ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA DE FORMA HÍBRIDA NO DIA 1º DE
SETEMBRO DE 2021

Ao primeiro (1º) dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um (2021), às
09:00hs, reuniram-se de forma híbrida, em próprio plenário e virtualmente
através da plataforma digital MEET, sob a Presidência do Vereador Edson
Mário Santos da Silva, que solicitou do 2º Secretário fazer a chamada dos Srs.
Vereadores que responderam: AILTON VIEIRA DA SILVA, EDSON MARIO
SANTOS DA SILVA, ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA, EMMANUEL BATISTA
DOS SANTOS, JAIME CAZUZA DOS SANTOS, JOSÉ ERISVALDO DA SILVA
SANTOS, GEFSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, MARIVALDO BARROS
DE MELO, ROBERTO DA SILVA SANTOS E WISNEY LUIZ RAMOS ANDRÉ.
Faltou o Vereador DENILSON LOBO PINHEIRO 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 Emmanuel Batista da Silva. EXPEDIENTE CONSTOU:
REQUERIMENTO CONJUNTO Nº005/2021 de autoria de todos os
Vereadores, REQUERIMENTO Nº017/2021 de autoria do Vereador Marivaldo
Barros, INDICAÇÃO Nº001/2021 de autoria do Vereador Wisney André, Projeto
de Lei Nº0
/2021 de autoria do Poder Executivo que “Institui o Plano
Plurianual 2022/2025, e dá outras providências”. Projeto de Lei Nº14/2021 de
autoria do Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque. Projeto de Lei
Nº013/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque que
“Institui o dia municipal em memória as vítimas do COVID-19 e dá outras
providências”. Ofício Nº11/2021 da Secretaria Municipal de Turismo. Ofício
Nº005/2021 e Nº006/2021 do Gabinete do Prefeito. Facultada à palavra fez uso
a Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral), que saúda ao Presidente, colegas
Vereadores e todos que assistem, e solicita que seja enviado requerimento ao
Prefeito com cópia ao Secretário, para que seja providenciada a viabilização da
eletrificação no Povoado Bonito, da entrada do Povoado ao centro do mesmo,
que não tem iluminação à noite por isso se faz necessário que esse trajeto seja
iluminado o mais rápido possível, pois as pessoas tem muita dificuldade de
transitar à noite da Vila Vereador Juvenal até o centro, haja vista que as
pessoas já irão voltar as suas atividades escolares, e ficarão vulneráveis a
acontecer alguma coisa. Solicita enviar requerimento ao Secretário de Saúde
para que faça uma UBS ou um posto de atendimento no Povoado Céu. Haja
vista que esse Povoado vem crescendo de maneira muito grande, e as
pessoas hoje saem do Povoado Céu para atendimento no Distrito do Pontal do
Peba, e com esses problemas de transporte não é fácil as pessoas se
locomoverem até o Distrito. E se pelo menos houver um dia de atendimento
naquela localidade, ajudará as pessoas a terem aquele serviço ao lado deles.
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Fala sobre o setembro amarelo, em prevenção ao suicídio, e fala da
importância de falar ainda mais sobre o assunto em nosso município, e pede
que as pessoas que estão passando por essa situação procurem ajuda,
procurem o posto de saúde para pedirem o auxílio as psicólogas de nosso
município. Facultada a palavra fez uso o Vereador Wisney André que saúda à
todos e agradece à Deus por mais um dia, Agradece ao Prefeito, Dr. Djalma
Beltrão, por ter feito a ampliação e a reforma do posto de saúde do Povoado
Bonito, onde contou com pinturas, ampliação com uma sala de espera com
bancos, uma sala de depósito para o lixo hospitalar e banheiro, e diz que a
população do Povoado Bonito está agradecida pela reforma. Facultada a
palavra fez uso o Vereador Jaime Cazuza que agradece à Deus mais uma vez
por estar aqui presente e saúda à todos presentes e ouvintes, e parabeniza ao
Prefeito pelo torneio no ginásio de esportes Uilson Ferreira e no Ginásio Mariza
Leite realizado na semana passada, e diz que o Prefeito e o Secretário de
Esportes estão de parabéns pelo evento. Lembra do requerimento que fez ao
Secretário de Saúde do dia 8 de março, solicitando ventiladores ou ar
condicionado para o Posto de Saúde do centro, pois a carência é muito grande
e o sofrimento é do povo, e diz que esteve no posto ontem e verificou que não
tinha sido atendido o seu requerimento, e como prometeu que se o Secretário
não atendesse seu pedido ele iria comprar o ventilador para doar ao Posto, e
diz avisa que já comprou o ventilador e hoje à tarde ou amanhã pela manhã irá
fazer a entrega do ventilador. Solicita enviar requerimento ao Secretário de
Infraestrutura Sr. Eufrásio, para que faça um banheiro no ginásio de esportes
Mariza Leite, que até hoje não foi construído nenhum banheiro, e que seja feito
um masculino e um feminino. Facultada a palavra fez uso o Vereador José
Erisvaldo (Menininho) que saúda à todos e faz agradecimento ao Secretário Sr.
Marcondes pela limpeza no Porto dos pescadores na beira do rio, e pede à
Deus que abençoe ao Secretário Marcondes e ao Secretário Eufrásio que
também informou que irá fazer uma reforma no cais do porto da beira do rio, e
pede que continuemos em oração para que dê tudo certo em nossa
comunidade. Facultada a palavra fez uso o Vereador Emmanuel Batista que
saúda à todos e diz que sua fala é infelizmente sobre a CASAL e solicita fazer
uma Indicação ao chefe do Executivo para que faça um estudo de viabilidade
econômica, para ver de fato qual a melhor saída diante da nossa realidade, se
é a construção ou criação de um SAAE, ou se fazer um PPP, que é a parceria
público privada, onde o município concede uma permissão para que uma outra
empresa venha poder fazer esse serviço que infelizmente a CASAL só vem nos
trazer aflição. Com a palavra a Vereadora Eliane que fala que há uns quinze
dias atrás esteve com o Prefeito, solicitando essa demanda que o Vereador
está falando agora, e o Prefeito informou que esta tomando as providências, e
diz que logo ele estará enviando aqui para essa casa os documentos
necessários para que a gente dê o que tanto sonha, que é um adeus para a
CASAL para sempre, e parabeniza ao Vereador pela iniciativa. Retornada a
palavra o Vereador Emmanuel agradece as palavras da Vereadora Eliane e diz
Sessão Ordinária dia 1º de setembro de 2021 - Página 2 de 5

que é bom que reforça e vê que o município já tem feito, mas fica aqui sua
Indicação, pois sabe o município tem pessoas com capacidade técnica para
que se faça esse levantamento e que nos encaminhe para que a gente possa
tomar as melhores decisões para o povo de Piaçabuçu. Fala que recentemente
lançou um portal de comunicação do seu mandato, que é o mandato interativo,
no qual tem chegado a ele diversas solicitações, ideias, cobranças, denuncias,
e entre elas muitos jovens que hoje já estão preparados para o mercado de
trabalho, lhe atentaram a respeito da questão de concurso público, visto que já
a mais de uma década o quadro de contratados é enorme, e solicita enviar
Indicação ao Prefeito para que avalie a necessidade da realização de um
concurso público, visto que há mais de uma década que foi realizado o
concurso público em nosso município. Fala sobre o pronunciamento do
Deputado Marx Beltrão a respeito da derrubada do veto à Lei Nº1581 que trata
sobre os precatórios. E solicita enviar Indicação ao Prefeito, para que ele faça o
pagamento aos Professores, visto que agora foi derrubado o Veto. Facultada a
palavra fez uso o Vereador Roberto da Silva (Roberto PM) que deseja um bom
dia à todos e fala sobre a solicitação que recebeu de alguns moradores do
Povoado Potengy, a respeito de uma rede elétrica na beira do rio, e o pessoal
da equatorial desligou. Mas diz que hoje cedo conversou com o Secretário de
urbanismo, Sr. Marcondes, que irá até o local para tomar as devidas
providências, e acreditas que ele irá resolver, e inclusive conversou também
com o Vereador Ailton, que foi um dos que colocou energia naquela localidade,
e irão se sentar para ver o melhor para aquela comunidade junto com o
Secretário de urbanismo, Sr. Marcondes, pois o pessoal não pode ficar naquela
situação que hoje se encontra. Parabeniza a Secretaria de Assistência Social
pela 10ª Conferencia de Assistência Social aqui no município, e parabeniza ao
Secretário Sr. Fabinho, a Vice-Prefeita Sra. Keity, e a toda equipe da Secretaria
de Assistência Social. Parabeniza à todos os Psicólogos, em nome de sua
filha, que está nessa área, pela comemoração do dia do Psicólogo. Parabeniza
ao Prefeito Dr. Djalma Beltrão, pela iniciativa de mandar o carro fumacê para
os Povoados, iniciando hoje no Povoado Retiro, que é de muita importância
para a saúde das pessoas. Facultada a palavra fez uso o Vereado Ailton Vieira
que saúda à todos e fala a respeito da CASAL, e diz que é um assunto que
deixa à todos chateados, pois nunca prestou um serviço adequado à nossa
cidade, e diz que nosso município tem condições de ter um SAAE, com a
palavra o Vereador Emmanuel Batista que diz que as palavras do Vereador
Ailton só reforçam sua Indicação. Com a palavra a Vereadora Eliane que fala a
respeito da Casal que não tem mais condições de ficar em nosso município, e
fala sua opinião, e das reuniões que já participaram para resolver isso, e
parabeniza ao Vereador Ailton pelas palavras. Retornada a palavra o Vereador
diz que somos uma comunidade rica, que possuímos água em abundancia, e
fala sua posição à respeito, mas infelizmente pagamos um preço alto aqui
nesse município. Fala sobre o pronunciamento do amigo vereador Roberto à
respeito do Povoado Potengy, e diz que hoje a equatorial retirou a energia da
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beira do rio, porque suspeitou que estava tendo uns curto circuitos, e a
causadora era aquela extensão que estava iluminando aquele local, mas como
disse o Vereador Roberto, irão resolver junto ao Secretário Marcondes e ao
Prefeito. Com a palavra o Vereador Roberto que disse que ontem encontrou o
Sr. Antonio que faz parte da equipe da Equatorial e ele se comprometeu a doar
dois postes, e essa semana irá colocar os postes lá no local que estava a
extensão, para facilitar iluminação daquele trecho. Retornada a palavra o
Vereador Ailton comenta a respeito da criação da guarda municipal de
Piaçabuçu, e diz que Piaçabuçu tem condições de criar uma guarda municipal,
e fala dos problemas que acontecem em nosso município, e com a guarda
municipal faria uma melhor segurança, e diz que essa será umas das pautas
de sua reunião com o Prefeito hoje. Facultada a palavra fez uso o Vereador
Gefson Monteiro que solicita enviar requerimento ao Prefeito para que refaça a
placa do asfalto da entrada do Povoado Penedinho, no qual leva o nome do
seu avô. O Sr. Presidente, Vereador Edson Mário fala a respeito do problema
da CASAL e das reuniões que já participou com os Vereadores e Presidente da
CASAL, para cobrar as providências e não resolveu. E diz que isso não
podemos aceitar de maneira alguma, o povo está coberto de razão, e não tem
mais condições, temos que ver uma maneira e cobrar do executivo a
possibilidade de implantar uma empresa ou uma parceria, como já foi dito, e diz
que a CASAL já usufruiu demais daqui e ela é quem deve aos munícipes e já
não tem mais credibilidade, e parabeniza à todos os Vereadores pela luta que é
grande, mais com fé em Deus irão conseguir. ORDEM DO DIA: O Sr.
Presidente encaminha para as comissões os Projetos que entraram em pauta.
O Vereador Wisney André solicita do Prefeito a retirada do seu nome do
Projeto de Resolução que encontra-se em tramitação nesta Casa, pelo motivo
de fazer parte da Comissão, e pretende dar seu parecer. LEITURA E
VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS Nº017/2021 de autoria do Vereador
Marivaldo Barros de Melo, Requerimento Conjunto Nº005/2021 de autoria de
todos os Vereadores que depois de lidos foram aprovados por unanimidade.
EXPLICAÇÃO PESSOAL fez uso da palavra os Vereadores: Eliane Araújo,
Roberto Silva, Emmanuel Batista, Jaime Cazuza. Não havendo mais quem
fizesse uso da palavra, o Sr. Presidente agradece à todos, desejando saúde e
paz e que Deus abençoe à todos, e em seguida encerra a presente Sessão.
Islane Cristine Santos Pereira, _____________________________________,
relatora de atas.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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