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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

Aos dezessete (17) 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: DENILSON LÔBO 

PINHEIRO, EDSON MARIO SANTOS DA SILVA, ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, 

EMMANUEL BATISTA DOS SANTOS, GEFSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, 

JAIME CAZUZA DOS SANTOS, JOSÉ ERISVALDO DA SILVA SANTOS, 

MARIVALDO BARROS DE MELO, ROBERTO DA SILVA SANTOS E WISNEY LUIZ 

RAMOS ANDRÉ. Faltaram os Vereadores AILTON VIEIRA DA SILVA e ELIANE 

ARAÚJO DE OLIVEIRA, que justificaram 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. O Sr Presidente inicia os trâmites de Posse do 2º Suplente, Sr. Gefson 

Monteiro de Albuquerque, no Cargo de Vereador, fazendo juramento, e ocupando a 

vaga do Vereador ALYSSON FRANCISCO DA SILVA, que solicitou Licença do cargo 

de Vereador para assumir a Secretaria Municipal de Agricultura. Expediente 

Constou: Requerimento Nº001/2021 de autoria do Vereador Denilson Lobo Pinheiro 

(Deda Lobo), solicitando do Presidente que Convoque o Gerente da CASAL para 

prestar esclarecimentos à esta Casa Legislativa sobre a falta de água constante em 

nosso município, bem como, esclarecer o motivo pelo qual foi necessário acionar a 

Polícia para retirar a população que se encontrava nas imediações da CASAL, 

fazendo reivindicações. REQUERIMENTO Nº004/2021 de autoria do Vereador 

MARIVALDO BARROS DE MELO, ao Diretor da Equatorial, solicitando que reveja as 

normas da ANEEL, em sua Resolução nº414 de 09 de setembro de 2010, no Capítulo 

que dispõe sobre a suspensão do fornecimento de energia, para que não venham 

causar constrangimentos novamente a outros clientes, como foi realizado no Bairro 

Paciência, no dia 13 de março do corrente ano (sábado passado). Requerimentos de 

autoria do Vereador ROBERTO DA SILVA SANTOS Nº004/2021 ao Ilustríssimo Sr. 

Secretário de Administração, para que veja a possibilidade de fazer um mutirão, para 

cadastrar os moradores das casas do Conjunto Novo do Bairro Paciência, e com isso 

a Prefeitura se responsabilize em fazer a transferência da titularidade dessas casas, 

para os reais proprietários, para que cada um assuma a sua responsabilidade com os 

talões de energia. Nº005/2021 ao Ilustríssimo Sr. Presidente da CASAL, para que 

envide esforços para adquirir uma bomba d’água para o nosso município de 

Piaçabuçu, haja vista o sofrimento da comunidade quando há falta de água por 

problemas na bomba. Nº006/2021 ao Ilustríssimo Sr. Secretário de Urbanismo, para 

que seja providenciado a sinalização dos quebra molas das rua que não são 

asfaltadas em nossa cidade, para que assim evite transtornos e pequenos acidentes 

devido a falta de sinalização para melhor visibilidade dos mesmos. REQUERIMENTO 

de autoria do Vereador WISNEY LUIZ RAMOS ANDRÉ Nº003/2021 ao Ilustríssimo 



Página 2 de 7 
 

Sr. 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. REQUERIMENTO de autoria do Vereador JAIME CAZUZA DOS 

SANTOS Nº005/2021 ao Ilustríssimo Sr. GERALDO MOACYR PIMENTEL C. DA 

PAZ, Secretário de Saúde, requerendo-lhe providencias no sentido de instalar ar-

condicionado ou ventiladores no prédio aonde está instalado o SESP do centro, para 

melhor atender a população que fica aguardando por atendimento, e não venham 

mais sofrer com o calor dentro deste prédio. REQUERIMENTO de autoria do 

Vereador JOSÉ ERISVALDO DA SILVA SANTOS (MENININHO) Nº010/2021 ao 

Ilustríssimo Secretário de Urbanismo, com cópia ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, 

solicitando informações sobre as medidas que podem ser adotadas para evitar a 

circulação de animais de pequeno, médio e grande porte nas vias públicas do nosso 

município. Visto que acontecem constante acidentes com condutores de veículos 

alguns indo a óbito. Obs.: algumas cidades têm funcionários destinados a vigilância 

das vias públicas na apreensão destes animais. OFÍCIO Nº025/2021 da secretaria 

Municipal de Esportes, lazer e eventos, encaminha resposta ao ofício nº027/2021. 

PROJETO DE LEI Nº003/2021 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo de Piaçabuçu a desafetar e doar imóvel de seu patrimônio para construção 

e instalação do Centro Integrado de Segurança Pública – CISP” e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI Nº002/2021 de autoria do Vereador Wisney Luiz 

Ramos André, que “Dá nova redação ao art. 37 da Lei nº378 de 21 de dezembro de 

2012 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº03/2021 de autoria do Vereador 

Denilson Lobo Pinheiro (Deda Lobo), que Dispõe sobre a criação do “Programa Idade 

de Sorrir”, destinado às pessoas idosas, residentes em instituições de longa 

permanência, asilos, abrigos, unidades geriátricas de saúde, incluindo idosos com 

necessidades de cuidados especiais domiciliares, na cidade de Piaçabuçu/AL. 

PROJETO DE LEI Nº004/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo da Silva Santos 

(MENININHO), que “Reconhece a prática de atividade física e do exercício físico 

como essenciais para a população do município de Piaçabuçu/AL em 

estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como 

em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou 

catástrofes naturais”. PROJETO DE LEI Nº005/2021 de autoria do Vereador José 

Erisvaldo da Silva Santos (MENININHO) que “Reconhece a prática religiosa como 

essenciais para a população do município de Piaçabuçu/AL em estabelecimentos 

prestadores de serviços como Igrejas e Templos destinados a essa finalidade, em 

tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”. 

REQUERIMENTO Nº04/GABVER/2021 de 10 de março de 2021, do Gabinete do 
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Vereador Alysson Francisco dos Santos Silva, no qual REQUER licenciar-se a partir 

desta data para exercer o Cargo de Secretário Municipal de Agricultura de 

Piaçabuçu/AL, conforme cópia da Portaria em anexo. OFÍCIO Nº040/CMP/2021 ao 

Ilustríssimo Sr. Gefson Monteiro de Albuquerque, CONVOCANDO-O como 2º 

Suplente, para assumir temporariamente o cargo de Vereador nesta Casa Legislativa, 

em decorrência do afastamento do Vereador Alysson Francisco dos Santos Silva, que 

fora convidado para assumir o cargo em comissão de Secretário Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Município de Piaçabuçu/AL, onde o mesmo 

aceitou. Ofício Nº033/2021 da Secretária de Esportes, lazer e eventos, encaminha 

resposta ao Ofício nº002/2021. Ofício nº034/2021 da Secretaria de Esporte, lazer e 

eventos, encaminha resposta ao ofício nº001/2021 e Oficio nº.35/2021 da Secretaria 

de Esportes , lazer e eventos, encaminha resposta ao ofício nº024/2021. Iniciando o 

Grande Expediente o Sr. Presidente registra as Presenças do Pároco de nossa 

Cidade, Padre Vanderley, do Pastor Joelson da Igreja Batista, do Pastor Antonio da 

Igreja Quadrangular e Pastor Giliarde da Igreja Assembléia de Deus “semeando o 

amor”.  Facultada a palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo (Deda Lobo) que inicia 

agradecendo à Deus por mais uma quarta feira com saúde e paz. saúda à todos da 

mesas, aos colegas Vereadores, pessoas presentes e aos que assistem a 

transmissão. Inicia seu pronunciamento pedindo um (01) minuto de silencio pelo 

falecimento dos Sr. Francisco Clemente, conhecido como Chico da Farmácia, e do 

Sr. Raimundo Matias, conhecido como Dodina. Diz que o motivo de vir a Tribuna com 

muita indignação é sobre a CASAL que não cumpre o seu papel, pois Piaçabuçu 

desde quarta feira passada está sem água, e a água só veio chegar forte no domingo. 

E diz que a CASAL não respeita o povo de Piaçabuçuense, e pra completar, na quinta 

feira, as pessoas iam na CASAL pedir esclarecimento e a CASAL simplesmente 

colocou a Polícia para tirar o povo da sua porta. Mais uma falta de respeito em que 

essa Casa tem que tomar as providências, e diz que o povo de Piaçabuçu merece 

respeito e merece ser respeitado, pois a CASAL não tem absolto respeito pelo povo 

dessa terra, e diz que fica indignado com essa atitude da Casal, porque em Piaçabuçu 

tem gente de bem e não pode vivenciar o que estamos vivenciando. Parabeniza o 

amigo Vereador Gefson Monteiro, e diz que serão parceiros nesta Casa, e pode 

contar com ele e com certeza também com os nobres Vereadores. Parabeniza ao 

Deputado Estadual Dudu Ronalsa e ao Prefeito por estarem sempre cobrando ao 

Presidente da CASAL, essa questão da água de Piaçabuçu. Ressalta o trabalho do 

Secretário de Saúde de Piaçabuçu, Sr. Geraldo Beltrão, por disponibilizar um 

consultório odontológico no Povoado Penedinho, e parabeniza-o pelo seu trabalho a 

cada dia visando a saúde de Piaçabuçu. Facultada a palavra fez uso o Vereador 

Menininho que saúda à todos da Mesa, aos Vereadores e a plateia. Fala sobre seus 

Requerimentos solicitando informações à respeito de quais medidas estão sendo 

tomadas sobre os animais na rodovia, no qual ele inclusive foi vítima de um acidente 

devido a um animal na pista. E lembra que já houve mortes por causa de animais 

soltos nessas vias. E faz uma observação, dizendo que em Penedo e em Feliz 

Deserto, tem um funcionário para cuidar diretamente dessas causas nas rodovias 

dessas cidades, e sabe também que o Prefeito irá tomar uma atitude sobre essas 
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relações, colocando pessoas para cuidar de nossa rodovia, para não causar mais 

esses problemas. Fala sobre os Projetos de Lei de sua autoria, e justifica os mesmos. 

E pede a ajuda de todos os colegas para que aprovem e o Prefeito Sancione a Lei. 

Agradece e pede à Deus que abençoe à todos. Facultada a palavra fez uso o 

Vereador Roberto que saúda à todos, deseja boas vindas ao Vereador Gefson 

Monteiro. Inicia pedindo ao Padre e aos Pastores para que rezemos e peçamos à 

Deus, pela saúde da Ex-Prefeita Dra. Lúcia. Requer do Presidente a aquisição de um 

termômetro Infra Vermelho, para verificar a temperatura de todos desta Casa, e 

requer também do Executivo, que providencie esse termômetro para todas as 

secretarias e repartições do município, para ter melhor controle, haja vista a situação 

que encontra-se essa pandemia. Solicita enviar Requerimento ao Secretário de 

Infraestrutura, Sr. Eufrásio, para que tome providências à respeito da estrada de 

acesso ao Povoado Potengy, que encontra-se em uma situação horrível, causando 

dificuldades para os transportes, e que enquanto não for feito o trabalho do asfalto, 

que passe a máquina a cada 15 dias, por aquela estrada para um melhor acesso aos 

transportes. Solicita enviar requerimento ao Secretario de Urbanismo, para que tome 

providências à respeito da iluminação do trevo do Distrito Pontal do Peba, no qual não 

tem uma lâmpada funcionando. Facultada a apalavra fez uso o Vereador Marivaldo 

que deseja um bom dia à todos, e agradece à presença dos Pastores e do Padre. 

Declara seu apoio ao Projeto de Lei do Colega Vereador Erisvaldo (Menininho) e 

declara seu voto favorável aos Projetos. Parabeniza ao Secretário de Urbanismo, Sr. 

Marcondes, pelos novos caminhões de coleta de lixo que chegaram para os nossos 

Povoados, e com isso as pessoas pararam de reclamar, porque a coleta de lixo está 

sendo normalizada. Solicita enviar Requerimento ao Executivo, solicitando a 

construção de uma Praça no Distrito Pontal do Peba, na localidade do morro do norte. 

Solicita enviar requerimento ao Executivo, para que construa um píer, para acolher 

as embarcações de arrastão, pois não possuímos um píer em nossa cidade, ficando 

assim os barcos jogados nas portas das casas, e que o Prefeito envie um Projeto para 

esta Casa, para a construção de um píer. Fala da sua tristeza pelo falecimento do seu 

amigo Chico da Farmácia, e diz que só sabemos a dor, quando perdemos um familiar. 

Agradece ao Sr. Prefeito pelo dessalinizador, para o Povoado Pontegy, que credita já 

estar funcionando. Fala que é uma vergonha essa CASAL do nosso município e 

comenta que já tem mais de 40 (quarenta) anos que essa Câmara vem solicitando 

para resolver esse problema da CASAL, porque é um descaso que ela vem fazendo 

em nosso município, pois, por conta de uma bomba de água, passaram quase oito 

dias para resolver o caso. E solicita do Presidente fazer um requerimento ao 

Presidente da CASAL para que ele venha prestar esclarecimentos sobre o que está 

acontecendo. Com a palavra o Vereador Deda Lobo, que fala sobre seu requerimento 

que será votado hoje, com essa solicitação. Retornada a palavra, o Vereador 

Marivaldo diz que acha um absurdo colocar a Polícia para retirar o pessoal da porta 

da CASAL. Pede à todos que se cuidem, pois nosso Estado ira entrar novamente na 

fase vermelha, e vamos nos precaver mais, pois não é fácil perder um ente querido 

para essa doença que é a COVID, e vamos nos cuidar e deixar de fazer 

aglomerações, lavar as mãos, usar máscaras, entre outros cuidados, pois não é fácil 
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perder um ente querido, e agradece à todos. Facultada a palavra fez uso o Vereador 

Wisney André que saúda à todos e agradece ao Secretário de Esportes por ter 

atendido seu Requerimento enviado na semana passada. Parabeniza ao Colega 

Vereador Gefson Monteiro e lhe dá as boas-vindas. Agradece à presença dos 

Pastores, do Padre e dos demais amigos. Pergunta, o que falar da CASAL? Pois 

muitos que lhe antecederam já se pronunciaram contra a CASAL, e o descaso que 

ela vem fazendo no nosso município é um absurdo, e não é de hoje, não é do ano 

passado, mas de muitos anos. E uma Empresa Pública que tem o Governo do Estado 

como parceiro, deixar acontecer tantas coisas erradas no nosso município, e diz que 

o agravante é que temos o Rio São Francisco no nosso quintal, e isso não dá para 

entender, porque não estamos pegando água há 100 ou 50 km de distância, a água 

está aqui passando por nossas casas, e o descaso que a CASAL vem fazendo com 

nossos munícipes é um absurdo. Então uma empresa que não oferece serviço de 

qualidade, fecha as portas, e se não dá para trabalhar aqui, rescinda o contrato, e 

deixe a oportunidade para outras empresas que queiram realmente trabalhar e trazer 

uma água de qualidade para os munícipes. E diz que ela tem que se adequar com o 

crescimento do município. Solicita do Governador encarecidamente que veja essa 

situação, pois a cidade clama por uma água de qualidade, e não é de graça que a 

água vem para nossas torneiras, são taxas absurdas. E muitas vezes aqui no centro 

chega água, mas no Bairro Paciência tem moradores que há meses não conseguem 

tomar banho de chuveiro. Agradece à todos e deseja um bom dia. Facultada a palavra 

fez uso o Vereador Emmanuel Batista que saúda à todos da mesa, ao Secretário de 

Meio ambiente, ao Padre e aos Pastores. Fala sobre os Projetos de autoria do 

Vereador Menininho, e diz que como Presidente da Comissão de Saúde e Assistência 

Social, tentará dá celeridade para avaliação do Projeto, para que assim ele venha 

logo para o debate e que o melhor aconteça para a sociedade. Solicita do Padre e 

dos Pastores, que ajudem a conscientizar a população, porque o que se tem provado 

é que a única saída para que possamos voltar a realidade é a vacina, o 

distanciamento e o cumprimento das medidas sanitárias. Solicita enviar 

Requerimento ao Secretário de Assistência Social, para que informe sobre a politica 

de distribuição de cestas básicas no município. Solicita também enviar requerimento 

ao Secretário de Educação para que preste informações à respeito dos kits 

alimentares, já que as aulas retornaram de maneira híbrida. Facultada a palavra fez 

uso o Vereador Gefson Monteiro que deseja um bom dia à todos, e fala da satisfação 

que é retornar a esta Casa, sabendo que a missão do Vereador não é fácil, e cada 

dia que se passa, existe uma concepção equivocada de que os Vereadores do 

município tem alguma dificuldade de se comunicar com o povo. E diz que sabemos 

da nossa competência e da nossa realidade, e sabemos também que ninguém 

conseguirá resolver nada sozinho. E que esse conjunto de Vereadores que está aqui, 

tem um compromisso firmado com a comunidade do município de Piaçabuçu, a qual 

confiou, e se todos não tentarem resolver a situação, com certeza ninguém consegue. 

E aqui desta Casa já saíram muitos avanços e com certeza irão sair mais. Fala sobre 

o Projeto do Colega Menininho, que é muito interessante, e diz que o Vereador 

Emmanuel foi feliz em seus requerimentos. Saúda a família do saudoso Vereador 
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Gelson da Paciência, no qual tinham algumas afinidades políticas e eram amigos, e 

recorda uma passagem que teve com ele, e no qual nunca esqueceu. Lamenta pelo 

falecimento dele, e diz que está aqui para aprender. Com a palavra o Vereador 

Emmanuel, que lembra que em 2008, resolveu tirar seu título e se engajou na 

campanha do Vereador Gefson, onde foi colaborador e militante, e diz que o Vereador 

Gefson tem uma grande participação em sua base política, de pensamento e de 

posicionamento sobre a classe dos trabalhadores e das pessoas mais humildes, e diz 

que é uma honra estar aqui hoje dividindo este espaço com aquele que foi a pessoal 

no qual ele deu seu primeiro voto. Retornada a palavra o Vereador Gefson fala da 

grande alegria e satisfação, de ter tido a confiança do colega Vereador Emmanuel, 

que é uma mente brilhante e uma revelação junto com os Vereadores Menininho, 

Deda e os demais aqui presentes, por serem a juventude, e diz que o mundo pertence 

à juventude, e fala que está muito satisfeito e que vamos à luta, pois o momento é 

muito difícil, devido à esta doença, e agradece todos. Facultada a palavra fez uso o 

Vereador Jaime Cazuza, que agradece à Deus por mais um dia, saúda à todos, e diz 

que sua vinda à tribuna é para agradecer a equipe médica do plantão de sábado pelo 

atendimento ao seu irmão. Informa ao Padre e Pastores presentes que podem contar 

com sua ajudada e que estará à disposição dos mesmos. O Sr. Presidente convida o 

Vice para assumir a Presidência temporariamente. O Presidente em exercício faculta 

a palavra ao Vereador Edson Mário (Edson Gordo) que saúda à Mesa Diretora, aos 

Vereadores, Pastores, Padre e todos presentes na Galeria, e funcionários desta 

Casa. Fala da honra em ter os Pastores e o Padre presentes em nossa Casa, e diz 

ao Colega Menininho que seu Projeto será encaminhado para as comissões e seguirá 

os trâmites para a posterior votação. Fala da satisfação de ter o colega Vereador 

Gefson Monteiro, fazendo parte desta Casa. E solicita enviar Moção de Pesar em 

nome da Câmara, à família do Sr. Francisco Clemente, conhecido como Chico da 

Farmácia, e a família do Sr. Dodina, irmão da Professora Deda, que infelizmente 

faleceram essa semana. Faz comentários à respeito da CASAL, que vem há muitos 

anos atrás com reclamações e lembra que desde seu primeiro mandato só viu 

resultado quando esta Casa se manifestou junto com a população. Requer do Prefeito 

que tente marcar uma Reunião com os Vereadores e o Secretário Estadual da pasta 

responsável pelo abastecimento da água. Fala sobre o problema da água da 

Paciência e o sofrimento daquela comunidade com a falta d’água. Com a palavra o 

Vereador Roberto Silva que comenta que não só a comunidade da Paciência está 

sofrendo, mais também os moradores por trás do Kixiki, que não possuem água 

encanada, e inclusive as pessoas de lá se reuniram e compraram um cano para 

distribuição de água e a CASAL foi lá e cortou, deixando aqueles moradores sem 

água, e diz que a maioria daquelas casas vivem de poço, com aquela água suja e 

gosto de ferrugem. E pede que nessa reunião que com fé em Deus irá acontecer, 

solicite a ampliação da rede até o Kixiki, ou melhor, até a Lagoa Redonda, onde 

também existem muitas casas. Retornada a palavra, o Vereador Edson diz que é 

sobre isso que será abordado lá, sobre a falta e a qualidade da água, e por fim fala a 

respeito da Pandemia e os problemas causados por ela, e pede à Deus que pare esta 

briga política lá em cima e façam união, pois o momento é de união. Mas tem fé em 
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Deus que os Presidentes do Brasil, do Senado e dos Deputados façam alianças 

políticas para que possam vacinar a população o mais rápido possível, e finaliza 

desejando um bom dia à todos. O Presidente em Exercício convida o Vereador Edson 

Mário para retornar à Presidência. ORDEM DO DIA: Encaminhado para as 

Comissões o Projeto de Lei nº003/2021 de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 

nº002/2021 de autoria do Vereador Wisney André. Projeto de Lei Nº003/2021 de 

autoria do Vereador Denilson Lobo (Deda Lobo). Projetos de Lei nº004/2021 e 

005/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo da Silva Santos (Menininho) . Leitura 

e Votação dos Requerimentos: que depois de lidos foram aprovados por unanimidade 

dos presentes. EXPLICAÇÃO PESSOAL fizeram uso os Vereadores: Denilson (Deda 

Lôbo), Jaime Cazuza, Roberto, Erisvaldo (Menininho), Emmanuel, Marivaldo, Gefson, 

Wisney e Edson. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra o Sr. Presidente 

encerra a Sessão. Islane Cristine Santos Pereira, ____________________________ 

relatora de atas. 
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