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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA DE FORMA HÍBRIDA, 

PRESENCIALMENTE E VIRTUALMENTE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 

 

Aos dezesseis (16) dias do mês de junho 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 2º 

Secretário fazer a chamada dos Srs. Vereadores que responderam: 

DENILSON LOBO PINHEIRO, EDSON MARIO SANTOS DA SILVA, ELIANE 

ARAÚJO DE OLIVEIRA, GEFSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, JAIME 

CAZUZA DOS SANTOS, JOSÉ ERISVALDO DA SILVA SANTOS, 

MARIVALDO BARROS DE MELO, ROBERTO SANTOS DA SILVA E WISNEY 

LUIZ RAMOS ANDRÉ. Faltou o Vereador: AILTON VIEIRA DA SILVA e 

EMMANUEL BATISTA DOS SANTOS, 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: 

PROJETO DE LEI Nº011/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros de 

Melo e Projeto de Lei Nº012/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de 

Albuquerque. REQUERIMENTOS Nº018/2021, Nº019/2021 e Nº020/2021 de 

autoria da Vereadora Eliane Araújo de Oliveira, Nº019/2021 e INDICAÇÃO 

Nº001/2021 de autoria do Vereador JOSÉ ERISVALDO DA SILVA SANTOS 

(Menininho), Nº008/2021, Nº009/2021 de autoria do Vereador Jaime Cazuza, 

Nº010/20021 E Nº011/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros de Melo, 

Nº005/2021, Nº006/2021 e Nº007/2021 de autoria do Vereador Wisney Ramos 

André, Nº 013/2021 e Nº014/2021 e INDICAÇÃO Nº001/2021 autoria do 

Vereador Roberto da Silva Santos. Ofício Nº 503/2021 da Secretária Municipal 

de Saúde de Piaçabuçu, enviando resposta ao ofício Nº071/2021 da CMP. 

Facultada a palavra fez uso a Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral) que 

saúda à todos e solicita enviar requerimento ao Prefeito, pedindo providências 

urgentes na iluminação e calçamento, do Loteamento do Povoado Sudene, 

porque à noite não tem nenhum braço de luz, ficando num escuro tremendo, e 

que essas medidas sejam tomadas imediatamente, inclusive no calçamento, 
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pois naqueles lotes, onde hoje possuem casas construídas, o acesso é difícil 

porque ´o terreno é muito areoso, causando dificuldade para chegar as casas. 

Fala novamente sobre a CASAL, e diz que é um tema que se vem debatendo 

há muitos anos, e infelizmente a gente não vê a CASAL ter compromisso com 

Piaçabuçu. E fala da visita à CASAL que fez esse ano com o Prefeito, e da falta 

de compromisso da CASAL com a população. Com a palavra o Vereador 

Denilson (Deda Lobo) que informa que o Prefeito, Djalma Beltrão, mandou uma 

empresa de Arapiraca, distribuir a água nos caminhões pipas no nosso 

município. Retornada a palavra a Vereadora Eliane fala da sua indignação pela 

falta de respeito da CASAL. Com a palavra o Vereador Roberto da Silva, que 

comenta que o funcionário da Casal, Sr. Eduardo, contraiu COVID, e teve que 

ficar afastado, e a empresa não mandou sequer um funcionário para substituí-

lo, e em seguida o mesmo saiu de férias, e até agora não chegou uma pessoa 

para colocar nas redes sociais o que está acontecendo. Retornada a palavra a 

Vereadora Eliane que fala sobre a informação dada pelo Vereador Roberto, e 

fala sobre a quantidade de vezes que os Vereadores solicitaram a compra de 

uma bomba reserva à CASAL e diz que não podemos mais continuar com isso, 

pois se não tem bomba reserva, se não tem alguém que responda pela 

CASAL, o que a CASAL está fazendo em Piaçabuçu? Só arrecadando, sem 

fazer nenhum investimento em Piaçabuçu. Pede desculpas, mas diz que não 

quer mais conversa com Governador, nem com Presidente da CASAL, e sua 

conversa hoje com o povo de Piaçabuçu, é que CASAL nunca mais em 

Piaçabuçu. Facultada a palavra fez uso o Vereador Wisney André que saúda á 

todos e agradece à Deus por mais um dia. E diz que o discurso de todos é 

mais uma vez sobre a CASAL, e é vergonhoso o que essa empresa faz com a 

população de Piaçabuçu, onde as pessoas pagam taxas exorbitantes, para 

uma qualidade de água horrível e que muitas vezes nem água temos. Solicita 

desta Casa que encaminhe uma representação contra a CASAL ao Ministério 

Público, porque todas as semanas a gente vem aqui prepara ofício, encaminha 

para a CASAL, e eles não tem consideração nem com esta Casa e nem com o 

Povo de Piaçabuçu, pois não respondem aos ofícios enviados por esta Casa. 

Diz que já que a CASAL está dessa forma, diariamente e mensalmente, 

fazendo esse descaso com o município, solicita requerer que ela deixe de 

cobrar a conta do Bairro Paciência, que a água não chega lá e quando chega é 
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cheia de lama e barro. E diz que acredita que quando a empresa veio para o 

município, em seu contrato oferecia água de qualidade, e como ela não está 

oferecendo, por que pagar? E diz que no cento e no Bairro Brasília muitas 

vezes chega, mas a qualidade é péssima, então pede à esta casa que 

encaminhe uma representação ao Ministério Público contra a CASAL, e vamos 

mais além vamos tentar de alguma forma acabar com essa empresa aqui em 

nosso município, porque não aguentamos mais todos os dias, em todas as 

Sessões, não só neste ano, mais em outras gestões que já passaram por aqui, 

como a Vereadora Loura Amaral mencionou, sempre há cobrança sobre a 

CASAL. Com a palavra a Vereadora Eliane (Loura Amaral) que fala que o 

Vereador está coberto de razão, no sentido de acionar o Ministério Púbico. E 

sugere ver a possibilidade com o Procurador da Câmara de chamar a 

comunidade, para as pessoas que tiverem interesse de entrar com uma Ação 

Coletiva contra a CASAL, para que tenhamos força, e no futuro a CASAL não 

venha cobrar do município o que ela não deu. Retornada a palavra o Vereador 

Wisney diz que esteve ontem na capitação no Povoado Penedinho, onde se 

encontrava uma representante regional da CASAL, e perguntou a ela porque 

não existe uma bomba reserva para esta comunidade, e a mesma respondeu 

que existe uma bomba reserva, mas para todo o Estado, e diz que é um 

absurdo, e vê que não podemos ficar de braços cruzados e temos que procurar 

o quanto ante o Ministério Público para expulsar a CASAL do nosso município. 

Facultada a palavra fez uso o Vereador José Erisvaldo (Menininho) que fala 

sobre seus Requerimento e sua Indicação ao Sr. Prefeito. Facultada a palavra, 

fez uso o Vereador Denilson Lobo (Deda Lobo), que saúda à todos os 

Vereadores, Funcionários da Casa e agradece à Deus por mais um dia, e 

parabeniza ao Sr. Telmo Leão, do Piaçabuçu News, pelo seu aniversário, e 

deseja que Deus o abençoe, lhe dê muita saúde, paz e muitos anos de vida. 

Inicia falando sobre a CASAL que nesses últimos dias vem passando cada vez 

mais dos limites, sem respeitar o nosso povo e a nossa comunidade. 

Parabenizando a todos os Vereadores que vem se empenhando, parabeniza a 

forma de agir do nosso Executivo, onde o Excelentíssimo Senhor Prefeito,  

entrou em contato com a Presidente da CASAL regional de Arapiraca, e a 

mesma não tinha conhecimento que em Piaçabuçu estava faltando água. E diz 

que além de uma bomba reserva, porque a CASAL não tem uma equipe de 
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reserva para informar sobre a falta d’água? E diz que o Senhor Prefeito voltou 

a ligar para o Presidente Estadual da CASAL pedindo que respeitasse 

Piaçabuçu, pois Piaçabuçu é um grande município e que merece respeito, e 

merece que a CASAL tenha um grande respeito pela nossa comunidade. Deixa 

sua indignação de todos os Vereadores com a CASAL, e parabeniza a atitude 

do Prefeito, que colocou 2 (dois) caminhões pipas de uma empresa de 

Arapiraca para amenizar um pouco o sofrimento do nosso povo, e parabeniza-o 

pela grande atitude. Parabeniza também aos onze (11) Vereadores desta 

Casa, que vem se empenhando para que essa realidade venha mudar em 

nosso município. E parabeniza também o empenho do Deputado Dudu 

Ronalssa, que fez seu pronunciamento ontem na Assembleia, pedindo ao 

Presidente Clécio que fosse resolvido esse problema da água. Facultada a 

palavra fez uso o Vereador Roberto da Silva, que solicita enviar Requerimento 

ao DER (Departamento de Estradas e Rodagens) com cópia ao Prefeito, 

solicitando que coloque dois quebra-molas no Povoado Lagoa Redonda, na 

AL101 Sul, Km 3, nas imediações da casa do Professor Manilton e do ex-

Vereador Firmino, onde ali se encontram várias casas e com moradores que 

transitam para um lado e par ao outro. Solicita enviar Requerimento ao 

Secretário de Infraestrutura Senhor Eufrásio, com cópia ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito, para que coloque um Ponto de ônibus do Povoado Lagoa Redonda, 

porque ali há muitos moradores, e que precisam se locomover para Piaçabuçu 

ou outra cidade, e ficam a mercê do tempo, embaixo de sol ou de chuva. Faz 

seu comentário sobre a CASAL e diz que faz suas as palavras da Vereadora 

Eliane (Loura) sobre a CASAL, e diz que não adianta mais ficar falando, pois se 

cobre e nada acontece, e que pode ser feito é formar uma comissão, para ir até 

o Ministério Público, e diz que são os meios que a gente tem é recorrer à 

Justiça, e se ela não conseguir, ninguém mais consegue, porque eles não tem 

respeito por essa Casa. Facultada a palavra fez uso o Vereador Jaime Cazuza, 

que saúda à todos desejando um  bom dia. Parabeniza à todos os Vereadores 

que se pronunciaram anteriormente, parabeniza à Vereadora Eliane (Loura) 

pelo discurso excelente nesta manhã. E diz que lembrou da luta há muitos 

anos dos Vereadores Eliane, o Presidente Edson Gordo, e demais Vereadores 

que fizeram parte da Câmara naquela gestão, onde junto com o povo fizeram a 

manifestação contra a CASAL. E diz que a CASAL não tem respeito ao povo 
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de Piaçabuçu, nem ao pai de família que sai de sua casa com uma inchada 

para ganhar uma diária de R$35,00, e diz que quando um talão de um pai de 

família atrasa, ele recebe um aviso de corte para cortar sua água, e pede à 

CASAL que respeite os moradores de Piaçabuçu, respeitem os homens e as 

mulheres de bem de Piaçabuçu, e que procurem dar o melhor para Piaçabuçu, 

procurem dar uma água tratada aos moradores de Piaçabuçu, pois querem 

cobrar do povo o que não estão cumprindo. E pede à CASAL que cumpra com 

seu trabalho, e dê uma água boa para Piaçabuçu, uma água tratada, pois essa 

Câmara de Vereadores está cansada de cobrar à CASAL, e diz que água que 

sai da torneira faz vergonha, e a CASAL quer mangar da Cara dos Vereadores, 

do Prefeito e da cara dos moradores de Piaçabuçu. E pede à Deus que 

continue nos abençoando. Deseja à todos um bom dia. Facultada a palavra fez 

uso o Vereador Marivaldo que deseja à todos um bom dia, e fala a respeito da 

CASAL, sobre o empenho de todos os Vereadores desta Casa na luta contra a 

CASAL, parabeniza à todos os Vereadores. Fala sobre seu Projeto que entrou 

hoje nesta Casa, agradece ao Secretário de Agricultura, Sr. Alysson Morango, 

por atender sua solicitação, enviando a máquina que tinha pedido. Parabeniza 

ao Sr. Antelmo pelo seu aniversário, e deseja que Jesus lhe muitos anos de 

vida. O Sr. Presidente saúda à todos os presentes. Fala sobre a luta de muitos 

anos contra a CASAL, e diz que é uma empresa que não tem nenhum 

compromisso com o município de Piaçabuçu. E diz que se reunirá com a 

procuradoria desta Casa para analisar a forma de entrar com uma ação, ou 

formar uma Comissão para entrar com o Processo. E diz que  estamos 

passando por um momento muito difícil, principalmente agora nessa pandemia, 

onde quem não tem álcool em gel, ou não pode comprar, lava as mãos com 

água e sabão, para fazer sua higienização, e justamente agora em plena 

pandemia, falta agua por quatro dia em nossa cidade. E diz que não tem mais 

como tolerar, não tem mais paciência de suportar essa irresponsabilidade, esse 

descomprometimento com a população de Piaçabuçu, e diz aos Vereadores 

que vamos transformar conversas em ações. E diz que está do lado daqueles 

que não querem mais a CASAL em Piaçabuçu. Em seguida faz a Leitura de 

uma Carta Aberta dos Vereadores sobre a má qualidade da água: Consumidor, 

Estado e Concessionária, à comunidade Piaçabuçuense. Mostra um 

requerimento assinado por todos os Vereadores e protocolado no inicio do mês 
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à CASAL, no qual nunca foi respondido. ORDEM DO DIA: Em discussão e 

votação o Projeto de Lei Nº007/2021 do Poder Legislativo, de autoria do 

Vereador Gefson Monteiro, não houve quem fizesse uso da palavra, o Projeto 

foi para votação e aprovado por unanimidade dos presentes em 2ª e última 

votação. Em discussão e votação o Projeto de Lei Nº 008/2021 de autoria do 

Vereador Gefson Monteiro que foi aprovado por unanimidade dos presentes 

em 2ª e última votação. LEITURA E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS 

Nº018/2021, Nº019/2021 e Nº020/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo 

de Oliveira, Nº019/2021 e INDICAÇÃO Nº001/2021 de autoria do Vereador 

JOSÉ ERISVALDO DA SILVA SANTOS (Menininho), Nº008/2021, Nº009/2021 

de autoria do Vereador Jaime Cazuza, Nº010/20021 E Nº011/2021 de autoria 

do Vereador Marivaldo Barros de Melo, Nº005/2021, Nº006/2021 e Nº007/2021 

de autoria do Vereador Wisney Ramos André, Nº 013/2021 e Nº014/2021 e 

INDICAÇÃO Nº001/2021 autoria do Vereador Roberto da Silva Santos. Que 

depois de lidos foram aprovados por unanimidade dos presentes. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS fizeram uso da palavra os Vereadores: José 

Erisvaldo (Menininho), Eliane Araújo (Loura Amaral), Denilson Lobo (Deda 

Lobo), Roberto da Silva, Jaime Cazuza, Wisney André. Não havendo mais 

quem fizesse uso da palavra, o Senhor Presidente deseja um bom dia à todos 

um bom dia e bom final de semana, e em seguida encerra a presente Sessão. 

Islane Cristine Santos Pereira, ______________________________________, 

relatora de atas.         

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 



Sessão Ordinária dia 16 de junho de 2021  -   Página 7 de 7 
 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 


