ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA VIRTUALMENTE NO DIA 12 DE MAIO
DE 2021

Aos doze (12) dias do mês de maio de dois mil e vinte e um (2021), às 09:00hs,
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,
DENILSON LOBO PINHEIRO, EDSON MARIO SANTOS DA SILVA, ELIANE
ARAÚJO DE OLIVEIRA, JAIME CAZUZA DOS SANTOS, JOSÉ ERISVALDO
DA SILVA SANTOS, GEFSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, ROBERTO
SANTOS DA SILVA E WISNEY LUIZ RAMOS ANDRÉ. Faltaram os Vereadores:
EMMANUEL BATISTA DOS SANTOS, MARIVALDO BARROS DE MELO, que
justificaram sua ausência. 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 Denilson Lobo (Deda Lobo).
EXPEDIENTE CONSTOU: REQUERIMENTOS: Nº003/2021 de autoria do
Vereador Ailton Vieira da Silva, Nº008/2021, Nº009/2021, Nº010/2021 e
Nº011/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo de Oliveira, Nº004/2021 de
autoria do Vereador Wisney Luiz Ramos André, Nº013/2021 de autoria do
Vereador José Erisvaldo da Silva Santos (Menininho), Nº002/2021 de autoria do
Vereador Denílson Lobo Pinheiro (Deda Lobo), Nº003/2021 e Indicação
Nº001/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque. Projeto de
Lei Legislativo Nº007/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de
Albuquerque que “Institui o Programa de Incentivo à implantação de hortas
comunitárias e compostagem no Município de Piaçabuçu/AL”. Facultada a
palavra fez uso o Vereador José Erisvaldo (Menininho), que saúda à todos e fala
sobre a questão dos atendimentos dos psicólogos e psiquiatras, no qual solicita
em seu requerimento e justifica o mesmo. E por causa da quantidade de pessoas
que solicitam, a quantidade de psicólogo e psiquiatra para o atendimento é muito
pouco, e o atendimento deveria ser aumentado, porque sabemos que devido a
pandemia há muitas pessoas com problemas psiquiátricos, com ansiedade e
depressão. Envia seus pêsames à família de seu amigo Regis, do Povoado
Sudene, que se suicidou ontem, e diz que não que ele tivesse procurado
atendimento psicológico ou psiquiátrico, mas o que ele quer dizer é que aumenta
a cada dia mais a quantidade de pessoas com ansiedade, depressão e
principalmente pessoas suicidas pelo fato também da pandemia. Indica ao
Prefeito municipal de Piaçabuçu, que crie uma Lei que estabeleça o aluguel
social para famílias que de alguma forma não tem casa para morar, e aluga mas
não tem como pagar pela falta de emprego, pois as oportunidades não estão
surgindo, por este motivo solicita do Prefeito que faça esse projeto. Com a
palavra a Vereadora Eliane (Loura) que informa ao Vereador Menininho que esse
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auxílio do aluguel social já existe no município, dentro da Secretaria de
Assistência Social, e explica que a pessoa vai à Secretária, preencher os
requisitos, e então é feita uma análise através da Secretaria de Assistência
Social, e diz que essa Lei existe há muitos anos, e isso entra no rol dos benefícios
eventuais, e parabeniza o Vereador pela iniciativa. Retorna da a palavra o
Vereador Menininho que informa que foi à Secretaria buscar informações e lá
informaram que não existia esse programa, mas diz que irá mais a fundo e
procurará essa questão, e agradece pelo pronunciamento da Vereadora Loura.
Fala sobre os alagamentos nas ruas Mestre Francelino, Padre Curador e Antônio
Machado Lemos, e diz que esse problema não é desta gestão, mas de gestões
anteriores, mas o que quer que entenda é, até quando vamos viver esperando
esse problema ser solucionado? Mostra uma filmagem feita na Rua Mestre
Francelino, na qual estava alagada pelas chuvas, e diz que todos em Piaçabuçu,
inclusive o Prefeito, sabem desse problema, mas gostaria de saber porque não
é solucionado? E pede que seja feita alguma coisa para solucionar este
problema, e pede que entenda que não podemos esperar, e acredita que o
Prefeito já está buscando solução, e parabeniza desde já ao Prefeito, ao
Secretário de Saúde por atender as solicitações desta Casa. Facultada a palavra
fez uso a Vereadora Eliane que saúda à todos e fala sobre os transportes
públicos que não estão entrando nos Povoados, causando dificuldade para as
pessoas que moram nos Povoados e tem que descer na pista para ir andando
até o Povoado, ou sai do Povoado até a pista para pegar transportes, como
acontece no Povoado Bonito, que são 800 metros de distancia entre o Povoado
e a entrada, e não se justifica deixarem os passageiros no sol ou na chuva, com
crianças de colo na pista porque não querem entrar no Povoado. E solicita enviar
Requerimento ao Diretor de transportes da ARSAL, e caso queira, ela o
acompanhará para mostrar essas dificuldades, para que venham ser tomadas
providências, pois o que não pode é a comunidade ser prejudicada, pois existem
carros que entram e carros que não entram nos Povoados. Com a palavra o
Vereador Roberto Silva que diz que as palavras da Vereadora Loura são sábias
e diz que independente de ter passageiro para deixar no Povoado, o transporte
tem obrigação de entrar, pois as vezes tem passageiros dentro do Povoado
esperando por transportes para ir a outro lugar. Retornada a palavra a Vereadora
Eliane agradece as palavras do Vereador Roberto, e passa uma informação aos
Vereadores em relação a água, e diz que esteve na CASAL, junto com o Prefeito
e o Secretário Sr. Guido, na segunda feira, e saíram de lá muito animados,
inclusive hoje acontecerá uma visita técnica do comitê da bacia do São Francisco
onde será implantado em nosso município um tanque pulmão, que vai ajudar
muito no abastecimento de água de nossa Piaçabuçu. Com a palavra o Vereador
Denilson (Deda Lobo) que parabeniza a Vereadora por sua ida à CASAL em
Maceió, e a sua preocupação com a água que também é uma preocupação de
todos, e fala sobre a situação da falta d’água em nossa cidade com a falta de
água rodos os dias, e diz que com fé em Deus esse problema será resolvido, e
parabeniza também ao Prefeito por ter ido também à CASAL em Maceió. Com a
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palavra o Vereador Gefson que diz que temos que analisar também e informar
ao Superintendente da CASAL que a água que vem da região da Marituba do
Peixe, é aquela água escura, já desagua em cima da bomba, e diz que poderia
ser feito uma análise inclusive pra mudar o local. Retornada a palavra a
Vereadora Eliane (Loura) dia que nessa reunião o Prefeito conversou a respeito
da capitação da água, onde deveria ter sido resolvido quando foi feita a
ampliação, mas o Presidente da CASAL informou que seria iria fazer um estudo
para mudança do local da capitação, pois não é uma coisa que se faça de
imediato, porque sabe que o custo é muito alto, mas ele informou que irá tentar
melhorar a questão da turbidez dessa água. Parabeniza ao Secretário, a
Ouvidoria do Município, e pede à comunidade que interaja mais com a Ouvidoria
do município para fazer as solicitações, e diz que o Sr Paulinho Pinheiro, formou
equipe designada em cada Povoado para colher as informações das
comunidades e trazer para o Prefeito, e informa que o número do Telefone para
quem quiser entrar em contato com a ouvidoria é 99174-1928, onde as pessoas
podem fazer solicitação. Solicita enviar Requerimento ao Superintendente do
Instituto de Identificação, para que seja o município viabilize a emissão de
carteiras de identidade, primeira e segunda via do RG, através de Itinerante aqui
no município. E diz que na segunda feira irá junto com o Prefeito para uma
reunião com o Superintendente, para fechar o quantitativo de emissão de
carteiras, quantos dias e o dia que será realizado. Com a palavra o Vereador
José Erisvaldo (Menininho) que parabeniza o trabalho excelente da Vereadora
Eliane, e isso irá ajudar muito a comunidade de Piaçabuçu, principalmente as
pessoas colonizadas que precisam imediatamente atualizar suas identidades.
Retornada a palavra a Vereadora Eliane (Loura) agradece as palavras do
Vereador Menininho. Facultada a palavra fez uso o Vereador Roberto Silva que
agradece à Deus por estar aqui mais uma vez vencendo a COVID-19, saúda à
todos da Mesa Diretora, Vereadores, funcionários da casa e participantes das
redes sociais. Solicita enviar requerimento ao Secretário Marcondes para que
seja feita a iluminação das ruas das casas doadas na gestão do ex-Prefeito
Dalmo Junior, onde já foi resolvida a questão da equatorial, mas falta a
iluminação daquelas ruas, e conversando com um funcionário, o mesmo
informou que faltava só chegar o material para fazer o reparo daquela rua.
Reitera as palavras da Vereadora Loura, a respeito da água, e diz que inclusive
perdeu uma máquina de lavar por causa da lama. E ao entrar em contato com o
pessoal da CASAL, os mesmos informaram que enquanto não fizer o serviço de
grande porte, como a Vereadora Loura foi atrás em Maceió. Com a palavra a
Vereadora Eliane (Loura) que fala que também foi questionado a qualidade da
água de nosso município, e que será necessário sim uma grande reforma para
melhoria. Retornada a apalavra o Vereador Roberto diz que a preocupação da
reunião que tiveram no grupo era justamente a melhoria da água em nosso
município. Facultada a palavra fez uso o Vereador Jaime Cazuza que saúda à
todos e solicita enviar requerimento ao Secretário de Urbanismo, para que tome
providências à respeito da iluminação dos postes no trecho da Tiririca, depois do
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saneamento de esgoto,
no Bairro Paciência, onde encontram-se sem
iluminação. Facultada a palavra fez uso o Vereador Ailton Vieira que saúda à
todos, e fala sobre a questão de alagamento nas ruas, e diz que todos nós
queremos a melhoria da pavimentação das ruas de Piaçabuçu. Mas sabemos
que em todas as cidades pavimentadas e asfaltadas quando há chuvas pesadas,
geralmente enchem, e os pontos que sejam planos é difícil não encher chovendo,
e isso acontece em todas as cidades, e diz que queremos que melhore mas
Piaçabuçu é uma cidade muito plana, não tem aclive nem declive para que as
águas escoam, por isso há uma dificuldade imensa para que ocorra o
escoamento de água quando está esse tempo de chuva. E diz que bom seria se
o pensamento de cada Vereador, que é um pensamento para o bem de
Piaçabuçu, fosse vigorado. Diz que sabemos da dificuldade também com relação
à água, como explicou o Vereador Gefson Monteiro, onde há uma dificuldade,
porque nós vivemos em uma APA, que desce a água do Rio Marituba, do Rio
Piauí e de outros afluentes que desaguam no rio São Francisco, onde são águas
coloridas e de carrasco que de alguma forma desagua em nosso município e
prejudicam a nossa água potável. Comenta sobre o problema da CASAL, onde
possui cinco (05) mandatos em Piaçabuçu, e há anos vem sendo travada essa
luta com a CASAL, onde a Vereadora Loura também fazia parte, e dos
movimentos que já foram feitos inclusive na justiça cobrando, com a população
na porta do fórum com panelaço para solicitar providencia, no qual lhe foi
permitido entrar no Fórum, como presidente da Câmara e no qual teve uma
audiência com o Juiz e o Prefeito, onde a solução dada foi que o Município
instituísse um SAAE, e isso ele já vem brigando desde seu primeiro mandato
como Vereador, para que o município institua um SAAE, e diz que esse é o
caminho, pois enquanto existir CASAL no nosso município, não melhora, e pede
que vamos rezar para que os gestores, tanto o que está, quanto os que vierem,
coloquem na cabeça de instituir um SAAE, porque assim seguirá o exemplo de
Penedo, Jequiá da Praia e de alguns municípios que tem o SAAE e que dá certo.
Com a palavra a Vereadora Eliane (Loura) que concorda com as palavras do
Vereador Ailton, mas diz que como Vereadores não podem deixar de estar
reivindicando o que é necessário pra o povo, e que em relação ao SAAE, só há
conversa e não se vai para canto nenhum, e enquanto isso o povo é quem sofre,
e os Vereadores enquanto representantes do Povo devem correr atrás de uma
solução, se a administração é conveniente em manter a CASAL aqui, o que
temos no mínimo é que exigir que o povo tenha uma água de qualidade e que
não falte essa água, agradece pelas palavras do Vereador e diz que tem certeza
que o melhor há de acontecer para o nosso povo, se Deus quiser. Com a palavra
o Vereador Denilson (Deda), que parabeniza ao Vereador Ailton e diz que não é
atoa que está em seu quinto mandato e isso é o fruto de seu trabalho, seu
desempenho, da sua luta dia-a-dia, e povo reconhecer a sua pessoa como um
grande Vereador, e que Deus continue sempre o abençoando, para que continue
voltado para as questões Piaçabuçuenses. Retornada a apalavra o Vereador
Ailton agradece as palavras dos Vereadores que lhe pediram a parte, e diz que
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quando se fala da CASAL, não pode ser tratada com carinho porque não merece,
então a Câmara de Piaçabuçu tem que se posicionar e tomar algumas medidas,
porque nem o Minério Público na época resolveu, então o que esperarmos de
um órgão do Estado, de melhoria para o município? Facultada a palavra fez uso
o Vereador Gefson Monteiro, que saúda à todos, e fala dos desafios que os
Vereadores encontram, fala sobre seu requerimento à Superintendente dos
Correios, solicitando um Posto de atendimento no Bairro Paciência. Fala sobre
seu o Projeto Nº007/2021 de sua Autoria. Fala que em relação à CASAL, a
mesma se comprometeu em doar várias caixas dágua, para a comunidade do
Bairro Paciência, e até hoje esse Projeto não foi implantado e que esse foi mais
um compromisso firmado pela CASAL com o nosso povo e que não foi realizado.
Faz comentários à respeito do pronunciamento do Vereador Ailton sobre o
problema do alagamento das ruas durante as chuvas em Piaçabuçu. E diz que
o problema não é só o escoamento por ser plana, mas também os lixos e
entulhos que são jogados nas ruas, e com isso entopem os esgotos, causando
também o alagamento das ruas. Facultada a palavra fez uso o Vereador Wisney
André que saúda à todos, e agradece à Secretaria de esportes por ter atendendo
à seu pedido, seguindo o Decreto Estadual e reabrindo a quadra de esportes.
Parabeniza ao Prefeito pela substituição das lâmpadas das ruas de nossa
cidade, por lâmpadas de Led, pois o município mais iluminado se transforma em
uma cidade mais bonita. Solicita enviar Requerimento ao Secretário de
Urbanismo, para que reutilize esses braços que ficam as lâmpadas nos postes,
em outros locais no nosso município que precisam de iluminação, pois acredita
que não vai gerar despesas, somente a mão de obra que o município tem, para
que eles sejam relocados e colocados em áreas estratégicas no município, não
só de Piaçabuçu, mas de alguns Povoados, onde a iluminação é precária.
Facultada a palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo (Deda) que parabeniza
ao Prefeito pelo trabalho sério que vem fazendo à frente do nosso município.
Parabeniza ao Secretário de Transportes, Sr Marcelo, pelo belíssimo trabalho
que vem fazendo à frente dos transportes de nosso município. Parabeniza ao
Secretário Geraldo Beltrão pelo trabalho sério que vem fazendo à frente da
saúde, pois sabemos que fazer saúde não é fácil, e em todo Brasil está sendo
difícil fazer saúde, mas o Secretário vem fazendo um trabalho através do nosso
Prefeito, Dr. Djalma, e em parceria também com todos os Vereadores, vem
fazendo um trabalho belíssimo. Parabeniza ao Secretário de ouvidoria, que
esses dias estava nos Povoados ouvindo as demandas do povo para levar ao
Prefeito. Deseja que Deus dê um dia iluminado à todos, parabenizando à todos
os Vereadores pelo empenho e luta do dia-a-dia com o propósito de ajudar o
povo de Piaçabuçu. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente encaminha o Projeto de
lei Nº007/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro para as Comissões. Em
discussão o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao
Projeto de Lei Legislativo Nº002/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo
(Menininho). Fizeram uso da palavra os Vereadores: Wisney André, Ailton Vieira,
José Erisvaldo (Menininho), Gefson e Denilson (Deda). O Parecer foi aprovado
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por maioria dos presentes, tendo o voto contrário do Vereador José Erisvaldo
(Menininho). Em seguida o Sr. Presidente retira o Projeto da Pauta, arquivando
o mesmo conforme o Parecer. Em discussão e Votação o Projeto de Lei
Legislativo Nº 004/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral).
Fez uso da palavra a Vereadora Eliane Araújo (Loura). Em votação o Parecer foi
aprovado por unanimidade dos presentes em votação única. Em discussão e
votação o Projeto de Lei Nº004/2021 de autoria da Vereadora Eliane (Loura) no
qual foi aprovado por unanimidade dos presentes em 1ª (primeira) votação. Em
discussão e votação o Parecer ao Projeto de Lei Legislativo Nº006/2021 de
autoria do Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque. Fez uso da palavra o
Vereador Gefson Monteiro. Em votação o Parecer foi aprovado por unanimidade
dos presentes em votação única. Em discussão e votação o Projeto de Lei
Legislativo Nº006/2021 de autoria do vereador Gefson Monteiro, que foi
aprovado por unanimidade dos presentes em 1ª (primeira) votação. LEITURA E
VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS: Nº003/2021 de autoria do Vereador Ailton
Vieira da Silva, Nº008/2021, Nº009/2021, Nº010/2021 e Nº011/2021 de autoria
da Vereadora Eliane Araújo de Oliveira, Nº004/2021 de autoria do Vereador
Wisney Luiz Ramos André, Nº013/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo
da Silva Santos (Menininho), Nº002/2021 de autoria do Vereador Denílson Lobo
Pinheiro (Deda Lobo), Nº003/2021 e Indicação Nº001/2021 de autoria do
Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque Nº003/2021 de autoria do Vereador
Ailton Vieira da Silva, Nº008/2021, Nº009/2021, Nº010/2021 e Nº011/2021 de
autoria da Vereadora Eliane Araújo de Oliveira, Nº004/2021 de autoria do
Vereador Wisney Luiz Ramos André, Nº013/2021 de autoria do Vereador José
Erisvaldo da Silva Santos (Menininho), Nº002/2021 de autoria do Vereador
Denílson Lobo Pinheiro (Deda Lobo), Nº003/2021 e Indicação Nº001/2021 de
autoria do Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque, que depois de lidos foram
aprovados por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS fizeram uso da palavra
os Vereadores: Eliane Araújo (Loura), Denilson Lobo (Deda), Ailton Vieira,
Roberto Silva e Gefson Monteiro. Não havendo mais quem fizesse uso da
palavra, o Sr. Presidente agradece e parabeniza à todos os Vereadores que
participaram da Sessão Online, e fala da felicidade que tem de ter um grupo tão
bom quanto este que são os onze Vereadores desta Casa, parabeniza à todas
à Mães, em especial sua Mãe, pelo dia das mães e deseja à todas muita saúde.
Parabeniza à toda equipe de Secretários do Município, pelo compromisso e
trabalho que vem realizando à frente de suas Secretarias, deseja à Vereadora
Loura muita Saúde e Paz, e parabeniza pelo dia das Mães. Deseja um bom dia
à todos e muita saúde, e em seguida encerra a presente Sessão. Islane Cristine
Santos Pereira, _______________________________, relatora de atas.
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