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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 

 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (11.08.2021), 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, Eliane Araújo de Oliveira, 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. Faltou o Vereador 

Emmanuel Batista 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. Expediente Constou: REQUERIMENTOS Nº023/2021, 

Nº024/2021 e Nº025/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo da Silva 

Santos (Menininho), Indicação Nº003/2021 de autoria do Vereador Gefson 

Monteiro de Albuquerque, Indicação Conjunta Nº003/2021 de autoria de todos 

os Vereadores. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº001/2021 que dá nova redação 

ao artigo 130 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piaçabuçu e dá 

outras providências. Facultada a palavra fez uso o Vereador Gefson Monteiro 

que saúda à todos e fala sobre a participação no debate realizado ontem na 

reunião com o Secretário de Educação, Sr Guti, para tratar do plano de ação 

para a volta das aulas presenciais no município de Piaçabuçu. Lembra que 

hoje é comemorado o dia do estudante e o dia do advogado e parabeniza à 

todos os profissionais e aos estudantes. Parabeniza ao Secretário de 

Agricultura, Sr. Alysson, pela realização da Agrofeira, que está acontecendo 

hoje em nossa cidade, para dar mais incentivo e oportunidade aos agricultores 

de nosso município. Parabeniza ao Secretário de Educação pela reunião feita 

ontem. Fala sobre a Indicação nº003 de sua autoria solicitando a construção de 

uma Praça no Bairro Paciência. Facultada a palavra fez uso o Vereador José 

Erisvaldo (Menininho) que fala sobre seus requerimentos. Solicita enviar 

Requerimento ao Secretário de Infraestrutura e Obras para que tome 

providências à respeito do esgoto entupido na Rua Flávio Barbosa de 

Carvalho, nas imediações da entrada da Rua da Escola Padre Luis Barbosa, 

para que não venha trazer doenças para os moradores daquela rua. Solicita 

enviar Requerimento ao Secretário de Infraestrutura para que seja feita a 

limpeza da rampa do porto dos pescadores, onde encontra-se com muito lixo, 

bem como seja feito o reparo naquela rampa, haja vista que há esgotos que 

derramam nesse porto, causando doenças à diversas pessoas, principalmente 

aos pescadores que utilizam aquele porto. E diz que se não for feita a limpeza, 

ele juntará algumas pessoas e farão esta limpeza. Faz uma cobrança a 
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respeito do Projeto de autoria do Vereador Marivaldo Barros, sobre o curral 

para tirar os animais das vias públicas, onde inclusive neste ultimo domingo 

teve um acidente com o Sr. Tamorim, provocado por um animal solto na pista. 

Com a palavra a Vereadora Eliane que informa ao Vereador que devido a um 

pequeno problema na Secretaria desta Casa o Projeto ainda não foi chegou às 

mãos do Prefeito para a devida sanção. Retornada a palavra o Vereador 

Menininho pede que esta Casa envie o Projeto o quanto antes para o Prefeito, 

visto que o mesmo já foi aprovado e precisamos dar andamento para que não 

aconteça mais uma vez outros acidentes. Facultada a palavra fez uso o 

Vereador Wisney André que saúda à todos e agradece ao Secretário de 

Infraestrutura e Obras, e ao Prefeito por terem atendido ao seu pedido e 

providenciado a reforma do Posto de Saúde do Povoado Bonito, onde já 

encontra-se com a calçada pronta e será feita uma ampliação ao lado do posto, 

com a construção de uma área de espera. Agradece ao Secretário de Esportes 

por ter respostado as críticas, respondendo através de ofício, e diz que foca no 

aguardo das melhorias das nossas quadras e do ginásio de esportes. 

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

saúda à todos  e solicita enviar uma Nota de Repúdio à ARSAL, para que 

faça um trabalho respaldado somente em transporte remunerado, e sabe 

que os funcionários recebem ordens, e as ordens devem ser cumpridas, mas 

tem casos que deixa a desejar para toda sociedade, não só no nosso 

município, mas em todo Estado. Onde essa semana os funcionários estiveram 

em nosso município e recolheram o veículo de dois pais de família, que foram o 

Sr. Ronaldo Araújo e o Sr. Nilson, conhecido como Buda, que não fazem 

transporte remunerado, estavam apenas fazendo um favor levando uma 

vizinha de oitenta anos para o médico, e infelizmente a senhora disse que tinha 

colocado a gasolina no carro para ir ao médico, e com isso ocorreu o 

recolhimento do veículo. E diz que isso não que dizer que esse transporte seja 

remunerado, pois o motorista estava fazendo apenas um favor, pois transporte 

remunerado é aquele que fica nas esquinas pegando passageiro. E pede que 

seja encaminhado um ofício ao Diretor da ARSAL solicitando que reveja essa 

situação quando se trata de pessoas idosas que vão ao médico e não tem 

como se deslocar, e um vizinho presta-lhe um favor. Parabeniza ao Secretário 

de Educação, Sr. Guti pela iniciativa de início às aulas e as medidas que foram 

tomadas ontem na reunião junto com  a liderança da educação e os membros 

desta Casa, para que seja feito um protocolo de segurança para a volta às 

aulas. Parabeniza o Secretário de Agricultura, Alysson Morango, pela iniciativa 

da Feira do Agricultor, e diz que não desamine, e que os produtores de 

Piaçabuçu, mesmo que não seja, beneficiados pelo município, incentivem a 

feira e venham mostrar e vender o seu produto. Facultada a palavra fez uso a 

Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral), que saúda à todos e fala sobre  o 

Conselho Tutelar em nosso município, que é um órgão que faz um trabalho 

silencioso, porém de muita relevância para todos que temos os filhos 

adolescentes e crianças vulneráveis. Solicita enviar uma Moção de Parabéns 
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aos Conselheiros pelo trabalho que vem realizando em nosso município.  E diz 

que recebeu um convite para participar de uma reunião com eles, onde além 

de resguardar os direitos dos adolescentes, querem unir forças com o 

Executivo e o Legislativo para criar um movimento social e assim ainda mais 

contribuir como trabalho belíssimo que eles fazem. Fala da participação junto 

com os demais Vereadores na Agrofeira, que é de incentivo ao agricultor 

familiar e parabeniza ao Secretário Sr. Alysson Morango e toda sua equipe 

pela realização dessa feira. Faz suas as palavras do Colega Vereador Roberto 

Policial, à respeito da ARSAL e diz que a ARSAL é arbitrária sim e não é de 

agora, mas de longas datas e comenta sobre a situação ocorrida e se 

solidariza ao seu repúdio. Com a palavra o Vereador Roberto que solicita que 

esse ofício seja em nome de todos os Vereadores. Retornada a palavra a 

Vereadora Eliane agradece ao colega e fala sobre a questão da Rua do João 

Pofe, e diz que o Prefeito entrou em contato e disse que no máximo até o mês 

de outubro estará realizando aquela obra de pavimentação daquele 

calçamento. Fala que esteve com o Secretário de Infraestrutura, e ele também 

informou que assim que houver umas boa estiagem, irá iniciar as obras de 

melhoramento das estradas dos Povoados de nosso município que precisam 

de reparo. Avisa que durante esta semana haverá uma vasta programação, 

realizada pela Secretaria de Cultura, voltada para o público jovem, e diz que é 

muito importante que os Vereadores participem para saber o que os jovens 

estão querendo. Facultada a palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo (Deda 

Lobo) que saúda à todos e agradece à Deus por mais um dia aqui nesta Casa. 

E inicia suas palavras se solidarizando ao pronunciamento do Vereador 

Roberto à respeito da ARSAL e agradece ao Vereador por fazer parte de seu 

requerimento. Agradece ao Deputado Dudu Ronalsa pelo apoio dado à esta 

Casa. Com a palavra o Vereador Roberto que fala que trabalhou trinta anos na 

Polícia, e passou dezessete anos no Batalhão rodoviário e sabe que é um 

trabalho difícil, mas diz que temos que olhar para os nossos irmãos, temos que 

ter companheirismo, e relata que quando foi atender ao chamado dos 

motoristas e não foi para pedir, mas foi sabendo que não iria ser atendido, pois 

quando a ARSAL faz a abordagem, já tiram fotos e enviam direto para a 

central, mas que eles tem que ver que são pessoas que não estão com o 

cadastro do dia a dia pegando passageiros, era apenas um favor que eles 

estavam fazendo, assim como qualquer um faz. Retornada a palavra o 

Vereador Denilson Lobo parabeniza o Secretário de Agricultura, Sr. Alysson 

Morango e ao Prefeito, Dr. Djalma Beltrão, pela realização da Feira do 

Agricultor. Parabeniza ao Secretário de Educação Sr. Guti, pela reunião 

realizada ontem. Parabeniza ao Secretário de Saúde, Sr. Geraldo, pelo 

trabalho à frente desta Secretaria, no qual também informou que irá fazer 

muitas obras de reforma nos postos de saúde do Povoado Retiro ao Distrito 

Pontal do Peba. Finaliza parabenizando as Vereadores pela luta de todos, e 

por estarem trabalhando voltados para nossa comunidade. Facultada a palavra 

fez uso o Vereador Jaime Cazuza que parabeniza a Vice-Prefeita, Srª Keity 



Sessão Ordinária dia 11 de agosto de 2021   -    Página 4 de 5 
 

Darlian, ao Secretário de Assistência Social, Sr. Fábio Almeida, e ao Prefeito 

Dr. Djalma Beltrão, pela distribuição de cestas nos Povoados de nosso 

município. Facultada a palavra fez uso o Vereador Ailton Vieira que parabeniza 

ao Secretário de Esportes pela atenção especial dada às comemorações 

alusivas ao Dia dos Pais no Povoado Potengy e Povoado Penedinho, dando 

assistência com bolas, troféus, demarcação e limpeza de campo e demais 

assistências que competem à Secretaria de Esportes do Município. Comenta 

sobre a resposta através de ofício oriunda do Superintendente da CASAL, onde 

diz que vai rever o ponto de capitação antigo. E diz que não irá adiantar, pois o 

que deve ser feito é o ponto de capitação após o afluente que desagua em 

nosso rio, que é o rio Marituba. Solicita enviar requerimento ao 

Superintendente da CASAL indicando que o ponto de capitação seja acima 

Do afluente que desagua em nosso rio, que é acima do Povoado Penedinho. 

Com a palavra os Vereadores Gefson e Loura que comentam sobre o assunto. 

Retornada a palavra o Vereador Ailton continua seu pronunciamento sobre a 

água  e diz que o problema não está na capitação, mas sim no tratamento, e 

fala sobre os problemas da CASAL, e como se sente impotente quando as 

pessoas o abordam para solicitar providências sobre a CASAL. Fala a respeito 

da limpeza do porto da banca do peixe,  e explica o motivo da aglomeração do 

lixo aquático no porto. Com a palavra o Vereador Roberto que diz que a 

CODEVASF faz em Penedo uma rede de contenção para evitar que o lixo 

acumule no cais. Retornada a palavra o Vereador Ailton reforça o requerimento 

do Vereador Menininho e sugere ao Prefeito e Secretário de Infraestrutura 

elevar o calçamento da rampa do porto Messias Calumby (Porto dos 

Pescadores). Fala a respeito da ARSAL e diz que a mesma não tem 

competência legal para parar carros que não sejam transporte de carga 

remunerada, e reforça a nota de repúdio do Vereador Roberto PM. E solicita do 

Presidente que acione a Procuradoria desta Casa para ver essa questão e 

visse a possibilidade de entrar com uma ação com relação a esse fato ocorrido 

em nosso município. ORDEM DO DIA: não houve Projetos para apreciação. 

LEITURA E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS Nº023/2021, Nº024/2021 e 

Nº025/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo da Silva Santos 

(Menininho), Indicação Nº003/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de 

Albuquerque, Indicação Conjunta Nº003/2021 de autoria de todos os 

Vereadores, que depois de lidos foram aprovados por unanimidade dos 

presentes. EXPLICAÇÃO PESSOAL fizeram uso os Vereadores Denilson 

Lobo, Roberto da Silva, Eliane Araújo, Marivaldo Barros e Edson Mário. 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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__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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