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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA VIRTUALMENTE NO DIA 07 DE ABRIL 

DE 2021 

 

Aos sete (07) dias do mês de abril de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se 

virtualmente através da plataforma digital MEET, sob a Presidência do Vereador 

Edson Mário Santos da Silva, que solicitou do 2º Secretário fazer a chamada dos 

Srs. Vereadores que responderam: AILTON VIEIRA DA SILVA, ELIANE 

ARAÚJO DE OLIVEIRA, DENILSON LOBO PINHEIRO, EDSON MARIO 

SANTOS DA SILVA, EMMANUEL BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ ERISVALDO 

DA SILVA SANTOS, GEFSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, JAIME 

CAZUZA DOS SANTOS, MARIVADO BARROS DE MELO, ROBERTO SANTOS 

DA SILVA E WISNEY LUIZ RAMOS ANDRÉ. Verificando haver número legal o 

Sr. Presidente declarou aberta a Sessão solicitando da relatora fazer a leitura da 

ata anterior que foi suspensa por solicitação do vereador Wisney André. 

EXPEDIENTE CONSTOU: REQUERIMENTOS: Nº003/2021, Nº004/2021, 

Nº005/2021, Nº006/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral), 

Nº004/2021, Nº005/2021, Nº006/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros, 

Nº007/2021, Nº008/2021 de autoria do Vereador Emmanuel Batista, 

Nº010/2021, Nº012/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo (Menininho), 

Nº002/2021 de autoria do vereador Edson Mário, Nº007/2021, Nº008/2021, 

Nº009/2021 de autoria do Vereador Roberto da Silva. Projeto de Lei nº004/2021 

que dispõe sobre a reestruturação do conselho municipal de acompanhamento 

e controle social (CACS), do Fundo de manutenção e desenvolvimento da 

educação básica (FUNDEB) em conformidade com o art. 212-A da Constituição 

Federal regulamentado na forma da Lei Federal nº14.113 de 25 de dezembro de 

2020. Projeto de 003/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo da Silva 

Santos (Menininho) que Reconhece a prática esportiva 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 tempo 

de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Projeto 

de Lei Nº004/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo de Oliveira (Loura 

Amaral) que dispõe sobre vacinação contra o vírus HPV de adolescentes em sua 

unidade escolar na Rede Municipal de ensino e criação  do Dia “D” do combate 

ao câncer de útero. Facultada a palavra fez uso o Vereador  Gefson Monteiro 

que saúda à todos  e solicita enviar requerimento ao Secretário de Urbanismo, 

solicitando que veja a possibilidade de melhorar a iluminação pública da área 

onde foi instalado o sistema de abastecimento de água do Povoado Potengy, 

que à noite encontra-se escuro causando um pouco de dificuldade para àquela 

comunidade. Solicita também enviar requerimento ao Secretário de Obras, para 

que tome providências à respeito de fazer melhorias na balsa que fica a bomba 

d’água  que fica no rio no Povoado Potengy, haja vista que com as chuvas vem 
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os barceiros  e ficam virando a bomba, e quando isso acontece ela queima e 

vem o problema para mandar consertar. E que veja a possibilidade de melhorar 

a balsa para que tenha mais estrutura para aquela bomba. Fala da satisfação 

em ver que as palavras do Governador, Renan Filho, quando fala que vai 

estender programas de cunho social para diversos municípios de Alagoas, em 

relação à distribuição de cestas básicas, também em relação a disponibilizar 

recursos públicos para os município em combate a Covid-19, e sobre a questão 

da imunização, que é tão importante, haja vista que vai acelerar o processo de 

imunização dos alagoanos. Diz que fica satisfeito e espera que essas promessas 

sejam concretizadas, e que venha melhorar e com certeza acelerar a vacinação 

das camadas mais fragilizadas, mais vulneráveis. Pede à todos que façam 

preces pela ex-Prefeita, Drª Lúcia, e por todos os nossos conterrâneas 

alagoanos, e todos brasileiros, para que Deus reestabeleça a saúde de todos 

que estão necessitando. Facultada a palavra fez uso o Vereador José Erisvaldo 

(Menininho) que saúda à todos  os presentes e os telespectadores. Inicia falando 

sobre seus Requerimentos, e fala da importância de ter alguém para fiscalizar e 

resolver a questões dos animais soltos na pista. Fala da importância de criar um 

auxilio emergencial para ajudar aos músicos e outras categorias culturais do 

nosso município, pois sabemos das dificuldades que eles enfrentam por causa 

da pandemia. Justifica seu Projeto de Lei, que entrou hoje nesta sessão, e que 

será analisado pelas comissões. Solicita dos colegas que seja aprovado, seus 

Projetos de Lei de Nº 002/2021 e 003/2021, e sobre a importância da aprovação 

desses. Facultada a palavra fez uso o Vereador Roberto Silva (Roberto PM), que 

deseja um bom dia à Mesa diretora, colegas Vereadores, funcionários e aos que 

assistem virtualmente a Sessão. Parabeniza aos Secretários de Infraestrutura, 

Sr. Eufrásio, e ao Secretário de Urbanismo, Sr. Marcondes, pelo bom trabalho 

que vem sendo feito na nossa cidade. Parabeniza também ao Secretário de 

Administração, Sr. Adielson, por estar sempre empenhado na questão das casas 

do Bairro Paciência, referente a questão da energia. Agradece à todos pelo bom 

desempenho. Solicita encaminhar requerimento ao Secretário de Urbanismo, 

possa fazer uma notificação aos donos dos terrenos, próximo ao Mercado novo, 

no loteamento do Sr. Carlinhos Leite, onde pessoas compraram os lotes, mas 

deixaram abandonados, e os mesmo encontram-se com muito mato, e com isso, 

acarretando o aparecimento de cobras, escorpiões e demais insetos, causando 

perigo aos moradores vizinhos. E que o Secretário tome providências à respeito 

para que notifique os donos desses terrenos, para fazer a limpeza dos mesmos. 

Reitera as palavras do Vereador Gefson ,quando diz que espera que seja 

cumprido tudo aquilo que o Governador prometeu. Facultada a palavra fez uso 

a Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral), que saúda ao Presidente, demais 

membros da mesa, aos Vereadores, funcionários e os que acompanham através 

das redes sociais. Inicia solicitando a retirada de seus requerimentos de 

Nº004/2021 que trata das aulas online, no qual já foi atendido, e parabeniza ao 

Secretário de educação pela condução dos trabalhos. E o de Nº007/2021 que 

trata sobre a eletrificação das casas do bairro Paciência. No qual se desculpa 
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por não ter acompanhado o mesmo pedido feito pelo nobre Vereador Roberto 

Silva. E pede informações à respeito da transferência dessas casas, se todas as 

pessoas já foram à Secretaria para solicitar essa titularidade. Agradece o 

Secretário de Administração, Sr.Adielson pela presteza que ele trata os 

Vereadores em seu gabinete. Reitera as palavras do Vereador Gefson e diz que 

ele foi muito feliz em suas palavras, ao pedir orações à Ex-prefeita, Drª Lúcia, na 

qual ela amplia esse pedido para a amiga Mariana Góes e as demais pessoas 

do nosso município que estão acometidas pelo Covid-19, e a todo o mundo, e 

diz que como falou o Colega Vereador Erisvaldo, é muito importante esse 

momento em que estamos passando, e precisamos de bastante orações nesse 

momento. Solicita enviar requerimento ao Prefeito, para que veja a possibilidade 

de lotear uma área que encontra-se as casas no Conjunto José de Castro, e faça 

um cadastro e doação desses terrenos para as famílias que podem tomar posse 

e poder assim construir suas casas. Solicita enviar requerimento ao Secretário 

de Infraestrutura, para que providencie barro e areia nas estradas que dão 

acesso aos Povoados deste município, antes que comece o período de chuvas. 

Parabeniza o Vereador Emmanuel pela indicação das cestas básicas no 

município. Parabeniza o vereador Marivaldo por solicitar um píer para os barcos 

de arrastão. Fala sobre o Projeto de sua autoria, que foi apresentado hoje nesta 

sessão e justifica o mesmo, e pede o voto de todos os colegas Vereadores. 

Solicita enviar requerimento ao Secretário de Esportes para que informe como 

está sendo monitorado os serviços das academias em nosso município. E 

parabeniza ao mesmo pela iniciativa de visitar as academias para verificar o 

cumprimento das normas do Decreto. E parabeniza ao presidente pela condução 

dos trabalhos de uma forma nova para todos nós, e que tudo dê certo para se 

Deus quiser logo em breve estarmos presencialmente fazendo o papel, seja ele 

virtual ou presencial, sempre para a melhoria da nossa cidade e do nosso 

município. Facultada a palavra fez uso o vereador Ailton Vieira que saúda à todos 

participantes e internautas. Fala a respeito dos requerimentos apresentados e 

do pronunciamento de alguns nobres Vereadores, a respeito da titularidade das 

casas do Bairro paciência, e diz que deve ser averiguado no Projeto da 

construção dessas casas, se foi estabelecido o prazo para questão da 

titularidade, e que esse prazo deve ser averiguado para a partir daí poder cobrar 

do executivo. Com a palavra a Vereadora Eliane que informa que esteve com 

Secretário Adielson, e o mesmo lhe disse que houveram duas pessoas que 

fizeram essa solicitação, e em virtude disso ela colocou esse requerimento. 

Retornada a palavra o vereador Ailton diz que nesses projetos de construção e 

moradias, o governo estipula um determinado prazo para que possa ser passado 

uma prazo  para que possa ser passado para o nome das pessoas que 

receberam a chave, e diz que é por isso a sua preocupação. Sobre as atividades 

esportivas, comenta que nós não temos estrutura no município para que essas 

atividades funcionem como era antes, porque nós não temos estrutura para fazer 

uma analise se as pessoas que irão participar de um esporte, de um futebol ou 

outro jogo, estão contaminados ou não com o Covid. E o município não possui a 
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estrutura e o recurso, e é por isso que estão suspensas essas atividades, e se 

não estivesse suspensa, os Vereadores iriam cobrar para que suspendessem ou 

seguisse as restrições sanitárias. Diz que sabe da preocupação e boa vontade 

do Vereador Erisvaldo, e que todos nos estamos preocupados, mas devemos 

nos preocupar com as vidas humanas em primeiro lugar. Pois o município não 

tem condições de fazer testes em todo mundo que vai participar do esporte  no 

mesmo dia. Comenta sobre a situação no País, em que os casos estão a cada 

dia aumentando, e diz que temos que nos precaver, pois só sabe o que é COVID-

19, quem já pegou essa doença e pegou forte, e diz que ele e a Vereadora Eliane  

foram testemunhas disso, e diz que hoje seu nome na Câmara irá mudar para 

gratidão, porque é muito grato primeiramente à Deus, e ao ao Dr. Paulo, genro 

do Sr. Hélio Góes, que abaixo de Deus foi uma peça fundamental em seu 

tratamento. E diz que a gente se preocupa muito com essas questões, mas 

devemos nos preocupar mais com as vidas humanas. Fala à respeito das 

academias que também são a mesma coisa, onde também é local de 

aglomeração, mas devem ser seguidas as determinações sanitárias. Com a 

palavra a Vereadora Eliane, que concorda com as palavras do nobre Vereador 

Ailton, e comenta sobre a importância dessas restrições sanitárias, e faz suas as 

palavras do Vereador Ailton. Retornada a palavra o Vereador Ailton comenta 

sobre a questão das igrejas também, e diz que se o Governo de Alagoas, não 

tomasse essas medidas e não estabelecesse esse protocolo sanitário, a 

situação teria sido pior, e parabeniza o Governador por suas ações em 

prevenção ao covid. Com a palavra o Vereador Gefson Monteiro que comenta 

sobre a liminar feita pelo Ministro Kassio Nunes, liberando as missas e cultos 

presenciais nas Igrejas e templos, e que acredita que essa liminar será 

derrubada pelo Supremo, devido a atual situação com o aumento de casos de 

covid. Com a palavra o Vereador José Erisvaldo (Menininho) que comenta sobre 

as igrejas e as academias, que estão funcionando com 30% da capacidade, 

conforme o Decreto. E diz que o objetivo dos Projetos é tornar Igrejas e 

academias como essencial, cumprindo as normas sanitárias estabelecidas. 

Retornada a palavra o Vereador Ailton comenta a respeito, e diz que são 

essenciais tanto as atividades físicas como as religiosas. Mas que já existem os 

Decretos Estaduais e Municipais, e que devemos nos guiar pelo Decreto, e o 

pensamento é melhorar a situação dos nossos munícipes. Solicita enviar 

requerimento ao Secretário de Obras, para que faça a construção de um píer 

mais adequado na orla da beira do rio, para melhor atender, embarcar e 

desembarcar os turistas que vem para nossa cidade. E com isso os turistas não 

precisem embarcar e desembarcar em outro local, fora de nossa cidade. Com a 

palavra o Vereador Wisney André que entende a intenção do Vereado 

Menininho, mas concorda com a opinião do vereador Ailton, pois sabemos a 

situação e gravidade desta doença, e que temos que seguir o Decreto visando a 

proteção da comunidade. Retornada a palavra o Vereador Ailton diz que não é 

que o Projeto não será aprovado, mas que tenhamos mais um pouco de 

paciência e aguardar o período das vacinações e mais pra frente aprovar o 
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projeto, e diz que esse é o seu pensamento. Facultada a palavra fez uso o 

vereador Emmanuel Batista que saúda ao Sr. Presidente, aos Membros da Mesa 

Diretora e demais Vereadores, e começa suas palavras externando sua 

felicidade pela recuperação do Colega Vereador Ailton Vieira. Fala que como 

costuma dizer os políticos devem pensar sempre à frente dos problemas ou 

daquilo que pode ser um problema, e se solidariza aos requerimentos abordados 

pelos Colegas Eliane (Loura) e Gefson, em relação aos problemas que podem 

acontecer em nossa cidade com a chegada das chuvas, sobre a questão da 

bomba d’água do Povoado Potengy, e sobre a manutenção das estradas dos 

Povoados, abordado pela Vereadora Loura. Fala da sua felicidade sobre a 

abordagem do Vereador Gefson, quando fala do posicionamento do Governador 

do Estado, Renan Filho, sobre a ações de cunho social para os município. 

Agradece a boa relação entre o Poder Executivo e Legislativo, sobre a resposta 

rápido do Secretário Municipal de Saúde, ao requerimento de sua autoria, em 

relação ao andamento da obra da academia de saúde. Fala sobre a infelicidade 

da Perda de mais um Piaçabuçuense, o Sr. Beto Carôzo, no qual nos serviu 

como Secretário Municipal e sempre teve o desejo de ver um Piaçabuçu cada 

vez melhor. Com a palavra o Vereador Gefson Monteiro, que pede preces ao Sr. 

Pinça, que encontra-se na UTI. E diz que recentemente teve uma conversa com 

a Vice-Prefeita e o Secretário de Assistência Social, em relação à distribuição de 

cestas básicas, e os mesmos informaram que estão agilizando e logo voltarão 

as distribuições das cestas básicas. Retornada a palavra o Vereador Emmanuel 

agradece pela informação, diz também que torce muito pela recuperação do seu 

amigo Sr. Pinça, e de todos que também estejam passando por essa situação. 

Deseja sucesso à Nova Secretária Municipal de Turismo, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos. Facultada a palavra fez uso o Vereador Marivaldo, que saúda 

à todos Vereadores, presidentes e pessoas que acompanham online, inicia suas 

palavras agradecendo ao Exmº Sr. Prefeito e Secretário por atender seu 

requerimento solicitando a melhoria das decidas do Pontal do peba, onde estão 

sendo feitas as reformas. Agradece a vereadora Eliane pelo apoio ao seu 

Requerimento, solicitando a construção do píer das embarcações de pesca em 

Piaçabuçu. Agradece também ao Colega Vereador Ailton, pelo seu apoio ao 

mesmo requerimento, e por solicitar a construção de um píer de turismo. Diz aos 

colegas Vereadores que são um conjunto de Vereadores à trabalhar em prol do 

nosso município, e sabe a preocupação do Colega vereador Menininho, a 

respeito do jogo de futebol, Igrejas e academias, que estão com o atendimento 

reduzido, e declara seu apoio ao mesmo, mas que esse vírus é tão calado que 

não se sabe quem pode estar infectado. Pede à Deus que dê a recuperação de 

seu irmão Edenilton, conhecido como Pinça, que encontra-se internado, bem 

como também da Drª Lúcia e a Srª Mariana Góes que encontram-se 

hospitalizadas, e à todos que precisam de uma mão de Jesus Cristo para curar 

essa triste COVID em nosso país. Deseja à todos que lutemos pelo nosso 

município, pois unidos jamais serão vencidos, e pede que os requerimento que 

estão enviando  sejam atendidos pelo Executivo, e deseja um bom dia à todos. 



Página 6 de 7 
 

Facultada a palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo (Deda Lobo), que 

agradece à Deus por mais uma quarta feira, de muita paz e saúde, saúda à 

Mesa, ao Presidente, aos Vereadores, ouvintes que acompanham os trabalhos 

do Legislativo. Agradece á Deus pela Saúde que nos dá dia após dia, pela saúde 

dos Colegas Vereadores Ailton e Loura. Fala sobre as vacinações de 61 anos 

que começam hoje, parabeniza ao Secretário de Saúde pelo bom trabalho que 

vem fazendo no município, que Papai do Céu proteja e abençoe a saúde do 

nosso Prefeito, Djalma Beltrão, para que ele venha a cada dia mais, trabalhando 

pela nossa Piaçabuçu, em conjunto com o Legislativo, parabeniza todos os 

Secretários municipais pelo trabalho que todos vem fazendo a frente do 

município Piaçabuçuense, parabeniza à todos os Vereadores por essa Sessão 

online, especialmente ao Presidente Edson Mário, e que todos tenham muita 

saúde e paz nesse momento tão difícil em que estamos vivendo no nosso Brasil, 

e em nossa comunidade. Pede à Deus pela saúde da Drª Lúcia, do Sr. Pinça e 

que Deus venha visitar cada leito dessas pessoas que encontram-se doentes. 

Deseja à todos um bom dia e pede que continuemos a rezar por toda Piaçabuçu, 

por nossa Alagoas e por todo o Brasil. ORDEM DO DIA: devido ao Pedido de 

urgência, o Sr. Presidente suspende à Sessão por alguns minutos para que as 

comissões possam se reunir para dar o Parecer do Projeto. Retornada a Sessão 

o Sr. Presidente põe em discussão e votação o Parecer Favorável da Comissão 

de Legislação Justiça e Redação Final, do Projeto de Lei nº004/2021 do Poder 

Executivo, no qual foi aprovado por unanimidade em votação única. Em 

discussão e votação o Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência 

Social, para discussão fez uso da palavra a Vereadora Eliane Araújo (Loura 

Amaral). Em votação o Parecer foi aprovado por unanimidade em votação única. 

Em discussão e votação o Projeto de Lei nº004/2021 que dispõe sobre a 

reestruturação do conselho municipal de acompanhamento e controle social 

(CACS), do Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica 

(FUNDEB) em conformidade com o art. 212-A da Constituição Federal 

regulamentado na forma da Lei Federal nº14.113 de 25 de dezembro de 2020, 

no qual foi aprovado por unanimidade em 1º Votação. O Vereador Ailton Vieira 

solicita do Presidente a realização de uma Sessão Extraordinária hoje, tendo em 

vista o pedido da urgência do Projeto. Com a palavra a Vereadora Eliane que diz 

que se faz necessário a realização da Sessão Extraordinária devido ao prazo 

para formação desse conselho. O Sr. Presidente põe o pedido da realização de 

uma Sessão Extraordinária em Votação, no qual é aprovada por unanimidade, e 

informa que ao término dessa Sessão ordinária será realizada a Sessão 

Extraordinária. Em discussão e Votação o Parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e redação Final, do Projeto de Lei nº03/2021 do Poder Executivo que foi 

aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei nº003/2021 

do Poder Executivo que dispõe autoriza o Poder Executivo de Piaçabuçu/AL a 

doar imóvel de seu patrimônio para construção e instalação do Centro Integrado 

de Segurança Pública (CISP) e dá outras providências, o qual foi aprovado por 

unanimidade em 1ª (primeira) votação. LEITURA E VOTAÇÃO DOS 
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REQUERIMENTOS: Nº003/2021, Nº004/2021, Nº005/2021, Nº006/2021 de 

autoria da Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral), Nº004/2021, Nº005/2021, 

Nº006/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros, Nº007/2021, Nº008/2021 

de autoria do Vereador Emmanuel Batista, Nº010/2021, Nº012/2021 de autoria 

do Vereador José Erisvaldo (Menininho), Nº002/2021 de autoria do vereador 

Edson Mário, Nº007/2021, Nº008/2021, Nº009/2021 de autoria do Vereador 

Roberto da Silva, que depois de lidos foram aprovados por unanimidade. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL fez uso da palavra os Vereadores: José Erisvaldo 

(Menininho), Ailton Vieira, Roberto da Silva, Eliane Araújo (Loura Amaral), 

Denilson Lobo (Deda Lobo). Não havendo mais quem fizesse uso da palavra, o 

Sr. Presidente agradece à todos e convoca os Vereadores para a realização da 

Sessão Extraordinária à seguir, em seguida encerra a presente Sessão. Islane 

Cristine Santos Pereira, ____________________________________ relatora 

de atas.         
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