisa mal interpretada. Mas também acredita que a Equatorial
deve de alguma forma sofrer uma punição, a respeito do corte da sexta-feira e
aos finais de semana, porque senão isso vai acontecer com outras pessoas.
Como falou a Vereadora Loura, o problema não é só energia, então já tem que
se preparar para a questão da água. Mas também temos que trazer para a
gente a situação da estrada daquelas casas. E aproveita para fazer um
requerimento verbal para quê o Secretário de Infraestrutura possa dar uma
atenção para que se faça pelo menos um paliativo naquela localidade. Diz que
gostaria de saber do Vereador Erisvaldo (Menininho) onde inclusive acabou de
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ressaltar aqui, a respeito da TV Piaçabuçu, onde o mesmo falou que ele
(redator da TV Piaçabuçu) não mentiu em nada que ele tem dito, tudo que
falou foi verídico. Só que nós vimos alguns posicionamentos em dizer que a
Vossa Excelência foi o único que se manifestou, que se mobilizou. Mas é como
diz que cada um tem a sua maneira de legislar, cada um tem a sua forma de
defender. Uns acham por bem se manifestar em redes sociais, mas alguns
também gosta de trabalhar nos bastidores, como ele sabe que o Presidente
ligou para o Prefeito, como ele sabe que os Parlamentares também se
mobilizaram. Para também deixar claro que o Parlamento, de forma coletiva, se
manifestou com aquela causa. Cita que recebeu a ligação do Vereador Roberto
Policial que estava em uma viagem, perguntando se ele estava sabendo do
acontecido, e se ja tinha entrado em contato com o Prefeito e com o Presidente
desta Casa. Então trata de uma causa coletiva, onde não queremos carregar
uma individualidade, mas carregar uma ação, de forma resolvida, definitiva,
mas em nome do Parlamento. Diz que defende e enaltece o trabalho de cada
um, mas também não é de acordo que venha desmerecer o trabalho dos
outros. Facultada a palavra fez uso o Vereador Roberto Silva (Roberto PM)
que saúda à todos da Mesa Diretora, Galeria, imprensa presente, ouvintes das
redes sociais, e parabeniza aos Vereadores da Gestão passada por
conseguirem através de Requerimentos, de Ofícios resolver em partes aquela
questão da água do Povoado Potengy, que graças a Deus agora vai sair, com
o dessalinizador, e espera que com isso, venha obter água saudável, água
limpa e doce para aquele Povoado. Fala que vem aqui também, em nome da
Colega Vereadora Loura Amaral, saudar todas as mulheres pelo Dia
Internacional da mulher,e em nome da sua esposa e da sua mãe, saúda à
todas.Fala a respeito das casas da Paciência, que mais uma vez, a gente fica
batendo na tecla sobre essa questão, e relata que estava viajando quando foi
informado através de moradores, e de sua esposa, e diz que se preocupou,
entrou em contato com o Presidente Edson, e entrou em contato com Vereador
Alysson, para saber se eles estavam sabendo daquela situação, e de imediato
entrou em contato com Prefeito, que informou o que vinha acontecendo e até
onde chegou, e diz que se preocupou demais com os moradores, porque se
um dia de sexta ou um dia de sábado, cortar a energia ou a água de uma
residência, ele sabe o que é sofrer. Porque vai procurar quem ou aonde no final
de semana? Então ele ressaltou que era uma fase de um Processo, que já
vinha há mais de dois anos, desde 2019, então disse que não quis entrar em
detalhes a respeito desse Processo, só queria que ele providenciasse alguém
para fazer a religação daquelas casas. Diz que fez a ligação para o Guido e ele
depois retornou, e falou também com o Secretário Adielson, que lhe informou
por sua vez que é uma Empresa nova que está nessa situação, e que entrou
em contato com o Diretor da Empresa, e fez com que alguém da Prefeitura
assumisse a religação, para que essa semana, os moradores procurassem a
Prefeitura ou até mesmo a Equatorial, para poder fazer a transferência de
nome, da Prefeitura para cada um morador. Diz que sabe que é difícil morador
sair daqui de Piaçabuçu, principalmente agora que é tudo agendado. Requer
ao Secretário Adielson, que, como os Colegas Alysson, Loura e Menininho
falaram, que faça um mutirão para fazer o cadastro das pessoas dessas casas,
e a Prefeitura se responsabilize em fazer essa transferência de titularidade,
porque só assim vai ficarão livres um do outro, e cada um ficará com sua
responsabilidade. E diz que bem assim será a questão da água, será a mesma
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coisa, e quando for amanhã a casal vai cortar a água daquele povo. Então
vem aqui em da casa, solicitar que o Secretário faça isso, pois é mais fácil o
Secretário fazer, do que os moradores providenciarem isso. Fala sobre o
pronunciamento do amigo Vereador Deda Lobo, quando se refere à CASAL, e
ressaltou o informe da CASAL estava nas redes sociais, desde terça-feira por
volta das 03:00 horas da tarde, mas foi bom ele falar, e é bom que a casal
tenha um respaldo, para que a nossa cidade não fique sem água, que tenham
uma bomba de reserva, porque se for problema elétrico essa água chega hoje.
Com a palavra o Vereador Deda Lobo, que diz que mora vizinho a CASAL e
todo dia falta água, não só na sua casa, mas na rua inteira, ou na cidade
inteira. E diz que a CASAL tem muita falta de respeito com a comunidade
Piaçabuçuense. Retornada a palavra o Vereador Roberto comenta que em sua
casa também falta água todos os dias. E solicita do Presidente da CASAL uma
segunda bomba, porque se for problema elétrico a água chega hoje, mas se for
bomba queimada, só Deus sabe quando vai chegar essa água! Facultada a
palavra fez uso o vereador Marivaldo que saúda a todos os presentes, e
agradece à Deus por estar aqui hoje, tendo em vista a pandemia que estamos
vivendo. Parabeniza o Povoado Potengy por ter sido agraciado com o
dessalinizador, parabeniza ao Prefeito e ao Secretário Guido Beltrão pela
compra do dessalinizador. Comenta sobre o acontecido nas casas do Bairro
Paciência, e diz que não sabe quem está certo ou errado, mas sabe que a
Equatorial está errada por desligar a energia em um sábado, e lê o artigo da
Resolução Normativa nº414 de 09 de setembro de 2010 da ANEEL, onde
dispõe sobre a suspensão de fornecimento de energia, ficando vedado a
suspensão do fornecimento às sextas feiras e vésperas de feriado. E comenta
que eles não poderiam ter feito o corte no sábado, e diz porque não fizeram na
segunda-feira, causando esse constrangimento às pessoas, que não tinham
como resolver nada no sábado, inclusive fazer pagamento. Solicita enviar
requerimento a Equatorial para que reveja a Lei da ANEEL. Comenta sobre a
questão da água, que é um problema sério em nossa região, não só aqui, mas
também no Pontal do Peba, que vive sofrendo bastante com a água, e como já
foi Presidente da Associação de lá, sabe as dificuldades que têm o
abastecimento de água, e acredita que a CASAL tem condições de ter uma
bomba reserva, e diz que a CASAL deve se adequar aos procedimentos da
água do município. Parabeniza ao Vereador Menininho pelo requerimento
solicitando quebra molas para o povoado Sudene/Mandim, é diz que eles
necessitam de quebra molas ali, pois os carros passam por ali em alta
velocidade. E deseja a todos um bom final de tarde. Facultada a palavra fez
uso o Vereador Jaime Cazuza que saúda a todos presentes e ouvintes, é
agradece à Deus por estar aqui presente. Fala sobre a água do Bairro
Paciência, e diz que o problema não é só a energia, mas a água que é uma
calamidade, e diz que todos conhecem e sabem da dificuldade desses
moradores com a água, e aqui na cidade estamos há dois dias sem água e
estamos sentindo dificuldade, imagine os moradores do Bairro Paciência. Fala
sobre a visita em alguns órgãos públicos, onde passou por uma situação um
pouco delicada, quando foi no SESP, onde atende os pacientes do centro e
sentiu a dificuldade dos pacientes com o calor naquele posto. Com a palavra o
Vereador Alysson que disse que se deparou com essa mesma situação no
Sesp, onde inclusive foi cobrado pela população presente. Retornada a palavra
o Vereador Jaime solicita enviar Requerimento ao Secretário de Saúde, para
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que tome providências, a respeito de colocar ar condicionado ou ventiladores
no Sesp. Fala sobre o lixo, que sabemos que o Secretário vem tomando as
providências certas, e o caminhão vem passando nos dias certos, e o
Secretário avisa a hora que será a coleta. Mas infelizmente tem moradores que
colocam o lixo depois que o caminhão passa. Fala sobre algumas pessoas que
não tem respeito ao Prefeito e nem a população, pois sabem que os dias de
coleta são segunda, quarta e sexta, mas colocam o lixo na esquina em dia de
sábado com restos de peixe e galinha, deixando apodrecer na esquina. E
parabeniza ao Secretário Marcondes pelo trabalho que tem feito em Piaçabuçu.
Facultada a palavra fez uso o Vereador Emmanuel Batista que faz um breve
relato sobre os dois casos que aconteceram nesses últimos dias, um deles é
questão do dessalinizador que demonstra que quando esta Casa em União,
naquele que é o principal motivo da Democracia, que ela não é um regime de
concessão, mas de luta, e é onde consegue adquirir os tão almejados desejos
da população, como o dessalinizador que saiu, e espera que a partir de agora o
Povoado Potengy possa de fato viver com melhor qualidade de vida. Outro fato
é sobre as casas da Paciência, que infelizmente podemos definir que se
transformou em uma novela, essa demora para fazer as entregas e agora
infelizmente essa situação da questão da iluminação, que torcemos para que
não aconteça, como os Vereadores que lhe antecederam abordaram, com o
fornecimento de água, e pede ao município que se antecipe para que ninguém
mereça passar por esse transtorno que esses moradores passaram agora.
Agradece à todos os Vereadores, pois ele não estava presente em Piaçabuçu
no sábado, mas assim como o Vereador Roberto, ele entrou em contato, e
agradece em especial ao Vereador Menininho, pois foi com ele que de imediato
entrou em contato, e pelo que viu ele se fez presente para ouvir os reclames. E
como o Vereador Alysson falou, cada Vereador buscou uma maneira de entrar
em contato para resolver esse problema, e diz que a união entre os pares no
final mostra que o Poder Legislativo trabalhará sempre em prol da comunidade,
que no final irá produzir os resultados que o povo precisa. Facultada a palavra,
fez uso o Vereador Wisney André, que saúda a todos, e parabeniza ao Prefeito
pela aquisição do dessalinizador, para melhoramento da qualidade da água do
Povoado Potengy. Solicita enviar Requerimento ao Secretário de Esportes,
para que reveja a questão de uma escolinha que foi criada há alguns meses,
através do Sr. Neto, do Bairro Brasília, que usa a quadra de esportes, para dar
aulas a 80 (oitenta) crianças, nos dias de segunda, terça, quarta, sexta e
sábado, das 18:00 às 20:00 horas. Para que ele fosse isento das taxas da
quadra, haja vista que ele não recebe recurso algum para dar essas aulas. E
ele possa continuar dando essas aulas de futebol para crianças, tirando muitas
delas das ruas, de momentos inadequados, tanto para a criança, quanto para a
família. E que o Secretário disponibilize a isenção dessas taxas, bem como um
melhor espaço para os mesmos, através de uma bola, de alguns coletes para
ajudá-lo a permanecer com a escolinha aberta. O Sr Presidente, Edson Mario,
parabeniza ao Prefeito pela aquisição do aparelho dessalinizador, contemplado
para o Povoado Potengy, e parabenizar o povo do Potengy, a cada Colega
Vereador, tanto da gestão passada, como da atual, por essa questão que foi
uma luta, e todos nós sabemos do problema da água do Potengy, que não é de
hoje, já existe há vários anos, e que com fé em Deus será resolvido o problema
individual do Povoado Potengy. Pede ao Prefeito que vamos sentar da mesma
forma que foi resolvido o problema da água do Povoado Potengy, para que
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seja resolvido também o problema da água do Povoado Retiro, Marituba e
Penedinho, onde a vazão não é adequada e nem a qualidade, e pede ao
Prefeito que olhe pela comunidade do Retiro, Marituba e Penedinho. Faz um
apelo à CASAL, que aproveitando que virão uns técnicos para analisar a vazão
da bomba, se é adequada ou não, mas acredita que isso seja conversa fiada,
pois se quebrou a bomba, eles inventam uma conversa para empurrar de goela
abaixo do povo de Piaçabuçu, mas diz que aqui não tem meninos, aqui tem
homens, tem Vereadores inteligentes, um Prefeito que realmente é
comprometido com o povo. E apela ao Prefeito que converse com esses
técnicos, para ver se resolve definitivamente, essa questão do abastecimento
da água de Piaçabuçu, porque Piaçabuçu tem uma caixa d’água, porque foi
construída há 50 anos, e o município cresceu,o município necessita de uma
reforma para que se atenda aos números de habitantes no município. Fala
sobre relatos de pessoas do Bairro Paciência, que vivem pagando uma taxa, e
só chega água nas torneiras à noite, ou na madrugada, e diz que não se pode
admitir que uma empresa como a CASAL, não dá manutenção ideal e
adequada ao povo de Piaçabuçu. Cita também a questão do Povoado Sudene
que é a mesma coisa, a vazão da caixa d’água não tem força, pois a caixa
d’água é pequena para a população. E que os técnicos façam um estudo sobre
a questão do Bairro Paciência e do Povoado Mandim/Sudene, para que todos
tenham água, que é um direito de todos. Fala sobre a questão da equatorial,
onde achou errado desligar o fornecimento do usuário em pleno sábado, e
acha um desrespeito da equatorial. Em seguida faculta a palavra ao Presidente
da Associação do Bairro Brasilia, Sr. Erkson Guedes, que saúda a todos
Vereadores e pessoas presentes, e inicia sua fala com uma palavra: Gratidão.
Gratidão ao Prefeito Djalma Beltrão, que no ano passado, junto a esta Casa,
cedeu o terreno onde será construída a Sede da Associação, e agradece à
todos os Vereadores desta Casa pela aprovação da Declaração de utilidade
Pública municipal, aprovado na semana passada, nesta casa, para a
Associação, que é de muita importância. Diz que a Associação está junto com
esse Poder Legislativo, para poder trabalhar para a melhoria do nosso bairro.
Fala sobre a luta desde o inicio da jornada da criação da Associação, onde o
Presidente Edson Mario, acompanhou, e lê uma mensagem sobre Gratidão. E
agradece à todos dando uma salva de palmas aos Vereadores pelo apoio a
esse Bairro. ORDEM DO DIA: Em segunda Discussão o Projeto de Lei
nº002/2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de Logradouro
Público e dá outras Providências, como não houve discussão, o Projeto de Lei
nº002/2021 do Poder Executivo é posto em votação, no qual é aprovado por
unanimidade dos presentes em 2ª votação.LEITURA E VOTAÇÃO DOS
REQUERIMENTOS: que depois de lidos foram aprovados por unanimidade dos
presentes, com EXCEÇÃO dos requerimentos da Vereadora Eliane Araújo,
devido a sua ausência. EXPLICAÇÃO PESSOAL fizeram uso os Vereadores:
Alysson Francisco, Roberto Silva, Erisvaldo (Menininho), Jaime Cazuza e
Emmanuel Batista. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra o Sr.
Presidente encerra a presente Sessão. Islane Cristine Santos Pereira,
_________________________________________, relatora de atas.
_______________________________________
_______________________________________
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