ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU,
ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021
Aos vinte (20) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (2021), às 17:00
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, Edson Mário Santos da Silva, Eliane Araújo de Oliveira, Emmanuel
Batista dos Santos, Gelson Monteiro de Albuquerque, José Erisvaldo da Silva
Santos, Jaime Cazuza dos Santos, Marivaldo Barros de Melo, Roberto da Silva
Santos. Faltou o Vereador Wisney Luiz Ramos André, que justificou sua
ausência. Verificando haver número legal o Sr. Presidente convida a Vereadora
Eliane Araújo para ocupar fazer parte da mesa ocupando temporariamente a 1ª
Secretaria e em seguida declarou aberta a Sessão solicitando da relatora fazer
a leitura da Ata anterior que foi suspensa por solicitação do Vereador Denilson
Lobo Pinheiro. Expediente Constou: REQUERIMENTOS Nº006/2021,
Nº007/2021, Nº008/2021, Nº009/2021 de autoria do Vereador Alysson
Francisco (Alysson Morango), Nº12/2021 de autoria do Vereador Jaime
Cazuza, Nº024/2021 de autoria do Vereador Roberto da Silva, Nº020/2021,
Nº021/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros. Facultada a palavra fez
uso o vereador Alysson Francisco (Alysson Morango) que cumprimenta à todos
os presentes, ouvintes e internautas, e inicia seu pronunciamento pedindo ao
Secretário de Educação, que informe a esta Casa sobre qual é a maneira a
questão da educação dos estudantes moradores do Povoado Pixaim, pois
sabemos das dificuldades para que haja um tratamento de forma especial,
por sabermos que é merecido para os alunos dessa localidade. Solicita
uma reunião com a Secretária de Turismo, Srª Dijalice, para que
possamos discutir ações para Piaçabuçu, porque vemos cidades
turísticas que criam ações para atrair turistas, e cita alguns exemplos como
a praia da Sereia em Maceió, a cidade de Piranhas entre outras. Com a palavra
o Vereador Ailton Vieira que complementa o pronunciamento do Vereador
Alysson e diz que já sugeriu convocar todos os Secretários para virem nas
Sessões prestarem contas sobre suas Secretarias, e fala da importância disso
para esclarecer as ações feitas por suas Secretarias. Retornada a palavra o
Vereador Alysson agradece as palavras do Vereador Ailton, e continua seu
pronunciamento sobre a atração turística, e cita Maragogi, onde fizeram um
coração na areia para que as pessoas possam tirar fotos, sendo essa uma das
formas de atrair turistas. Dá apoio ao requerimento da Vereadora Loura quando
solicita um lugar na Praça para ser fechado, e acredita que é muito importante
para a população ter um local de lazer. Fala a respeito do Povoado Barreiras,
onde costumava ser um ponto de encontro e hoje está se tornando um
estaleiro, com os barcos abandonados, solicita enviar requerimento ao
Prefeito para que tome as providências à respeito de que as pessoas
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sejam orientadas para que as manutenções das embarcações sejam feitas
em um local apropriado, pois acredita que isso está prejudicando os
banhistas e os moradores que tinham aquele ambiente como espaço de
lazer. Facultada a palavra fez uso a Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral)
que saúda à todos e solicita do Presidente que pense na volta das Sessões
Itinerantes para os nossos munícipes, principalmente nos Povoados que
precisam ter um contato direto com esta Casa para que possam fazer suas
reivindicações, pois estamos vendo que mesmo com a mudança no horário das
Sessões há uma dificuldade grande das pessoas acompanharem, e fala da
importância das Sessões Itinerantes. Fala sobre o café dos romeiros, e
agradece à todos os romeiros que fizeram presentes lá, e tem fé em Deus que
em Dezembro fará novamente o Café dos Romeiros, parabeniza ao Padre
Wanderley, ao Prefeito Dr. Djalma, ao Pároco e a Prefeita de Feliz Deserto, aos
organizadores e à todos os Romeiros que participaram desse evento
demonstrando sua fé à Nossa Senhora Mãe dos Homens, e agradece à Deus e
a Nossa Senhora por ter dado-lhe a graça de estar viva e poder oferecer o café
à todos os romeiros. Fala da importância de colocar os Projetos em prática
para que nosso município se desenvolva, assim como falou o Vereador
Alysson. Ordem do dia: não houve Projeto para apreciação. LEITURA E
VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS Nº006/2021, Nº007/2021, Nº008/2021,
Nº009/2021 de autoria do Vereador Alysson Francisco (Alysson Morango),
Nº12/2021 de autoria do Vereador Jaime Cazuza, Nº024/2021 de autoria do
Vereador Roberto da Silva, Nº020/2021, Nº021/2021 de autoria do Vereador
Marivaldo Barros que depois de lidos foram aprovados por unanimidade dos
presentes. EXPLICAÇÃO PESSOAL: fizeram uso os Vereadores: Denilson
Lobo (Deda Lobo), Alysson Francisco (Alysson Morango), Marivaldo Barros,
Roberto da Silva (Roberto PM), Jaime Cazuza, Ailton Vieira, Emmanuel Batista,
José Erisvaldo (Menininho) e Eliane Araújo (Loura Amaral). 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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