ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021

Aos dezoito (18) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (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: Denílson Lobo Pinheiro, Edson Mário Santos da
Silva, Gefson Monteiro de Albuquerque, José Erisvaldo da Silva Santos, Jaime
Cazuza dos Santos, Marivaldo Barros de Melo e Wisney Luiz Ramos André.
Faltaram os Vereadores: Ailton Vieira da Silva, Emmanuel Batista dos Santos,
Roberto da Silva 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 Nº 026/2021,
Nº027/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo da Silva Santos
(Menininho), Nº 027/2021 e Nº028/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo
(Loura Amaral), Requerimento Conjunto Nº004/2021 de autoria de todos os
Vereadores. Projeto de Decreto Nº001/2021 de autoria do Vereador Denilson
Lobo Pinheiro (Deda Lobo) no qual Concede Título de Cidadão Honorário de
Piaçabuçu ao Ilustríssimo Sr. Eufrásio Tenório Dantas e dá outras
providências. Ofício Nº 052/2021 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras de Piaçabuçu. Memorando nº177/2021 – SEMED da Secretaria
municipal de Educação. Facultada a palavra fez uso o Vereador José Erisvaldo
(Menininho) que saúda à todos os presentes e ouvintes, e inicia suas palavras
anunciando e desejando às boas vindas ao novo Bispo Diocesano, Dom
Valdemir Ferreira dos Santos, da Diocese de Penedo, que sucederá o Bispo
Dom Valério Brêda, falecido no dia 16 de junho do ano passado, e diz que para
nós Católicos é uma honra e grande alegria tê-lo em nossos corações, por isso
continuemos rezando e pede para que Deus abençoe à todos nós. Facultada a
palavra fez uso a Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral) que saúda à todos e
agradece ao Prefeito pelas respostas aos seus requerimentos. Fala sobre os
requerimentos de sua autoria que serão votados hoje sobre a construção de
uma quadra poliesportiva no Povoado Bonito e sobre a recuperação do
alambrado do caís, nas imediações próximo ao tanque de subvenção do óleo,
até a academia do Sr. Sí, onde não foi feito uma proteção para que as pessoas
não venham a cair no rio. Facultada a palavra fez uso o vereador Marivaldo
Barros que parabeniza ao Prefeito, Dr. Djalma Beltrão, por ter atendido sua
solicitação através de requerimento, sobre a iluminação do trevo do Distrito
Pontal do Peba ao trevo da Pousada do Sr. Maninho. Solicita enviar
requerimento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, com cópia ao Secretário
de Infraestrutura e Obras para que faça uma ciclovia entre os trevos da
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entrada do Distrito pontal do Peba, para que as pessoas que fazem caminhada
por esse percurso não corram risco de sofrer um acidente, devido aos carros
que passam em alta velocidade no asfalto, causando perigo a essas pessoas.
Parabeniza à nossa comunidade pela chegada do novo Bispo Diocesano, Dom
Valdemir Ferreira, e deseja à todos um bom dia. Facultada a palavra fez uso o
Vereador Wisney André que agradece à Deus por mais um dia e por mais uma
Sessão, e reforça o pedido do Vereador Menininho sobre a Rua Flávio
Barbosa, no trecho próximo ao Sr. Galego das panelas, que em período de
chuva causa transtorno aos moradores daquela rua. Solicita enviar uma
Indicação ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, para que veja a possibilidade da
criação de um CEO, Centro de Especialidades Odontológicas para as
pessoas do nosso município , onde muitas vezes as pessoas carentes do
nosso município não tem condições de fazer procedimentos odontológicos
como canal e outros procedimento, perdendo assim seus dentes que são muito
importantes para cada um de nós. Parabeniza mais uma vez ao Prefeito, Dr.
Djalma e ao Secretário de Infraestrutura Sr. Eufrásio Dantas, pela ampliação do
posto de saúde do Povoado Bonito. Facultada a palavra fez uso o Vereador
Jaime Cazuza que saúda à todos com um bom dia e agradece à Deus por mais
uma oportunidade, e diz que sua vinda a Tribuna é para agradecer ao Prefeito
pela resposta ao seu requerimento que fez no dia 26 de julho, solicitando que
fosse feito o asfalto da travessa João Pessoa, e agradece ao Prefeito pelo
carinho, respeito e atenção que tem aos moradores de Piaçabuçu e a esse
Vereador que está neste momento falando, e deseja à todos um bom dia.
Ordem do dia: o Sr. Presidente encaminha para as Comissões o Projeto de
Decreto Legislativo Nº 001 /2021 de autoria do vereador Denilson Lobo
pinheiro (Deda Lobo) LEITURA E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS
Nº026/2021, Nº027/2021 de autoria do Vereador José Erisvaldo da Silva
Santos (Menininho), Nº 027/2021 e Nº028/2021 de autoria da Vereadora Eliane
Araújo (Loura Amaral), Requerimento Conjunto Nº004/2021 de autoria de todos
os Vereadores., que depois de lidos foram aprovados por unanimidade dos
presentes. EXPLICAÇÃO PESSOAL: fizeram uso os Vereadores Marivaldo
Barros, José Erisvaldo (Menininho), Eliane Araújo (Loura Amaral), 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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_______________________________
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