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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021 

Aos quinze (15) 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, Alysson Francisco dos Santos 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 da Vereadora 

Loura Amaral. Expediente Constou: REQUERIMENTOS Nº011/2021 de autoria 

do Vereador Jaime Cazuza dos Santos, Nº031/2021 de autoria da Vereadora 

Eliane Araújo de Oliveira, Nº018/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros 

de Melo. PROJETO DE LEI Legislativo Nº14/2021 de autoria do Vereador 

Edson Mário, que “Dispõe sobre declaração de utilidade pública Municipal ao 

Colégio Nossa Senhora da Conceição. Ofício Nº168/2021 da Secretaria 

Municipal de Esportes, lazer e eventos. Ofício Nº139/2021 da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. Ofício Nº015/2021 da Prefeitura Municipal de 

Piaçabuçu. Ofício Nº008/GABVER/2021 informando que a partir do dia 10 de 

setembro do corrente ano, o Vereador Alysson Francisco dos Santos Silva 

(Alysson Morango), reassumirá a função de Vereador da Câmara Municipal de 

Piaçabuçu, tendo estado licenciado para assumir a Secretaria Municipal de 

Agricultura, o qual se desliga nesta data. Ofício nº001/2021 do Gabinete do 

vereador Ailton Vieira, referente ao Registro de Chapa para Mesa Diretora 

Biênio 2023-2024, CHAPA Nº01 com a seguinte composição: Presidente: Ailton 

Vieira da Silva, Vice-Presidente: Marivaldo Barros de melo, 1º Secretário: 

Alysson Francisco dos Santos Silva e 2º Secretário: Eliane Araújo de Oliveira. 

O Sr. Presidente inicia a Sessão dando as boas vindas ao Vereador Alysson 

Francisco (Alysson Morango), pelo retorno à esta Casa. Facultada a palavra 

fez uso a Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral) que deseja uma boa tarde à 

todos e dá as boas vindas ao Vereador Alysson, desejando que ele dê 

continuidade ao trabalhando que já vinha fazendo anteriormente, e parabeniza 

pelo excelente trabalho que veio fazendo à frente da Secretaria de Agricultura. 

Fala sobre o Projeto de Lei aprovado na gestão anterior, sobre a praça de 

lazer, que seria implantado na Praça Matriz, e fala da importância de 

desenvolver isso no nosso município. E solicita que seja enviado uma cópia 

desse Projeto aprovado ao Prefeito, para que seja encaminha à Secretaria 

competente para que coloque em prática esse Projeto de uma magnitude e de 

importância muito grande para toda a comunidade de Piaçabuçu. Facultada a 

palavra fez uso o vereador Wisney André que saúda à todos e dá as boas 
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vindas ao Vereador Alysson Morango, e parabeniza ao Secretário de Esportes, 

no qual já subiu várias vezes nesta Tribuna para criticar, mas depois das 

criticas  viu que a Secretaria está desenvolvendo um belo trabalho, fazendo 

com que o esporte em Piaçabuçu se desenvolva, e traga cada vez mais 

benefício para nossa cidade. Facultada a palavra fez uso o Vereador José 

Erisvaldo (Menininho) que saúda à todos e parabeniza e dá as boas vindas ao 

Vereador Alysson Morango pelo retorno a esta Casa, e pelo trabalho muito 

bem desenvolvido á frente da Secretaria de Agricultura. Cobra do Prefeito, Dr. 

Djalma Beltrão, uma explicação a esta Casa à respeito do Projeto de Lei 

aprovado por esta Casa para a criação do Curral, no qual ainda continua 

muitos animais soltos nas rodovias do nosso município e dentro da cidade 

também, e que o Prefeito informe porque esse Projeto de Lei não está em ativa 

no nosso município. Facultada a palavra fez uso o Vereador Denilson Lobo 

(Deda Lobo), que agradece à Deus por mais uma tarde de quarta feira nesta 

Casa, saúda a mesa e a todos os Vereadores. Parabeniza à um grande 

Secretário que por nove meses estava na pasta da Agricultura, que é seu 

amigo companheiro, Vereador Alysson Morango, e o parabeniza pelo período à 

frente da Secretaria de Agricultura e dá as boas vindas à esta Casa, e diz que 

a Agricultura teve um grande Secretário, e com certeza a Câmara Municipal  e 

o povo Piaçabuçuense terá um grande Vereador, um grande parceiro e um 

grande companheiro, e um grande parceiro do executivo, e deseja que Papai 

do céu o abençoe e proteja, e que vamos em frente porque graças à Deus tudo 

já deu certo.  Facultada a palavra fez uso o vereador Jaime Cazuza que saúda 

à todos e desejando uma boa tarde,  e agradece ao Secretário de Urbanismo, 

Sr. Marcondes, por na semana passada ter atendido ao seu requerimento 

verbal, providenciando a troca reposição das lâmpadas no Povoado Marituba, e 

agrade ao Secretário pelo carinho e respeito que ele tem por esta Casa. Faz 

sua reclamação à respeito da CASAL, no qual fizeram um buraco em sua rua e 

até hoje não fecharam o buraco, inclusive o cano lascou, e eles levaram uma 

máquina, mas não taparam o buraco, e diz que a CASAL não  tem o menor 

respeito aos moradores de Piaçabuçu, e essa Casa não para de lutar pelo povo 

de Piaçabuçu, sem contar com o problema da água, em que além de ficar sem 

água ela sai suja das torneiras, e a CASAL não tem nenhum compromisso com 

a população de nosso município. Pede desculpas ao Vereador Alysson 

Morango por não ter citado seu nome, e o parabeniza pelo belíssimo trabalho 

feito na Secretaria de Agricultura, como Secretário, mas diz que o seu lugar é 

aqui lutando pelo povo, e dá as boas vindas citando um velho ditado que diz 

“um bom filho a casa torna”. Facultada a palavra fez uso o vereador Roberto da 

Silva (Roberto PM) que saúda à todos os presentes e ouvintes, e dá as boas 

vindas ao Vereador Alysson Morango e diz que seu retorno será bem vindo à 

esta Casa. no qual ele fez um belíssimo trabalho, como também à frente da 

Secretaria de Agricultura. E parabeniza a nova Secretária de Agricultura Srª 

Vania Lobo e espera que ela faça um bom trabalho à frente da Secretaria de 

Agricultura dando continuidade ao trabalho do Ex-Secretário Alysson Morango. 
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Solicita enviar requerimento ao Secretário Marcondes para que faça um reparo 

no Povoado Retiro, na rua por trás da Igreja, onde encontra-se às escuras. 

Facultada a palavra fez uso o Vereador Marivaldo Barros que saúda à todos os 

presentes e aos que assistem através das redes sociais. Parabeniza ao 

Vereador Alysson Morango pelo retorno à esta Casa e deseja que o Menino 

Jesus ilumine a ele e toda sua família. E parabeniza ao seu amigo ex-Vereador 

Gefson Monteiro que irá assumir a pasta da Secretaria de Agricultura, 

assumindo o lugar do Vereador Alysson Morango. Parabeniza ao Secretário de 

Infraestrutura Sr. Eufrásio Dantas e ao Prefeito por ter atendido a sua 

solicitação enviando a máquina, no qual ocorreu o naufrágio de um barco e a 

máquina auxiliou em prestar socorro. Agradece ao Secretário de Urbanismo Sr, 

Marcondes por ter atendido ao seu requerimento verbal de semana passada e 

enviado a máquina para a rua por trás do campo, no Distrito Pontal do Peba. 

Parabeniza e agradece ao Sr. Henrique Chicão, no qual prestou o atendimento 

a um paciente que ele levou ao Hospital de Coruripe com o fêmur quebrado e o 

Sr. Henrique o atendeu encaminhando o mesmo para a cirurgia de imediato, e 

deseja que ele continue assim prestigiando a nossa comunidade ribeirinha e 

que Deus o ilumine. Agradece ao Prefeito Dr. Djalma por ter lhe indicado para 

ser o vice-Presidente desta Casa no próximo biênio. Solicita enviar 

Requerimento ao Secretário de Infraestrutura para que tome providências à 

respeito dos esgotos do Morro do Norte, no Distrito Pontal do Peba, que 

encontra-se com uma fedentina e a comunidade  está reclamando. Facultada a 

palavra fez uso o Vereador Ailton Vieira que saúda à todos os Vereadores, 

funcionários desta Casa, Sr. Lenilson Pinheiro, que assiste da plateia e aos que 

assistem pelas redes sociais. Deseja as boas vindas ao colega Vereador 

Alysson Morango, que estava ocupando anteriormente a pasta da Secretaria 

de Agricultura onde estava desempenhando um belíssimo trabalho, e diz ao 

Vereador que o lugar dele é aqui, e todos os Vereadores sabem de sua 

competência, e da pessoa que ele é, e do trabalho que ele pode desenvolver 

aqui em prol da comunidade de Piaçabuçu, e que continue o trabalho que com 

certeza vai dar continuidade, que é voltado aos mais carentes e as pessoas do 

nosso município. Informa ao Vereador Menininho a respeito do Projeto do 

Curral aprovado por esta Casa, foi vetado pelo Prefeito, e inclusive o Vereador 

Marivaldo informou que iria retirar esse Projeto. Pede a colaboração dos 

colegas Vereadores, onde há um problema sério no Povoado Mandim/Sudene 

que é pedir quebra-molas para esse Povoado, no qual já foi pedido por ele e 

por outros Vereadores, e as pessoas estão se reunindo para quebrar a pista, 

porque nunca foi atendido esse pedido mesmo através dos Vereadores. 

Solicita enviar requerimento em nome de todos os Vereadores para o DER 

para que seja feito os quebra-molas necessários naquele Povoado, pois o 

pessoal vai quebrar a pista se assim não fizerem, e nós precisamos trafegar 

todos os dias por essa pista daqui para Penedo, Arapiraca, ou outro local que 

necessite passar por esse trajeto. Parabeniza ao Secretário de esportes por 

enviar a esta Casa a prestação de contas de sua Secretaria, e diz que se todos 
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os Secretários se fizessem isso, não prestando contas financeiramente, mas 

prestando contas de suas ações realizadas e que as que serão realizadas, esta 

Casa poderia prestar explicações a população, no qual é importante porque as 

vezes à comunidade esta criticando, mas se os Vereadores tiverem algo das 

Secretarias poderão argumentar para a população. Parabeniza mais uma vez 

ao Secretário e deseja que os outros Secretários tomem como exemplo. 

Convida aos Vereadores para participarem da Missa de sétimo dia do Sr. 

Américo Nemésio que ocorrerá hoje às 19:30hs. Facultada a palavra fez uso o 

Vereador Alysson Morango que estende as saudações de todos os 

Vereadores, e de uma forma honrosa e especial à Vereadora Eliane Araújo 

(Loura Amaral), cumprimenta os funcionários da Casa, e à todos que 

acompanham a Sessão. Diz que seu sentimento é de alegria por estar nessa 

Casa, mas sobretudo carrega a lembrança de uma grande responsabilidade, 

que é suceder o amigo Vereador Gelson Alves, que foi um grande Parlamentar, 

um grande líder comunitário, que trouxe para esta Casa muita alegria, mas 

sobretudo uma boa amizade, e sempre que chega nessa Casa tem essa 

lembrança que acredita que levaremos até os nossos últimas dias. Solicita 

enviar requerimento ao Procurador do município com cópia ao Prefeito, para 

que veja um meio jurídico para desmembrar o terreno do povoado Marituba, 

para poder dar o direito àquelas pessoas de ter a sua casa. E diz que é um 

direito que é deles, pois se levarmos em consideração, essas pessoas 

trabalharam e não tiveram direitos, que os seus familiares deveriam ter. E pede 

aos colegas Vereadores para unirem as forças para fazer essa luta, para dar 

aquele povo o que eles merecem e o que precisam. Ressalta a fala do amigo 

Vereador Menininho e do Vereador Ailton, sobre a questão do curral, e diz que 

enquanto foi Secretário, tiveram um Projeto, mas não era com essa finalidade 

que é a questão do curral, a finalidade era para se fazer a feira do gado, para 

quem tiver seu bezerro, boi, carneiro ou galinha, para se criar uma 

concentração como forma de fomentar uma economia local, mas que esse 

Projeto estava tentando viabilizar com emendas parlamentares. E diz que a 

questão desses animais nas rodovias já vinha sendo discutido, trabalhando 

arduamente, nesse sentido de apreensão dos animais, que sabemos que é de 

responsabilidade do centro de zoonoses, e quando se fala em prender os 

animais, se fala também dos tratos dos animais, que tem que o cuidado e a 

responsabilidade muito grande, e fala das visitas que fez em outras cidades 

onde aderiram a esse programa. E adianta de antemão que dentro desses 

quinze dias haverá a apreensão desses animais. Informa que na próxima 

semana, haverá alguns cursos profissionalizantes de informática, laticínios e 

polpas de fruta na Secretaria de Agricultura. Fala a respeito do PAA (Programa 

de aquisição de alimentos) que era um programa só do Governo Federal, que 

comprava dos agricultores de Piaçabuçu, e o Prefeito agora aderiu para o 

município o PAA municipal, que além da educação eles compram também para 

a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Assistência Social, onde o 

município ganha e sem dúvida os agricultores também. Parabeniza ao 
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Secretário de Infraestrutura, Sr. Eufrásio pelo grande trabalho que vem fazendo 

à frente da pasta, e estende aos demais Secretários, e novamente agradece à 

receptividade e a acolhida. Facultada a palavra fez uso o vereador Emmanuel 

batista que saúda à todos e inicia suas palavras dando as boas vindas ao 

vereador Alysson Morango, e fala sobre a Indicação do até pouco tempo 

Vereador Gefson Monteiro à Secretaria municipal de Agricultura, pecuária e 

abastecimento, e diz que o mesmo é Biólogo por formação, e Técnico agrícola, 

e possui gabarito e habilidade política para tocar à altura essa Secretaria. 

Comenta à respeito da questão Sudene/Mandim, citado pelo Vereador Ailton 

Vieira, e diz que ele junto com os Vereadores Wisney e Menininho, tem 

protocolado o requerimento que levaram ao DER com essa solicitação, mesmo 

sabendo que não é um pleito de agora, onde a população está certamente 

cansada, e foi exposto tudo isso, pede permissão, como o Vereador Ailton 

solicitou esse requerimento em nome de todos os Vereadores, para que se 

anexe o requerimento anterior para mostrar que isso vem sido requerido à 

bastante tempo. Com a palavra o vereador Ailton Vieira que comenta sobre 

esse assunto. Retornada a palavra o Vereador Emmanuel agradece à 

contribuição, e finaliza falando que hoje, 15 de setembro se comemora o dia da 

Democracia, e fala sobre o significado desse dia. Ordem do dia: Não houve 

Projeto para votação. LEITURA E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS 

Nº011/2021 de autoria do Vereador Jaime Cazuza dos Santos, Nº018/2021 de 

autoria do Vereador Marivaldo barros de Melo, Nº031/2021 de autoria da 

Vereadora Eliane Araújo de Oliveira, que depois de lidos foram aprovados por 

unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: fizeram uso os Vereadores Alysson 

Morango, Jaime Cazuza, Roberto da Silva, José Erisvaldo (Menininho), Eliane 

Araújo (Loura Amaral), Ailton Vieira. Não havendo mais quem fizesse uso da 

palavra o Sr. Presidente parabeniza ao Prefeito pela escolha do Secretário de 

Agricultura, o colega e amigo Gefson Monteiro, que irá dar continuidade ao 

trabalho do Vereador Alysson Morango, e deseja aos pais do vereador 

Menininho muita saúde e paz, e deseja à ótimo uma ótima noite e paz e em 

seguida encerra a Sessão. Islane Cristine Santos Pereira, 

_____________________________________ relatora de atas. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________                       


