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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021 

 

Aos dezoito (08) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um (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, Denílson Lobo Pinheiro, Eliane Araújo de 

Oliveira, 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 Nº010/2021 de autoria do Vereador Jaime Cazuza dos 

Santos, Nº010/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de Albuquerque, 

Nº029/2021 e Nº030/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo de Olivieira, 

INDICAÇÕES Nº004/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de 

Albuquerque, Nº006/201, Nº007/2021 e Nº008/2021 de autoria do Vereador 

Emmanuel Batista dos Santos. EDITAL Nº001 de 11 de maio de 2021 que é o 

Edital de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piaçabuçu-Alagoas 

Biênio 2023/2024.Facultada a palavra fez uso o Vereador Emmanuel Batista 

que saúda à todos os presentes e ouvintes, e fala à respeito da ação solidária 

realizada por ele e pelos Vereadores Menininho e Wisney, no qual teve o apoio 

de todos os Vereadores desta casa, onde bateram a meta de arrecadação de 

dois mil quilos de alimento, que serão levado às famílias que precisam, e 

parabeniza por essa ação que sem dúvida alguma deu certo e irá render 

muitos pontos positivos para Piaçabuçu. Facultada a palavra fez uso o 

vereador Gefson Monteiro que deseja à todos um bom dia e diz que o que lhe 

traz à Tribuna é destacar sobre o dia 7 de setembro, que é comemorado o dia 

da Independência do Brasil, no qual completou 199 anos, e que todos 

comemoram a independência, e diz que se todos soubessem o significado 

dessa luta histórica travada por Dom Pedro, saberia que na realidade não foi 

um negócio fácil, e comenta sobre o assunto. Fala sobre seus Projetos que 

estão tramitando nas Comissões. Com a palavra o Vereador Emmanuel batista 

que parabeniza o Vereador Gefson pelos Projetos e em especial o que trata 

dos médicos nas creches, e fala sobre a importância dele, parabeniza 

novamente o Vereador Gefson pela iniciativa e lamenta que ele esteja se 

afastando desta Casa, porque matérias como essas demonstram o quanto o 

Nobre Vereador contribui com o Parlamento Piaçabuçuense. Retornada a 

palavra o Vereador Gefson fala sobre outro Projeto que é a disponibilidade de 

cadeiras de rodas nas agências bancárias de nosso município, e pede ao 
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Presidente que veja a possibilidade de levar à frente esses Projetos, 

parabeniza ao vereador Menininho pela ação solidária. Com a palavra o 

Vereador Menininho que esclarece à respeito da rifa solidária que foi uma ideia 

do Vereador Wisney, que foi acatada por todos os Vereadores. Retornada a a 

palavra o Vereador Gefson parabeniza ao Vereador Wisney pela iniciativa e a 

todos os Vereadores por esse Projeto muito interessante e importante para 

nossa comunidade. Facultada a palavra fez uso o Vereador Marivaldo Barros 

que agradece à Deus por estar aqui hoje e saúda à todos os presentes, e 

solicita enviar Requerimento ao Secretário de Infraestrutura para que 

coloque barro e passe a máquina na rua que dá acesso ao campo de futebol 

no Distrito Pontal do Peba, pois há uma grande dificuldade dos carros para 

passarem por essa rua, inclusive quebrando as encanações, e é muito 

importante a máquina passar por lá, pois é um trecho de muito acesso pelos 

moradores do Peba. Parabeniza ao Vereador Wisney e todos os Vereadores 

pelo Projeto da Ação Social e diz que assim melhora bastante nossa 

comunidade. Facultada a palavra fez uso a Vereadora Eliane Araújo (Loura 

Amaral), que saúda à todos e enfatiza o pronunciamento do Vereador que lhe 

antecedeu, Gefson Monteiro, que foi muito prudente em suas palavras, quando 

fala que a gente vive no País da contradição, porque somos muitas vezes 

produtores das coisas e temos os produtos caros, e fala sobre as 

manifestações do dia sete de setembro que acompanhou ontem pelos jornais, 

onde todos vimos a contradição de não poder aglomerar, e uma multidão de 

pessoas fazendo com que talvez nós tenhamos uma nova onda de coronavírus 

ou até outra variante. E muitas vezes bloqueia o que tínhamos à realizar, como 

o acompanhamento de Nossa Senhora Mãe dos Homens, no qual o Padre 

ontem lhe informou que este ano, graças à Deus, terá o acompanhamento no 

dia 17 de outubro, e fica muito feliz e emocionada porque é devota de Nossa 

Senhora mãe dos Homens, a quem deve tudo que é, e por todas as graças 

alcançadas, e com fé em Nossa Senhora Mãe dos Homens irá realizar mais um 

café dos romeiros, para lá demonstrar a população a sua devoção e gratidão à 

Santa, para que mais pessoas  vão ao acompanhamento e vejam, que se você 

vai para uma manifestação e não vai pegar nenhum tipo de vírus, imagine 

vocês irem para o acompanhamento de Nossa Senhora, onde nós vamos ter a 

proteção da nossa Mãe, e diz que está muito feliz com essa atitude que irá 

acontecer no dia 17 de outubro, a já convida à todos os Vereadores e a 

comunidade em geral., e a comunidade de Feliz Deserto, e tem certeza que 

será realizado um lindo acompanhamento de Nossa Senhora como sempre 

fazem. Solicita enviar requerimento solicitando a iluminação pública do 

Povoado Bonito e do Povoado  Céu, onde existem vários pontos nos dois 

Povoados que estão completamente às escuras, e solicita do Secretário de 

Urbanismo que tome as providências urgentes para que as pessoas possam 

trafegar `anoite de uma forma mais segura nesses Povoados. Facultada a 

palavra fez uso o Vereador Jaime Cazuza que deseja à todos um bom dia e diz 

solicita enviar requerimento ao Secretário de Urbanismo para que faça a 
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reposição das lâmpadas do Povoado Marituba, que encontra-se com 

algumas lâmpadas queimadas. Parabeniza ao Chefe da Casa Maternal, Sr. 

Gênisson, que no domingo pela manhã não tinha médico na Casa Maternal, 

porque o médico tinha faltado, e ele conseguiu um médico para substituir o 

plantão no segundo horário, e parabeniza ao Sr. Gênisson, ao Secretário de 

Saúde e ao Prefeito, e agradece à todos desejando um bom dia. Ordem do dia: 

em discussão e votação o Parecer Contrário da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução Nº001/2021 do Legislativo. 

Fizeram uso da palavra os Vereadores Ailton, Eliane, Wisney e Marivaldo. Em 

votação o Parecer foi rejeitado por maioria, tendo o voto favorável dos 

Vereadores Ailton e Eliane. Em discussão e votação o Projeto de Resolução 

Nº001/2021 do Legislativo que não houve quem fizesse uso da palavra para 

discutir, em votação o Projeto foi aprovado por maioria, tendo os votos 

contrários dos Vereadores Ailton Vieira e Eliane Araújo. LEITURA E VOTAÇÃO 

DOS REQUERIMENTOS Nº010/2021 de autoria do Vereador Jaime Cazuza 

dos Santos, Nº010/2021 de autoria do Vereador Gefson Monteiro de 

Albuquerque, Nº029/2021 e Nº030/2021 de autoria da Vereadora Eliane Araújo 

de Olivieira, que depois de lidos foram aprovados por unanimidade. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: fizeram uso os Vereadores José Erisvaldo 

(Menininho). Não havendo mais quem fizesse uso da palavra o Sr. Presidente 

parabeniza o Vereador Gefson Monteiro pelo período que esteve nesta Casa, e 

agradece por tudo desejando sucesso em sua vida. Parabeniza à todos os 

Vereadores pela ação solidária e agradece á todos que compareceram ontem 

na solenidade do dia 07 de setembro, agradece à todos e em seguida encerra 

a Sessão. Islane Cristine Santos Pereira, ______________________________ 

relatora de atas. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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_______________________________ 

                       


