ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA DE FORMA HÍBRIDA, VIRTUALMENTE
E PRESENCIALMENTE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021

Aos nove (09) dias do mês de maio de dois mil e vinte e um (2021), às 09:00hs,
reuniram-se em seu próprio plenário da Câmara municipal de Piaçabuçu e
virtualmente através da plataforma digital MEET, sob a Presidência do
Vereador Edson Mário Santos da Silva, que solicitou do 1º Secretário fazer a
chamada dos Srs. Vereadores que responderam: AILTON VIEIRA DA SILVA,
DENILSON LOBO PINHEIRO, EDSON MARIO SANTOS DA SILVA,
EMMANUEL BATISTA DOS SANTOS, ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA, 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: JAIME CAZUZA DOS SANTOS, 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 Nº015/2021, Nº016/2021,
Nº017/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo de Oliveira, INDICAÇÃO
Nº001/2021 de autoria do Vereador Wisney Luiz Ramos André, Nº014/2021 de
autoria do Vereador Roberto da Silva Santos, Nº003/2021, Nº004/2021 e
005/2021 de autoria do Vereador Edson Mário Santos da Silva, Nº004/2021 de
autoria do Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque. PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO Nº010/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo de
Albuquerque que “Dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas
escolas Públicas e nas unidades básicas de saúde”, e dá outras providências.
Facultada a palavra fez uso o Vereador Marivaldo Barros que solicita enviar
Requerimento ao Secretario de Urbanismo, solicitando que seja feita a
reposição das lâmpadas queimadas da Rua da restinga, quadra 3, no Distrito
Pontal do Peba, que encontra-se às escuras. Solicita do Secretario de
Infraestrutura e Urbanismo, providencias no atendimento de seus
Requerimentos de N002/2021 requerendo-lhe o que seja feito o reparo no
calçamento das rampas de acesso a Praia do Peba, principalmente a da Rua
da Colônia de Pescadores do Distrito Pontal do Peba, e Nº08/2021 de
27/05/2021 solicitando providências á respeito dos esgotos abertos na Rua da
Serraria, no Distrito Pontal do Peba, próximo ao local que vende acarajé. No
qual não foram atendidos até o presente momento. Facultada a palavra fez uso
o Vereador Roberto da Silva que solicita enviar requerimento ao Secretário de
Urbanismo para que seja providenciada para ampliar baços com lâmpadas
para os postes da comunidade Paraisópolis, na Rodovia AL101 SUL, até o
trevo do Distrito Pontal do Peba. Haja vista que todos os dias as pessoas saem
daquela comunidade, caminhando até a Igreja do Povoado Céu, e esse trecho
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não possui iluminação, causando perigo aos que transitam por ali. Solicita
enviar Requerimento ao Secretário de Infraestrutura e Obras, com cópia ao
Secretário de Transportes, solicitando a construção de um ponto de ônibus, na
Rodovia AL225, sentido Piaçabuçu-Penedo, entre o trecho da copaíba e
Barreiras, para dar mais comodidade aos que precisam esperar o transporte
nesse trecho. Haja vista que só há um ponto de ônibus na entrada das
Barreiras, no sentido Penedo-Piaçabuçu. Solicita enviar Indicação 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 inclua na lista de prioridade na Vacinação contra o Covid-19, os
Comerciantes e Funcionários de comércio do nosso Município. Haja vista que os
mesmo se encontram na linha de frente, correndo maior risco de contágio. Facultada a
Palavra fez uso o Vereador Gefson Monteiro que faz comentários a respeito do
problema da CASAL em nosso município, a respeito do fornecimento de água em
nosso município. Fala de um Projeto de Lei ou Indicação de sua autoria, que entrará
nessa Casa, no qual diminui a carga horária dos funcionários municipais que possuem
filhos especiais, ou portadores de deficiência. Fala sobre seu Projeto que tramita
nessa Casa sobre a horta comunitária, e justifica a importância do mesmo. Fala sobre
a questão de ser implantado lixeiras em alguns pontos na Praia do peba, para que as
pessoas coloquem os lixos, até o momento em que o município vá recolher. Faz uma
sugestão, para que os Vereadores junto com o Prefeito, possam modificar a estrutura
do Pontal do Peba, para que os turistas que vem a Praia, não saiam sem deixar
nenhum real naquele local, e que seja adotado como em algumas praias turísticas,
que os turistas que venham ao Pontal do Peba, deixem uma taxa, para ajudar na
manutenção do município. Com a palavra os Vereadores Ailton e Eliane (Loura), que
comentam sobre o assunto e a importância do município fazer um trabalho de
conscientização sobre o lixo que deixam na praia. Facultada a apalavra fez uso o
Vereador José Erisvaldo (Menininho) que fala sobre a vergonha que é a CASAL, onde
já está se tornando uma vergonha para os Piaçabuçuenses e para os Políticos, e
todos precisam juntar forças, e solicita do Prefeito que faça uma reunião com o
Governador para resolver esse problema. Com a palavra a Vereadora Eliane Araújo
(Loura), que comenta sobre o assunto e fala da reunião que participou junto com o
Prefeito e o Diretor da CASAL. Com a palavra os Vereadores Roberto e Gefson que
falam sobre o assunto. Facultada a palavra fez uso a Vereadora Eliane Araújo (Loura
Amaral) que solicita enviar requerimento ao Secretário de Infraestrutura e Obras,

Sr. Eufrásio Dantas, solicitando que seja providenciado a terraplanagem na
estrada de acesso ao Povoado Bonito, tendo em vista que nesse período de
chuva o acesso torna-se muito difícil. Solicita enviar Requerimento ao
Secretário de Infraestrutura e Obras, Sr. Eufrásio Dantas, solicitando que veja a
situação da Rua João Pofe, no Bairro Paciência, que encontra-se com muita
lama, e depois que passou a máquina a situação ficou pior. Faz comentários
sobre seu Projeto de Lei, que entrou hoje nesta Casa. Com a palavra os
Vereadores Gefson e Emmanuel Batista que comentam sobre os
pronunciamentos da Vereadora Eliane. Facultada a palavra fez uso o Vereador
Ailton Vieira que fala sobre o pronunciamento do Colega Vereador Gefson à
respeito da Praia do Peba. Lembra da luta para transformar o Povoado Pontal
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do Peba em Distrito, onde o Prefeito da época, Sr. Dalmo Junior, vetou o
Projeto e a Câmara derrubou esse veto, transformando o Peba em Distrito.
Fala sobre a importância das Sessões Itinerantes nos Povoados. Faz
comentários sobre o problema da CASAL em nosso município e a luta de
muitos anos para resolver esse problema. Solicita enviar Requerimento ao Sr.
Secretário de Infraestrutura e Obras, com cópia ao Prefeito, solicitando que
seja feito reparos na via de acesso entre o Bairro Paciência e a Rua do
Cemitério, que seja feito o aterro daquela estrada. Facultada a apalavra fez uso
o Vereador Wisney André que solicita enviar Requerimento ao Secretário de
Esportes, solicitando a extinção da cobrança das taxas das quadras de nosso
município, haja vista que as quadras dos Povoado são isentas de cobrança de
taxas. Com a palavra os Vereadores Ailton e Eliane que comentam sobre o
assunto. Solicita enviar Requerimento ao Secretário de Urbanismo, solicitando
que informe a esta Casa, aonde serão reutilizados os braços de lâmpadas que
foram retirados dos postes, e trocados por lâmpadas de LED em nosso
município. Facultada a palavra fez uso o Vereador Emmanuel Batista que
solicita enviar requerimento ao . Sr. Prefeito, com cópia a Secretária de
Turismo, para que envie informações como está o andamento da obra do
Terminal Turístico, haja vista que não há trabalhadores nesta obra. Presta
solidariedade ao colegas Vereadores, a respeito dos requerimentos que não
são respondidos. Solicita enviar requerimento ao Sr. Prefeito, e ao Secretário
de Saúde, para que envie informações sobre a falta de médico no PSF do
centro, que há dois (02) meses está sem médico, e nesse tempo de pandemia,
não podemos ficar sem assistência médica. Fala sobre o problema da CASAL
em nosso município e a luta para resolver o mesmo. Com a palavra os
Vereadores Ailton Vieira e Roberto Silva que falam sobre o assunto. Facultada
a palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo (Deda Lobo) que pede ao
Presidente que marque uma reunião com o Governador para resolver esse
problema da CASAL, pois não podemos aceitar essa situação, e fala do
sofrimento da população com a falta d’água. Com a palavra os Vereadores
Eliane e Roberto, que fazem seus comentários. Retornada a palavra o
Vereador Denilson reforça seu pedido de uma reunião com o Governador. O
Sr. Presidente solicita enviar Moção de Pesar a família enlutada do Sr.
Tristeza. E fala sobre o problema da CASAL. Facultada a palavra fez uso o
Vereador Ailton Vieira que fala novamente sobre a CASAL, e lembra que em
2005, os Vereadores junto com o Prefeito conseguiram trazer o
Superintendente da CASAL para este Município e o mesmo prometeu na outra
semana resolver o problema, e até hoje não resolveu nada. E diz que é
necessário essa casa tomar uma posição para resolver essa situação. ORDEM
DO DIA: O Sr. Presidente põe em discussão e votação o Parecer da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei Nº007/2021 do Poder
Legislativo, de autoria do Vereador Gefson Monteiro, não houve quem fizesse
uso da palavra, em votação o Parecer foi aprovado em única votação por
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação o Projeto de Lei
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Nº007/2021 do Poder Legislativo, de autoria do Vereador Gefson Monteiro, que
foi aprovado por unanimidade dos presentes em 1ª votação. Encaminha para
as Comissões: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº010/2021 de autoria da
Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral). Em discussão e votação o Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei
Nº008/2021 do Poder Legislativo, de autoria do Vereador Gefson Monteiro, fez
uso da palavra o Vereador Gefson, em votação o Parecer foi aprovado em
única votação por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação o
Projeto de Lei Nº008/2021 do Poder Legislativo, de autoria do Vereador Gefson
Monteiro, que foi aprovado por unanimidade dos presentes em 1ª votação. Em
votação o 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” que
foi aprovado por unanimidade dos presentes em 2ª votação. LEITURA E
VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS: Nº015/2021, Nº016/2021, Nº017/2021 de
autoria da Vereadora Eliane Araújo de Oliveira, INDICAÇÃO Nº001/2021 de
autoria do Vereador Wisney Luiz Ramos André, Nº014/2021 de autoria do
Vereador Roberto da Silva Santos, Nº003/2021, Nº004/2021 e 005/2021 de
autoria do Vereador Edson Mário Santos da Silva, Nº004/2021 de autoria do
Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque. EXPLICAÇÕES PESSOAIS
fizeram uso da palavra os Vereadores: Eliane Araújo (Loura), Roberto da Silva,
Denilson Lobo, Ailton Vieira, Wisney André, Marivaldo Barros. Não havendo
mais quem fizesse uso da palavra, o Sr. Presidente agradece e parabeniza à
todos os Vereadores que participaram da Sessão e 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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