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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2021 

 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (07.07.2021), 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: Ailton Vieira da Silva, Denilson Lobo Pinheiro, Edson Mário 

Santos da Silva, Gefson Monteiro de Albuquerque, José Erisvaldo da Silva 

Santos, Jaime Cazuza dos Santos, Marivaldo Barros de Melo, Roberto da Silva 

Santos e Wisney Luiz Ramos André. Faltaram os Vereadores 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. Expediente Constou: REQUERIMENTOS Nº003/2021 de autoria do 

Vereador Ailton Vieira, Nº 22/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo 

(Loura Amaral), Nº13/2021 e Nº14/2021 de autoria do Vereador Marivaldo 

Barros, Nº004/2021 de autoria do vereador Edson Mário, Nº 017/2021 de 

autoria do Vereador Roberto da Silva, Requerimento Conjunto Nº003/2021 de 

autoria de todos os Vereadores. Facultada a palavra fez uso o Vereador José 

Erisvaldo (Menininho) que solicita enviar Requerimento ao setor responsável 

pela iluminação pública de Piaçabuçu para que informe o por que do 

aumento do valor das cobranças das taxas de iluminação pública do 

Loteamento do Povoado Sudene/Mandim, próximo ao campo, onde estão 

cobrando a taxa de iluminação pública e lá não tem iluminação, e há muito 

tempo vem sendo cobrado, e sabe que alguns Vereadores já cobraram a 

implantação da iluminação daquele Loteamento. E pede que reveja essa 

situação para não causar transtorno para aquela comunidade. Fala sobre os 

alagamentos nas ruas no qual vem cobrando há algum tempo, e é necessário 

que reveja essas situações que inclusive nas Rua Mestre Francelino, Antonio 

Machado Lemos, Loteamento Santa Inêz entre outros. Com a palavra o 

Vereador Denilson (Deda Lôbo) que fala sobre esses alagamentos que sempre 

existiram desde o começo de Piaçabuçu, e de gestões passadas. Retornada a 

palavra o Vereador Menininho diz que não é porque vem de anos que a 

população tem que conviver com isso, porque é de responsabilidade da 

Prefeitura tomar uma posição sobre essa questão, o povo não pode viver com 

água dentro das suas casas simplesmente porque já vem há muito tempo 

acontecendo isso. Fala sobre a Indicação solicitando o programa minha cidade 

inda e pede que faça nas Ruas do município para ver onde está precisando, 

como no Loteamento Santa Inês que está vivendo em lamas e 

consequentemente criando doenças para o pessoal daquela região a Rua do 

João Pofe que outros Vereadores também solicitam e que faça o calçamento 
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dessas ruas. Facultada a palavra fez uso o Vereador Ailton Vieira que saúda `a 

todos e pede desculpas por ter faltando nas últimas Sessões. E diz que atento 

as palavras do Vereador que lhe antecedeu diz que sabemos que é obrigação 

da Administração Pública cuidar da cidade, mas sabemos que nossa cidade é 

um prato, é toda plana, e quando a cidade é toda plana, há uma dificuldade em 

alguns casos de se resolver esse tipo de alagamento, e diz que é preocupante, 

mas é uma situação difícil de se resolver. Solicita enviar requerimento a 

Secretaria de Urbanismo, com cópia ao Prefeito, para providenciar a 

reposição de lâmpadas no Povoado Mandim. No trecho da Mercearia do 

trecho da Mercearia do Sr. Jandir até a saída do Povoado Mandim, que 

encontra-se às escuras, e essa situação ainda não foi resolvida. Facultada a 

palavra fez uso o Vereador Gefson Monteiro que saúda à todos, e solicita 

enviar requerimento à Secretaria de Assistência Social e Secretaria de 

Administração, para que veja a possiblidade de promover um mutirão 

junto aos Correios para fazer o CPF das pessoas que não tem condições de 

pagar a taxa. Fala sobre a preocupação com a comunidade ribeirinha, inclusive 

de nosso município, onde há vazão do rio São Francisco diminuiu, e lembra 

quando ocorreu essa mesma situação da diminuição da vazão e a água do 

nosso rio ficou salgada, causando muitos problemas e dificuldades para nossa 

comunidade. Solicita uma Indicação ao Chefe do Executivo para que haja a 

redução de jornada de trabalho sem redução dos vencimentos, aos 

funcionários que possuem pessoas deficientes ou especiais em casa. Deixa 

seu repúdio ao Governo Federal, a respeito da privatização dos Correios. 

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

saúda à todos, e fala sobre mais uma ação que junto com o Prefeito estão 

pleiteando em nosso município através do FECOMERCIO para trazer 

novidades para Piaçabuçu, no desenvolvimento, para que nosso comércio seja 

valorizado e incentivar as pessoas que querem colocar um comércio dentro de 

nossa cidade. Ressalta novamente a questão da falta dágua em nosso 

município, e diz que mais uma vez a CASAL mostra o desrespeito com o Povo 

e pede a pessoas que se unam para tirarmos a CASAL de nosso município. 

Facultada a palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo (Deda Lobo) que saúda 

à todos e agradece à Deus por mais uma quarta-feira. Solicita da Mesa que 

envie uma Moção de Pesar à família da Srª Marina Ribeiro, avó do nosso 

amigo e Secretário de Agricultura Alisson Morango, pelo seu falecimento 

ocorrido ontem na cidade de Viçosa. Parabeniza a gestão pelo início do 

calçamento de 16 (dezesseis) ruas do nosso município, parabeniza ao prefeito 

que é comprometido com seu povo e com a nossa Piaçabuçu. Parabeniza ao 

Líder do Governo pela sua humildade e por suas palavras a respeito dos 

alagamentos de nossa cidade. Pede a cada Vereador oração para a amiga Srª 

Mirian Gleice que vem passando por dificuldades com problemas de saúde. 

Fala sobre a Casa e o desrespeito com nossa Cidade, onde nem se quer faz 

uma nota comunicativa para avisar quando irá faltar água, e todo dia há falta 

d’água e a CASAL nem se quer informa o horário que irá faltar. Parabeniza a 
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colega Vereadora Eliane pelas sábias palavras e deseja à todos um bom dia 

pedindo à Deus que abençoe à todos nós e parabeniza à todos os Vereadores 

pelo trabalho no dia-a-dia. Facultada a palavra fez uso o Vereador Wisney 

André que solicita enviar requerimento a pasta da Secretária competente 

para que coloque bancos ou cadeiras no calçadão, onde é ponto de 

embarque e desembarque dos transportes coletivos, para que as pessoas 

que ficam aguardando o transporte principalmente os idoso, não venham 

ficar esperando em pé, pois não há um lugar aonde possam se sentar 

para aguardar o seu transporte, causando certa dificuldade e 

constrangimento, inclusive para os idosos que ficam aguardando por ali. 

Solicita enviar requerimento à Secretaria da pasta competente, para que 

veja a situação da Rua Flávio Barbosa, que encontra-se com os esgotos 

obstruídos causando alagamento na casa dos munícipes e com isso o 

desconforto dos mesmos e pede a urgência, pois a com a chuva as casas 

estão alagando devido aos esgotos obstruídos. Facultada a palavra fez uso o 

Vereador Roberto da Silva que solicita do Secretário de Urbanismo 

providências à respeito da iluminação pública das casas ao lado do campo do 

Povoado Mandim/Sudene, onde as pessoas vem reclamando que encontram-

se às escuras, pagando taxa de iluminação pública sem ter. Solicita reiterar 

requerimento ao Secretário de Urbanismo à respeito da iluminação pública da 

comunidade Paraisópolis no Povoado próximo ao trevo do Pontal do Peba, 

onde encontra-se sem iluminação nesse trecho, e as pessoas se deslocam a 

noite para ir a Igreja no Povoado Céu, e percorrem esse percurso pela pista às 

escuras, clareando o caminho apenas com os celulares, correndo o risco de 

serem vítimas de um veículo ou um assaltante. Facultada a palavra fez uso o 

Vereador Jaime cazuza que saúda a Casa na pessoa da Senhora Naiane 

Sales. Fala sobre os assuntos abordados pelos colegas Vereadores que lhe 

antecederam e diz que sabemos que a pasta de Infraestrutura é uma pasta de 

muita correria para o Sr. Secretário, Piaçabuçu é uma cidade com muitos 

problemas, e parabeniza à todos os colegas que lhe antecederam e falaram 

sobre a nossa cidade de Piaçabuçu e o alagamento em nossa cidade. E diz 

que tem coisas em nosso município que pode se dar um jeito, e que tem ruas 

que dá para resolver os problemas, e por andar pelas ruas de nossa cidade a 

pé e de bicicleta, vê os problemas nas ruas, inclusive na Mestre Francelino, 

onde tem alguns esgotos sem tampas, não só nessa rua mas em outras ruas 

também, e tem certeza que o Secretário Sr. Eufrásio irá tomar as providências 

e colocar as tampas para que os esgotos não venham ficar entupidos. Fala a 

respeito do problema da rua da firma, onde saí na pista da Lagoa redonda, e 

no trecho próximo a residência do Sr. Alysson, filho do Pedro, as poças 

d’água ficam no meio da canela, e já presenciou varias vezes o Secretário 

fazendo o aterramento daquela estrada, mas esse aterramento e feito no 

verão, mas no inverno fica tudo alagado, e isso só vai resolver quando for 

colocado bueiros para melhorar um pouco a situação daqueles moradores do 

bairro paciência e diminuir aquela água.  Solicita enviar requerimento ao 
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Secretário de Infraestrutura solicitando novamente providências para que 

tape os buracos da travessa Santa Terezinha, no Bairro Paciência de cima. 

Facultada a palavra fez uso o Vereador Marivaldo Barros que saúda à todos e 

solicita enviar requerimento ao Secretário de Saúde, para que tome 

providências à respeito da farmácia do posto de saúde do Distrito Pontal 

do peba, que está com falta de medicação, como o de hipertensão e outros. 

Faz uma reclamação à respeito do requerimento que enviou ao Secretário de 

Saúde sobre informações à respeito da falta de médico na UBS do Distrito 

Pontal do Peba e até o momento não foi respondido. Comenta à respeito dos 

alagamentos em nosso município e diz que na maior parte das vezes a culpa 

não é do gestor, mas sim das pessoas que constroem suas casa no mesmo 

nível do calçamento, e sabemos que isso é um problema em tempos de chuva, 

e o mesmo acontece em algumas ruas do Distrito Pontal do Peba. Agradece ao 

Gestor Dr. Djalma, por ter atendido ao seu pedido de mandar fazer a limpeza 

da rua da Colônia no Pontal do Peba. Ordem do dia: em discussão e votação o 

Parecer ao Projeto de Resolução Nº003/2021 de autoria do Vereador Marivaldo 

Barros, no qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão e 

votação o projeto de Lei legislativo Nº010/2021 de autoria da Vereadora Eliane 

Araújo (Loura Amaral) que foi aprovado por unanimidade dos presentes em 2ª 

e última votação. Em discussão e Votação o Projeto de Lei Legislativo 

Nº12/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros, que foi aprovado por 

unanimidade dos presentes em 2ª e última votação. Em discussão e Votação o 

projeto de Lei Nº 11/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro, que foi 

aprovado por unanimidade dos presentes em 2ª e última votação. LEITURA E 

VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS Nº003/2021 de autoria do Vereador Ailton 

Vieira, Nº 22/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral), 

Nº13/2021 e Nº14/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros, Nº004/2021 

de autoria do vereador Edson Mário, Nº 017/2021 de autoria do Vereador 

Roberto da Silva, Requerimento Conjunto Nº003/2021 de autoria de todos os 

Vereadores, que depois de lidos foram aprovados por unanimidade dos 

presentes. EXPLICAÇÃO PESSOAL fizeram uso os Vereadores Wisney Andre, 

Ailton Vieira, Eliane Araújo (Loura Amaral), Roberto da Silva, Marivaldo Barros, 

José Erisvaldo (Menininho), Denilson Lobo (Deda Lobo), Jaime Cazuza, 

Gefson Monteiro. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra o Sr. 

Presidente agradece e deseja sucesso à todos e em seguida encerra a 

Sessão. Islane Cristine Santos Pereira, _______________________________ 

relatora de atas. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

_______________________________ 
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_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

                       


