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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 vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (27.07.2021), às 

09:00 horas, reuniu-se 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, Emmanuel Batista dos Santos, 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. 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 Nº006/2021, Nº007/2021 Nº008/2021 e Nº009/2021 de 

autoria do Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque, Nº022/2021 de autoria 

do Vereador, Nº 21/2021 e Nº22/2021 de autoria do Vereador Roberto da Silva 

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

que saúda à todos os presentes e diz que sua vinda à tribuna é para falar sobre 

a visita que fez à Secretaria de Esportes do Município para tomar 

conhecimento de como se encontra o andamento daquela Secretaria, na qual 

teve uma conversa muito boa com o Secretário, e constatou que irão iniciar as 

várias ações que aquela Secretaria já vem desenvolvendo ao longo desses 

quatro anos. Parabeniza aos Vereadores Emmanuel e Menininho pela parceria 

junto à Secretaria de Esportes. Solicita do Presidente tomar uma atitude e as 

devidas providências, porque hoje se sentiu descriminada por apenas os 

Vereadores homens terem sido comunicados com o que tramita nessa Casa e 

ela não foi comunicada, e pede providências para que isso não venha mais 

acontecer nessa Casa, e pede respeito como Vereadora para que tenha 

igualdade com reação as questões do Legislativo nesta Casa. Facultada a 

palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo (Deda Lobo) que agradece à Deus 

por mais uma Terça feira com saúde e paz, e agradece à todos os Vereadores 

pela preocupação com o estado de Saúde de sua mãe que se encontrou 

doente na quarta-feira passada. Pede à todos pela saúde do Secretário de 

Saúde, Sr. Geraldo Beltrão que encontra-se internado em Maceió com 

problemas de saúde, e diz que com fé em Deus logo ele estará se recuperando 

para dar continuidade aos trabalhos à frente da Secretaria de Saúde. 

Parabeniza ao Secretário de Agricultura e ao Prefeito pela realização da feira 

de Agricultura em nosso município, e parabeniza ao Prefeito pelo evento que 

acontecerá amanhã com a entrega de dois ônibus escolares para o nosso 

município, e pelo início das obras do Cisp, e parabeniza ao Prefeito por tanto 

trabalho feito em nossa cidade. Parabeniza ao Secretário de Educação pelo 
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trabalho que vem fazendo em nosso município, e pela entrega das cestas 

nutricionais no Povoado Retiro. Facultada a palavra fez uso o Vereador Gefson 

Monteiro que inicia suas palavra com um trecho do poema de Gonçalves Dias, 

onde diz “ A vida é um combate, que os fracos abate, que o fortes, os bravos 

só pode exaltar”, e diz que a realidade hoje no nosso país estamos iniciando a 

volta da fome, da miséria e do desemprego, e hoje a esperança está na 

juventude, está nas nossas crianças. Diz isso porque o Nordeste está de 

parabéns com os nossos conterrâneos como o Ítalo Ferreira que começou 

surfando numa tampa de isopor e hoje é medalhista mundial e a Raissa que 

andava com skate emprestado e hoje também conseguiu a medalha, e diz que 

devemos começar a se inspirar no esporte e na educação, para que a situação 

venha melhorar. Fala sobre a vida do Governador amanhã para Piaçabuçu, 

com o objetivo de nos proporcionar o Projeto minha cidade linda, que além de 

melhorar a situação do saneamento básico, também trará condições com 

relação ao espaço e o lazer das nossas crianças. Com a palavra a Vereadora 

Eliane (Loura Amaral) que parabeniza ao Vereador pelas palavras e 

complementar e solicitar que conversar com o Governador a respeito da água 

de Piaçabuçu, e pedir a comunidade que compareça para que ajude, e pede 

união porque as donas de casa já não aguentam mais, e precisa solicitar do 

Prefeito e do governador que tome providências respeito. Retornada a palavra 

o Vereador Gefson fala a respeito do problema da água em nossa cidade. 

Enaltece a iniciativa da Secretaria de Agricultura, sobre a feira de Agricultura 

familiar, que fortalece e traz uma renda para os pequenos agricultores de 

nosso município, e parabeniza ao Secretário e ao Prefeito pela iniciativa. 

Facultada a palavra fez uso o Vereador Roberto da Silva (Roberto PM) que 

solicita enviar requerimento ao Prefeito com cópia ao Secretário de 

Infraestrutura e Obras para fazer um reparo nos esgotos na Rua Arthur de 

Farias Lobo, no trecho entre a loja da Srª Ilei e a casa da Srª Rita. Facultada a 

palavra fez uso o Vereador José Erisvaldo (Menininho) que solicita enviar 

requerimento ao Secretário de Urbanismo para que seja feita a reposição de 

lâmpadas queimadas no Povoado Sudene/Mandim, no trecho entre a casa do 

Sr. Duda Araújo e o Sr. Valdemar da escuna. Fala sobre o pronunciamento do 

Colega Vereador Gefson sobre os jovens que receberam a medalha nas 

olimpíadas, e diz que para Piaçabuçu acontecer isso é necessário que o 

Prefeito Djalma Beltrão, faça investimento na Secretaria de Esportes e é isso 

que todos almejamos. Comenta a respeito do pronunciamento do Vereador 

Ailton na Sessão passada onde disse que por causa da pandemia não houve 

alguns investimentos, e o Vereador Menininho diz que antes mesmo da 

pandemia já não havia investimentos, e hoje esperamos que esse investimento 

chegue na Secretaria de esportes. Fala sobre a vinda do Governador ao nosso 

município e diz que, assim como a Vereadora Eliane falou, precisamos nos 

juntar para aproveitar, já que não temos chances de conversar com ele, para 

conversar sobre a CASAL, para que ele tome uma posição sobre isso. 

Facultada a palavra fez uso o Vereador Emmanuel Batista que inicia suas 
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palavras com a frase do filósofo, líder religioso e escritor, Padre Antonio Vieira 

que em seus grandes discursos dizia sempre e pedindo desculpas o trecho: 

“Desculpe por ser prolixo mas não tive tempo para ser breve”, e diz que é 

dessa forma que quer antecipar seu pedido de desculpas, se caso hoje 

extrapolar alguns segundos o seu pronunciamento, como determina o 

Regimento. E manifesta seu desejo de recuperação do nosso `Pároco Padre 

Wanderley, que testou positivo para o Covid-19. Recorda do momento em que 

ao lado dos Vereadores Menininho e Wisney, estiveram no departamento de 

estradas e rodagens de Alagoas para debater sobre diversas demandas que 

envolvem a cidade e o nosso município, e a reivindicação do acesso ao Distrito 

Pontal do Peba, e fala da sua felicidade por os reclames estarem sendo 

atendidos. Solicita enviar requerimento ao Secretário de Infraestrutura e 

Obras, para que seja feito um quebra-molas na travessa Tamandaré 

próximo a casa do Vereador Wisney. Fala em relação ao esporte e deseja as 

duas equipes que irão nos representar no campeonato estadual de futebol de 

salão, que tenham boa sorte. E comenta sobre a solicitação do Vereador 

Wisney à respeito da iluminação da Quadra de esportes, onde fazendo sua 

caminhada ontem pôde ver o ginásio ainda continua com o problema de 

iluminação, e pede à todos que o Requerimento do Vereador seja atendido, 

tendo em vista que estamos na eminencia de iniciar a competição e 

infelizmente nossos clubes não poderão utilizar o espaço do município, sendo 

obrigados a participarem em outras cidades. Solicita enviar requerimento ao 

Secretário de Esportes para que envie informações da indisponibilidade de 

energia elétrica na quadra de esportes do Bairro Paciência, e que seja tomada 

uma solução para que os desportistas daquela comunidade possam assim 

fazer uso. Solicita enviar uma Indicação ao Prefeito, para que faça o reparo 

na Rua Boa Vista. Solicita providências ao Secretário de Infraestrutura a 

respeito da Rua Flávio Barbosa onde nesse período de chuva as casas 

enchem de água vinda da rua, causando problemas para os moradores de lá. 

Facultada a palavra fez uso o Vereador Wisney André que agradece à Deus 

por mais um dia e diz que esta Casa é feitada maioria e está a serviço do povo 

e não a serviço individual, e justifica o Projeto de Resolução que será pautado 

na próxima Sessão, e diz que o objetivo é trazer a comunidade para esta Casa, 

porque somos representantes do povo e estamos aqui a serviço do povo, e não 

a serviço individual ou particular nosso. Fala referente ao esporte e diz que foi 

nascido e criado nas quadras, e frequenta há vinte anos a quadra de esportes 

do nosso município e nunca foi disponibilizada uma bola, um bebedouro, nunca 

foi disponibilizado nada, e pagamos taxa apenas para usar o chão. Fala sobre 

os requerimentos que fez à Secretaria de Esportes e solicita do Secretário que 

faça visitas aos ginásios e as quadras, para ver a situação, e espera que a 

Secretaria veja as demandas que a coordenação estadual de futsal está 

pedindo para que os jogos venham acontecer em nosso município, porque tem 

o prazo até o dia trinta e um (31) para atender os requisitos da Confederação, 

para que venhamos sediar os jogos aqui no município, caso contrário os jogos 
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não poderão ser feitos aqui no município. Solicita do Secretário de Esportes 

que envie fotos a esta Casa, mostrando a situação do Ginásio, para que 

não fique um dizendo uma coisa e outro dizendo outra coisa, e possa ver 

a real situação do nosso município, e diz que tem certeza que o Prefeito 

não está ciente disso, porque se o mesmo estivesse tendo conhecimento 

já teria sido resolvido a muito tempo, mas infelizmente acredita que o 

Secretário não passa as demandas para o Prefeito, ficando o caos que é o 

esporte em Piaçabuçu, e diz que não é por causa da pandemia, pois isso 

já vem acontecendo há cinco anos. E pede que vamos se aproximar da 

comunidade e das pessoas que vivem no dia a dia do esporte, da corrida de 

barco e outras práticas esportivas, para ouvir as demandas e ter ideias e que 

as pessoas tragam ideias  para  a pasta. Facultada a palavra fez uso o 

Vereador Jaime Cazuza que saúda à todos e agradece à Deus por mais uma 

oportunidade, e diz que sua vinda a tribuna é para relembrar que fez um 

requerimento no dia oito (08) de fevereiro solicitando do Secretário que 

colocasse câmeras de segurança na entrada do Bairro Paciência até o 

Posto de gasolina, porque sabemos que as aulas estão para voltar ao 

normal, e os estudantes precisam de mais segurança. Facultada a palavra fez 

uso o Vereador Ailton Vieira que faz comentários à respeito do pronunciamento 

de alguns colegas Vereadores que lhe antecederam solicitando melhorias na 

quadra do Bairro Paciência, informa que a bancada estará se reunindo com o 

Prefeito em uma reunião hoje, e serão tratados essas solicitações que foram 

abordadas aqui nesta Sessão. Agradece em nome do Prefeito, aos Vereadores 

desta Casa por realizarem a Sessão Ordinária hoje, por não se um dia de 

Sessão, para se votar em matéria de interesse da Comunidade de Piaçabuçu, 

que é a doação de três terrenos para a construção de creches e da CISP, para 

dar mais segurança ao nosso município. Comenta a respeito de um assunto no 

qual não queria tocar, pois sabe que é direito de cada um se expressar da 

maneira de convier, e responde ao Vereador Wisney com relação ao Projeto de 

Resolução, e diz que todos tem o direito d achar o que é melhor e lançar uma 

proposta, mas ele tem direito de discordar e ninguém pode dizer ao contrário, e 

diz que comentou com alguns Vereadores que para ele seria ruim e irá votar 

contra, mas quem vence é a maioria, e se maioria votar favorável não irá 

mudar nada, e diz que não já tem cinco mandatos aqui nesta Casa e não tem 

problema com ninguém, os Vereadores Eliane e Edson Mário são 

remanescentes sabem do que ele está falando, e sabem da relação amigável, 

e não está aqui para ser rival de ninguém, pelo contrário, o que ele quer é o 

coleguismo e o coletivo para que o município ganhe com isso, porque aqui é o 

parlamento d Piaçabuçu, e se trabalharmos desunidos um contra o outro, como 

é que o município vai crescer? E justifica que é contra o Projeto de resolução 

porque para ele é prejudicial para as outras atividades que tem, mas se for 

aprovado não poderá fazer nada e terá que vir. E diz que não quer criar 

problema com ninguém, quer ser amigo de todo mundo, e será. O Sr. 

Presidente convida o Vice para assumir a Mesa temporariamente, em seguida 
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o Presidente em exercício faculta a palavra ao Vereador Edson Mário que 

agradece à Deus e aos Colegas Vereadores e Vereadora, saúda aos 

funcionários da Casa e aos Internautas, e diz que está aqui no comando desta 

Casa para tentar de todas as formas unificar, porque somos e seremos uma 

Câmara unida, e torce para que todos entrem num melhor consenso, pois sabe 

que a maioria é quem vence, mas nunca deixem se levar por um ato de 

inconsequência ou qualquer outro tipo, e torce de coração pela união dessa 

Classe, principalmente desse Poder que estão representando. Solicita enviar 

Requerimento ao Secretário de Infraestrutura solicitando a encanação na 

Avenida Ulisses Guedes, n trecho que corresponde o Sr. Moisés do gás 

até o final da avenida, onde fica a entrada do Conjunto Santa Inês, porque 

já foi feito o outro lado, e os moradores do outro lado estão reclamando 

porque ainda não foi feito esse trecho. E diz que já conversou com o Secretário 

e o mesmo informou que estava comprando o material. Facultada a palavra 

não houve quem fizesse uso, O Presidente em exercício convida o Vereador 

Edson Mário para retornar à Presidência. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente lê 

os requerimentos conjunto Nº07, 08  e 09/2021 da Comissão de Legislação 

Justiça e redação Final, no qual requer a adoção do pedido de urgência no 

trâmite dos Projetos de Lei Nº007/2021, Nº008/2021 e Nº009/2021 do Poder 

Executivo, no qual após de lido o requerimento foi posto em votação e 

aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente suspende a Sessão 

por alguns minutos para que as comissões possam se reunir e dar o Parecer 

aos Projetos em Pauta. Retornada a Sessão o Sr. Presidente põe em 

discussão e votação o Parecer Coletivo Favorável ao Projeto de Lei do 

Executivo Nº007/2021 que “Autoriza ao Poder Executivo municipal de 

Piaçabuçu a doar um terreno de propriedade do município  ao Estado de 

Alagoas para construção de uma creche e dá outras providências”. O Parecer 

foi aprovado por unanimidade em votação única. Em discussão e Votação o 

Projeto de Lei Nº 007/2021 do Poder Executivo que depois de lido foi aprovado 

por unanimidade em 1ª votação. Em discussão e votação o Parecer Coletivo 

Favorável ao Projeto de Lei do Executivo Nº008/2021 que “Autoriza ao Poder 

Executivo municipal de Piaçabuçu a doar um terreno de propriedade do 

município ao Estado de Alagoas para construção de uma creche e dá outras 

providências”. O Parecer foi aprovado por unanimidade em votação única. Em 

discussão e Votação o Projeto de Lei Nº 008/2021 do Poder Executivo que 

depois de lido foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. Em discussão e 

votação o Parecer ao Projeto de Lei Nº009/2021 do poder Executivo que                 

LEITURA E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS Nº006/2021, Nº007/2021 

Nº008/2021 e Nº009/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de 

Albuquerque, Nº022/2021 de autoria do Vereador, Nº 21/2021 e Nº22/2021 de 

autoria do Vereador Roberto da Silva Santos. EXPLICAÇÃO PESSOAL fizeram 

uso os Vereadores Gefson Monteiro, Marivaldo Barros, Wisney André e Ailton 

Vieira. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra o Sr. Presidente 
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encerra a Sessão. Islane Cristine Santos Pereira, 

______________________________________ relatora de atas. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

                       


