ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA VIRTUALMENTE NO DIA 26 DE MAIO
DE 2021

Aos vinte e seis (26) 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:
DENILSON LOBO

PINHEIRO,

EDSON MARIO

SANTOS DA SILVA,

EMMANUEL BATISTA DOS SANTOS,ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA, JAIME
CAZUZA DOS SANTOS, JOSÉ ERISVALDO DA SILVA SANTOS, GEFSON
MONTEIRO

DE

ALBUQUERQUE,

MARIVALDO

BARROS

DE

MELO,ROBERTO SANTOS DA SILVA 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 anterior que foi suspensa por
solicitação do Vereador Denilson Lobo (Deda Lobo). EXPEDIENTE CONSTOU:
REQUERIMENTOS Nº012/2021, Nº013/2021, Nº014/2021 de autoria da
Vereadora Eliane Araújo de Oliveira, Nº004/2021 de autoria do Vereador
Wisney Luiz Ramos André, Nº012/2021 e Nº007/2021 de autoria do Vereador
Roberto da Silva Santos, Nº007/20021 e 008/2021 de autoria do Vereador
Marivaldo Barros de Melo, Nº006/2021 e 007/2021 de autoria do Vereador
Jaime Cazuza dos Santos, Nº004/2021 de autoria do Vereador Denílson Lobo
Pinheiro (Deda Lobo), REQUERIMENTO CONJUNTO Nº001/2021 autoria de
todos os Vereadores da Câmara de Piaçabuçu, e Nº002/2021 de autoria dos
Vereadores Gefson Monteiro de Albuquerque, Denilson Lobo Pinheiro e Eliane
Araújo de Oliveira. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº008/2021 de autoria do
Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque que “Institui o Programa Farmácia
Solidária – SOLIDARE, no Município de Piaçabuçu/AL”, e dá outras
providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº009/2021 de autoria do
Vereador Marivaldo Barros de Melo, que “Dispõe sobre a criação e
manutenção do Curral Municipal de Piaçabuçu e dá outras providências”.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVO Nº001/2021 de autoria dos
Vereadores Wisney Luiz Ramos André e Emmanuel Batista dos Santos, que
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“Dispõe sobre a suspensão do Recesso Parlamentar da Câmara Municipal de
Piaçabuçu/AL

e

estabelece

outras

providências”.

PROJETO

DE

LEI

Nº005/2021 de autoria do Poder Executivo que “Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício
financeiro de 2022” e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº006/2021 de
autoria do Poder Executivo que “Autoriza a doar imóvel público ao Estado de
Alagoas para fins de construção de creche municipal, na forma de indica.
Facultada a palavra fez uso a Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral) que
solicitou enviar Requerimento ao Secretário de Infraestrutura e Obras, Sr.
Eufrásio Dantas, solicitando providências à respeito do calçamento da Rua
João Pofe, no Bairro Paciência. Solicita enviar Requerimento ao Secretário de
Infraestrutura e Obras, para que providencie a terraplanagem da estrada do
Povoado Bonito. Solicita enviar Requerimento ao Secretário de Urbanismo, Sr.
Marcondes Brito, para que faça a substituição de lâmpadas queimadas nos
Povoados Bonito e Lagoa Redonda. Fala sobre sua parceria junto ao Prefeito,
Governo do Estado e Instituto de Identificação, no qual realizarão a ação de
cidadania itinerante em nosso município, nos dias 21, 22 e 23 de junho, para
emissão de carteira de Identidade. Faz comentários a respeito do requerimento
conjunto com os Vereadores Gefson e Deda Lobo, solicitando prioridade na
vacinação dos Garis de nosso município. Facultada a palavra fez uso o
Vereador José Erisvaldo (Menininho), que saúda à todos e solicita enviar
Requerimento ofício ao Ilustríssimo Secretário de Infraestrutura e Obras, com
cópia para o Excelentíssimo Sr. Prefeito municipal, solicitando medidas a
serem tomadas na Rua Santa Inês e ruas adjacentes no Bairro Brasília, que
estão com poças de água da chuva e esgoto, impedindo o trafego de pessoas,
além do incomodo para os moradores. Solicita enviar Requerimento ao
Ilustríssimo Secretário de Urbanismo e Serviços Públicos, com cópia para o
Excelentíssimo Sr. Prefeito municipal, solicitando iluminação na rua que dá
acesso à praia, entre o restaurante Dunas e Aloha, bem como a iluminação de
alguns postes na beira da praia do Distrito Pontal do Peba. Facultada a palavra
fez uso o Vereador Gefson Monteiro que solicita enviar requerimento ao
Prefeito para tentar viabilizar uma audiência com o Governador do Estado de
Alagoas, Vereadores e Prefeito de nosso município, para tentar sanar o
problema das casa do Conjunto que estão por finalizar. Com a palavra o
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Vereador Marivaldo Barros que aproveita as palavras do Vereador Gefson, e
sugere pedir também ao Governador para Capinar os matos do Trevo na
Rodovia até o Distrito Pontal do Peba, que encontra-se com muito mato,
causando perigo as pessoas que fazem prática de caminhada pela pista.
Retornada a palavra o Vereador Gefson fala sobre seu Projeto a respeito da
farmácia solidária. Fala sobre a questão da pandemia e faz uma reflexão, na
fala do Senador Baiano a respeito das consequências do Covid, que não causa
só a perda dos familiares, mas causa muita pobreza no país. Facultada a
palavra fez uso o Vereador Wisney André que agradece ao Secretário de
infraestrutura pela visita feita junto a ele no Povoado Bonito, onde o mesmo se
comprometeu em fazer os devidos reparos no Posto de saúde desse Povoado,
que na sua opinião está abandonado há um bom tempo. Bem como, outros
serviços de melhoria no Povoado inclusive a estrada que dá acesso a esse
Povoado. Com a palavra a Vereadora Eliane Araújo (Loura), que parabeniza ao
Vereador pela atitude, e cita o problema da falta de médico nesse Povoado.
Retornada a palavra o Vereador Wisney agrade as palavras da Vereadora
Eliane. Fala sobre o Projeto de Resolução de autoria sua em conjunto com o
Vereador Emmanuel, e justifica o motivo do Projeto. Com a palavra o Vereador
Gefson Monteiro que fala a respeito do Projeto. Facultada a palavra fez uso o
Vereador Roberto da Silva que saúda à todos, e justifica que por falha na
internet só conseguiu retornar para a Sessão no pronunciamento do Vereador
Gefson, e faz um complemento ao pronunciamento da Vereadora Eliane
(Loura) a respeito do problema do calçamento na Rua João Pofe, no Bairro
Paciência. E espera que o Secretário venha providenciar a iluminação das
casas daquela rua, inclusive das outras ruas. Agradece à Deus pela
oportunidade de mais um dia e ao Presidente. Facultada a apalavra fez uso o
Vereador Emmanuel Batista que saúda à todos e inicia com a mensagem,
vacina no braço, comida no prato. E fala da felicidade por saber que foi iniciado
na semana passada a entrega dos kits merenda, por parte da Secretaria
Municipal de Educação, da mesma forma que parabeniza a Secretaria de
Assistência Social pela distribuição de cestas básicas a população carente de
nosso município. Solicita enviar requerimento ao Secretário de Saúde, para
que atualize periodicamente essa Casa a respeito da chegada dos Lotes de
vacina em nossa cidade, sobre a quantidade e o tipo de vacina. Solicita enviar
Sessão Ordinária dia 26 de maio de 2021 - Página 3 de 7

Indicação ao Prefeito e Secretário de Saúde, para incluir na prioridade de
vacinação, os membros do Conselho Tutelar de nosso município, que em
momento algum ficaram em suas casas, pois estavam em trabalho garantindo
a preservação dos direitos da criança e do adolescente. Parabeniza ao
Vereador Deda Lobo, em requerer em conjunto aos demais Vereadores, um
trator para o município. Facultada a palavra fez uso o Vereador Marivaldo
Barros que faz reitera seu requerimento de Nº002/2021 solicitando o conserto
das rampas de acesso a praia do Pontal do Peba, e pede ao Secretário que
tome providências a respeito disso, principalmente na rampa da Colônia, onde
as pessoas precisam passar com as carroças e outros transportes. Parabeniza
ao Vereador Deda pelo Requerimento, parabeniza a Vereadora Eliane pela
Ação Itinerante em nosso município. Parabeniza ao Secretário de Educação,
pela distribuição dos kits. Solicita enviar requerimento ao Secretario de
Infraestrutura, solicitando reparo no calçamento da rua por trás da Colônia, no
Bairro Brasília. Justifica a respeito do Projeto de sua autoria. Deseja a todos
um bom final de semana. Facultada a palavra fez uso o Vereador Jaime
Cazuza que agradece à Deu por mais um dia, e parabeniza à todos os
Vereadores pelo desempenho de cada um, parabeniza ao prefeito pelo seu
trabalho e preocupação com o povo de Piaçabuçu a respeito da Covide, e
todos vemos o desempenho do Secretario de Saúde com o povo, parabeniza a
vice prefeita Keyte pelo trabalho junto ao Seu marido na Secretaria de
Assistência Social. Parabeniza ao Secretário de Educação pelo trabalho que
vem mostrando à frente desta Secretaria. Agradece à todos pela atenção e
deseja à todos um bom dia. Facultada a palavra fez uso o Vereador Denilson
(Deda Lobo), que saúda à todos, e agradece à Deus por mais um dia. Fala
sobre o requerimento pedindo um trator para o município, e diz que o pedido é
de todos. Com a palavra o Vereador Gefson que parabeniza ao Vereador Deda
pela iniciativa do pedido do trator, e diz que o requerimento é em nome de
todos, mas a iniciativa foi dele, Vereador Deda. Retornada a palavra, o
Vereador Denilson parabeniza ao Prefeito, a Vice Keyte, ao Secretário de
Educação, pelos serviços feitos em benefício de nossa comunidade.
Parabeniza a colega Vereadora Eliane (Loura) pelo seu requerimento, e a
todos os Vereadores pelo trabalho quem vem desenvolvendo. ORDEM DO
DIA: O Sr. Presidente suspende a Sessão por alguns minutos para que as
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Comissões se reúnam para discutir e emitir o Parecer do Projeto de Lei
Nº006/2021 do Poder Executivo. Retornada a Sessão o Sr. Presidente põe em
discussão e votação o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final ao Projeto de Lei Nº006/2021 do Poder Executivo, não houve quem
fizesse uso da palavra, em votação o Parecer foi aprovado em 1ª votação por
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação o Projeto de Lei
Nº006/2021 do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade dos
presentes em 1ª votação. Encaminha para as Comissões: PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO Nº008/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de
Albuquerque que “Institui o Programa Farmácia Solidária – SOLIDARE, no
Município de Piaçabuçu/AL”, e dá outras providências. PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO Nº009/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros de Melo,
que “Dispõe sobre a criação e manutenção do Curral Municipal de Piaçabuçu e
dá

outras

providências”.

PROJETO

DE

RESOLUÇÃO

LEGISLATIVO

Nº001/2021 de autoria dos Vereadores Wisney Luiz Ramos André e Emmanuel
Batista dos Santos, que “Dispõe sobre a suspensão do Recesso Parlamentar
da Câmara Municipal de Piaçabuçu/AL e estabelece outras providências”.
PROJETO DE LEI Nº005/2021 de autoria do Poder Executivo que “Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução do orçamento
para o exercício financeiro de 2022” e dá outras providências. PROJETO DE
LEI LEGISLATIVO Nº008/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de
Albuquerque que “Institui o Programa Farmácia Solidária – SOLIDARE, no
Município de Piaçabuçu/AL”, e dá outras providências. PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO Nº009/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros de Melo,
que “Dispõe sobre a criação e manutenção do Curral Municipal de Piaçabuçu e
dá

outras

providências”.

PROJETO

DE

RESOLUÇÃO

LEGISLATIVO

Nº001/2021 de autoria dos Vereadores Wisney Luiz Ramos André e Emmanuel
Batista dos Santos, que “Dispõe sobre a suspensão do Recesso Parlamentar
da Câmara Municipal de Piaçabuçu/AL e estabelece outras providências”.
PROJETO DE LEI Nº005/2021 de autoria do Poder Executivo que “Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução do orçamento
para o exercício financeiro de 2022” e dá outras providências. 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 2ª (segunda) votação.
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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 2ª (segunda) votação. LEITURA E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTOS Nº012/2021, Nº013/2021, Nº014/2021 de autoria da
Vereadora Eliane Araújo de Oliveira, Nº004/2021 de autoria do Vereador
Wisney Luiz Ramos André, Nº012/2021 e Nº007/2021 de autoria do Vereador
Roberto da Silva Santos, Nº007/20021 e 008/2021 de autoria do Vereador
Marivaldo Barros de Melo, Nº006/2021 e 007/2021 de autoria do Vereador
Jaime Cazuza dos Santos, Nº004/2021 de autoria do Vereador Denílson Lobo
Pinheiro (Deda Lobo), RQUERIMENTO CONJUNTO Nº001/2021 autoria de
todos os Vereadores da Câmara de Piaçabuçu, e Nº002/2021 de autoria dos
Vereadores Gefson Monteiro de Albuquerque, Denilson Lobo Pinheiro e Eliane
Araújo de Oliveira, que depois de lidos foram aprovados por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS fizeram uso da palavra os Vereadores: Eliane
Araújo (Loura), Roberto da Silva, Denilson, Marivaldo, Emmanuel, Jaime.
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, parabeniza à todos os Piaçabuçuenses pelo aniversário de
Piaçabuçu que será no dia 31 do corrente mês, deseja saúde à todos, e deixa
seus sentimentos à todas as famílias que infelizmente perderam seus entes
nessa pandemia, parabeniza à Secretaria de Saúde, em especial ao pessoal
que trabalha na linha de frente do Covid. Parabeniza à todos os Secretários
que compõem o grupo de administração do Prefeito Djalma, pelos trabalhos
que exercem à frente de suas Secretarias. 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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