ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (23.06.2021), às
09:00 horas, reuniu-se de forma híbrida em seu próprio plenário da Câmara
municipal de Piaçabuçu, sob a `Presidência do Vereador Edson Mário Santos
da Silva, que solicitou do 2º Secretário fazer a chamada dos Senhores
Vereadores que responderam: Denilson Lobo Pinheiro, Emmanuel Batista dos
Santos, Edson Mário Santos da Silva, Gefson Monteiro de Albuquerque, José
Erisvaldo da Silva Santos, Jaime Cazuza dos Santos, Marisvaldo Barros de
Melo, Roberto da Silva Santos e Wisney Luiz Ramos André. Faltaram os
Vereadores Ailton Vieira da Silva e Eliane Araújo de Oliveira 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. Expediente Constou:
REQUERIMENTOS Nº07/2021, Nº008/2021 de autoria do Vereador Emmanuel
Batista dos Santos, Nº 015/2021 e Nº016/2021 de autoria do Vereador Roberto
da Silva Santos. Facultada a palavra fez uso o Vereador José Erisvaldo
(Menininho), que solicita enviar Indicação ao Prefeito Dr. Djalma Beltrão, para
que solicite do Governo Estadual o Programa Vida nova na sua casa, para o
nosso município, onde se trata de reforma para as casas de pessoas de baixa
renda, onde as reformas valem até R$8.000,00 (oito mil reais). Solicita enviar
requerimento ao Prefeito e Secretário de Urbanismo, solicitando providências
na limpeza do cais do porto dos pescadores, que encontra-se cheio de lama e
de lixo, causando risco de transmissão de doenças para as pessoas que
passam por esse porto. Com a palavra o Vereador Jaime Cazuza que fala que
foi procurado por algumas pessoas, que solicitaram que fosse colocado alguns
entulhos na beira do rio, e diz que acredita que o Prefeito irá tomar as
providências o mais rápido possível. Com a palavra o Vereador Roberto da
Silva, que sugere que o ideal deveria ser como antes que tinha uma pessoa
responsável pela manutenção deste local, no qual não acumulava o lixo e nem
o entulho. Retornada a palavra o Vereador Menininho agradece as palavras
dos Vereadores. Facultada a palavra fez uso o Vereador Gefson Monteiro que
fala sobre os últimos acontecimentos em Piaçabuçu que envolve o
abastecimento de água, e diz que fica consciente e com a alma lavada, porque
todos sabem do compromisso de cada Vereador desta Casa, independente de
ser situação ou oposição, do empenho do Presidente, do Prefeito Dr. Djalma, e
dos Secretários Paulo Pinheiro e Guido Brêda, e diz que estão com a
consciência tranquila pelo empenho para resolver esse problema da água de
nosso município. Diz que está tranquilo e aberto às críticas, e que tem certeza
que cada um dos Vereadores estão se empenhando ao máximo, buscando
apoio fora do município, para que em um pequeno espaço de tempo consiga
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melhorar a qualidade da água. Solicita enviar Requerimento ao Secretário de
Saúde para que veja a possibilidade de incluir na prioridade de vacinação os
desabrigados que vivem nas praças de Piaçabuçu, para que sejam vacinados
contra o Covid-19, haja vista que por viverem nas ruas ficam expostos há
várias doenças, inclusive o Covid. E que se possível seja utilizada as doses da
xepa. Facultada a palavra fez uso o Vereador Emmanuel Batista que fala sobre
seus requerimentos que constam no expediente. Fala sobre o pronunciamento
do Vereador Gefson à respeito da Vacina, e diz que já chegamos na etapa da
vacinação de quem possui morbidades, e que para se atestar essas
morbidades é necessário o atestado médico para comprovar e a pessoa possa
se vacinar, mas infelizmente estamos com os PSF sem médicos, e deixa sua
indignação à respeito. Solicita do Secretário de Saúde informações sobre a
quantidade e o tipo de vacina que está chegando em nosso município, para
que possa motivar a população para se vacinar e com isso consigamos nos
distanciar desse mal. Facultada a palavra fez uso o Vereador Roberto da Silva
que solicita enviar requerimento ao Prefeito e ao Secretário de Urbanismo, para
que coloque lâmpadas do postes das imediações do Cemitério Publico, onde
encontram-se escuro, tendo lâmpadas acesas apenas na parte interna da
Igreja. Facultada a palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo (Deda Lobo) que
parabeniza a Secretaria de Agricultura pela reforma feita no mercado público
do Distrito Pontal do Peba. Parabeniza ao Presidente Vereador Edson e à
todos os Vereadores por se empenharem na questão da CASAL, onde ontem
tiveram uma reunião à pedido do Presidente desta Casa e do Prefeito Djalma
Beltrão, e parabeniza à todos pelo empenho de cada um, e espera que de hoje
em diante a CASAL venha respeitar essa casa e a população. Parabeniza ao
Prefeito e aos Secretário de Esportes e Secretário de Infraestrutura pela
reforma do Ginásio de Esportes. Parabeniza também ao Secretário Paulinho
Pinheiro pelo acompanhamento e o empenho na luta da CASAL. Facultada a
palavra fez uso o Vereador Marivaldo Barros que solicita enviar requerimento
ao Secretário de Saúde, para que envie médicos para o posto do PSF do
Distrito Pontal do Peba que há mais de dois meses encontra-se sem médicos.
E as pessoas estão se prejudicando, principalmente os que tomam remédios
controlados como diabetes e hipertensão e precisam da receita para adquirir
esses remédios. Fala que foi vacinado e não sentiu nenhuma reação, e pede à
todos que tomem a vacina para se imunizar, pois é a melhor forma de nos
livrarmos desta doença. Fala da sua reunião que participou com os demais
colegas ontem na CASAL e diz que voltou desacreditado, e diz que os nobres
Vereadores junto com Prefeito, deveriam tomar a atitude de acionar o
Ministério Público, porque em sua visão a CASAL não irá resolver o que
prometeu ontem, e mais uma vez irá acontecer o que já vem acontecendo em
que nada será resolvido em nosso município. Agradece aos Secretários Sr.
Paulinho Pinheiro e Sr. Guido Breda por acompanharem a reunião ontem com
a CASAL. Facultada a palavra fez uso o Vereador Wisney André que solicita
enviar requerimento ao Secretário de Urbanismo que faça a limpeza do
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cemitério de nossa cidade, que encontra-se cheio de mato, com muitas
lagartas de fogo vindas dos Cajueiros do terreno vizinho. Com a palavra o
Vereador Jaime que pede que esse requerimento seja dado prioridade para
que isso venha a ser logo resolvido. Retornada a palavra o Vereador Wisney
agradece as palavras do Vereador Jaime e solicita enviar requerimento ao
Prefeito que seja feita a ampliação do Cemitério público, que já não tem mais
espaço para enterrar os entres queridos. Com a palavra o Vereador Roberto
que fala sobre a dificuldade hoje que é encontrar um local para enterrar alguém
no cemitério. Retornada a palavra o Vereador Wisney concorda que está muito
difícil encontrar uma vaga para enterrar alguém. Com a palavra o Vereador
Gefson Monteiro que informa que o terreno por trás do cemitério pertence ao
Município. Retornada a palavra o Vereador Wisney agradece as palavras e
deseja a todos um bom dia. Facultada a palavra fez uso o Vereador Jaime
Cazuza que solicita enviar requerimento ao Prefeito e Secretário de
Infraestrutura para que seja feito o calçamento do Beco da Rama que merece
ter um calçamento pois o povo alí é muito carente, e sofre em tempos de
chuvas, pois fica difícil o acesso por aquele trecho. E pede ao Prefeito urgência
em atender esse pedido já que o Governo do Estado não cumpriu com a
promessa que fez de calçar aquelas ruas. Parabeniza a Colega Vereadora
Eliane pelo trabalho junto aos colegas desta Câmara em trazer a caravana
para tirar os RG’s da população, onde o Governador prometeu trazer esse
serviço e não cumpriu. O Sr. Presidente parabeniza e agradece à todos que
participaram da reunião ontem com a CASAL, mas que infelizmente não saíram
satisfeitos, mas pede que seja aguardado para ver se o Presidente da CASAL
vai cumpri o que prometeu dentro do prazo, e caso isso não seja feito, será
convocado o Presidente da CASAL para uma audiência pública e a partir daí
tomar as medidas necessárias. Avisa a população que nem esta Casa e nem o
Prefeito se curvam para nenhuma empresa, e que estão lutando para que a
CASAL venha a respeitar a população deste município. Ordem do dia:
LEITURA E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS Nº008/2021 e 007/2021 de
autoria do Vereador Emmanuel Batista, Nº 015/2021 e Nº016/2021 de autoria
do Vereador Roberto da Silva, que depois de lidos foram aprovados por
unanimidade dos presentes. EXPLICAÇÃO PESSOAL fizeram uso os
Vereadores José Erisvaldo, Denilson Lobo, Roberto da Silva, Jaime Cazuza,
Gefson Monteiro, Emmanuel Batista, Marivaldo Barros e Wisney André. Não
havendo mais quem fizesse uso da palavra o Sr. Presidente encerra a Sessão.
Islane Cristine Santos Pereira, ______________________________________
relatora de atas.

__________________________________
__________________________________
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