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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 

Aos vinte e sete (27) 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: Alysson Francisco dos Santos Silva, Denílson Lobo Pinheiro, 

Edson Mário Santos da Silva, Eliane Araújo de Oliveira, Gelson 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. 

Faltaram os Vereadores Ailton Vieira da Silva e Emmanuel Batista dos Santos, 

que justificaram sua ausência. Verificando haver número legal o Sr. Presidente 

declara aberta a Sessão solicitando da relatora fazer a leitura da Ata anterior que 

foi suspensa por solicitação do Vereador Denilson Lobo Pinheiro. Expediente 

Constou: Projeto de Lei Nº11/2021 de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas e dá outras 

providências. INDICAÇÃO Nº001/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros 

de Melo, REQUERIMENTOS Nº010/2021, Nº011/2021, Nº012/2021 de autoria 

do Vereador Alysson Francisco (Alysson Morango). Facultada a palavra fez uso 

o Vereador Alysson Morango que saúda à todos e solicita enviar requerimento 

ao Prefeito para que veja a possibilidade das embarcações do Sr. Valdemar 

voltarem a desembarcar aqui na Praça São Francisco de Bórgea, pois será de 

uma grande importância para nossos comerciantes, que com o embarque e 

desembarque aqui, ajudará no desenvolvimento para nosso Comércio. Solicita 

enviar requerimento ao Secretário de Industria e comércio, pois sabemos que o 

Município dispõe de um carro de som, e que o Secretário veja a possibilidade 

junto ao Prefeito para que esse carro fique à disposição dos 

microempreendedores, para que eles venham propagar suas promoções e seus 

produtos. Fala sobre a importância do desenvolvimento do comércio para o 

nosso município. Fala a respeito do Banco do Brasil, o quanto Piaçabuçu vem 

sendo prejudicado, porque o dinheiro de Piaçabuçu, dos Funcionários e do 

Comércio, circula na cidade vizinha, e diz que não podemos esperar, temos que 

ir de encontro, procurar o Superintendente, e já pleitear uma conversa com a 

Gerente do Banco do Bradesco para que outras alternativas estejam 

engatilhadas, porque assim iremos mostrar que estamos do lado do povo e para 

que o comércio local seja fortalecido. Facultada a palavra fez uso o Vereador 

José Erisvaldo (Menininho) que saúda à todos da Mesa, aos Vereadores, e todos 

os demais presentes nesta Casa, e aos que assistem virtualmente. Faz uma 

reflexão para que possamos refletir sobre as atitudes e empossamento da 

empresa ExxonMobil aqui na cidade de Piaçabuçu, e cita algumas multas 

recebidas por esta empresa em outros países devido as tragédias ambientais 

causadas por ela. E tenta entender porque ninguém sabia que viria essa 

empresa para o nosso município, e que iriam fazer pesquisas e treinamentos, e 
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não sabe se o Prefeito tinha o conhecimento disso, porque de uma hora para 

outra esta empresa estava lá fazendo o cadastro de pessoas para fazerem o 

treinamento, e diz que isso é algo para se pensar e analisar. Solicita enviar 

requerimento a Prefeitura para que os órgãos competentes informem a esta 

Casa se há relatórios, informações, sobre a Empresa ExxonMobil, como foi 

instalado essa empresa em nosso município. Com a palavra o Vereador Alysson 

Morango que comenta a respeito do assunto no qual diz que teve conhecimento 

através de uma amiga que mora no Rio de Janeiro, na qual lhe enviou a matéria 

sobre essa empresa, e o mesmo começou a se questionar se Piaçabuçu está 

preparado para o pior, pois sabemos o quanto a questão da salinização tem 

prejudicado a todos em Piaçabuçu, e reforça o pronunciamento do Vereador 

Menininho e diz que pode contar com o seu apoio. Retornada a palavra o 

Vereador Menininho agradece as palavras do Vereador Alysson e diz que 

realmente é algo de se preocupar, pois Piaçabuçu depende principalmente da 

pesca, e que Deus nos livre, se houver um vazamento de óleo, como os 

pescadores irão sobreviver? E pede que haja uma fiscalização e mande para 

essa Casa as informações, como foi feita a entrada dessa empresa aqui em 

nossa cidade, porque não estamos sabendo de nada, e isso é preocupante. Com 

a palavra a Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral) que parabeniza ao Vereador 

Menininho por suas palavras, e relata que na semana passada se deparou com 

essa situação, onde algumas pessoas lhe procuraram e ela foi até o local e 

entrevistou o pessoal da empresa que lhe passaram algumas informações que 

infelizmente no momento não poderá repassar tudo porque  deixou essas 

anotações em casa e foram três páginas de anotação, mas diz que algumas 

informações que lembra, onde uma delas foi de que a empresa necessita de uma 

licença do IBAMA ou do IMA, mas que para receber essa licença deve haver 

esse treinamento para caso aconteça um vazamento, tenham pessoas 

preparadas para resolver, e comenta sobre outras informações. Retornada a 

palavra o Vereador Menininho agradece ao pronunciamento, novamente diz que 

é preocupante a situação. Fala a respeito do Banco do Brasil, e a falta do 

atendimento dos caixas eletrônicos, onde já foi solicitado várias vezes o 

funcionamento desses caixas e até o  momento nada aconteceu. Com a palavra 

o Vereador Wisney André que lembra dos Vereadores terem marcado uma 

reunião com o Superintendente há quatro meses atrás, e não foram a essa 

reunião porque a gerente informou que não seria necessário pois os caixas já 

estariam funcionando na outra semana, e já se passaram quatro meses e nada 

foi resolvido. Retornada a palavra o Vereador Menininho fala sobre esse 

ocorrido, e deixa sua indignação com o Banco do Brasil, pois nós a população e 

o comércio somos prejudicados, e as pessoas cobram dos Vereadores para 

resolver esses problemas e os mesmos cobram dos setores competentes para 

darem a solução. Facultada a palavra fez uso a Vereadora Eliane Araújo (Loura 

Amaral) que saúda à todos e fala da reunião que participou ontem junto ao IBGE, 

e o Vereador Deda, e diz que irá iniciar o Censo em Piaçabuçu, e diz que é muito 

importante que os legisladores fiquem atentos para que Piaçabuçu tenha sua 
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contagem correta de moradores. Porque isso incide em uma série de coisas no 

nosso município para que ele se desenvolva. Fala da distribuição das cestas 

básicas que participou hoje com Vice Prefeita e o Prefeito no Povoado Bonito, 

onde ficou muito feliz por quase toda população de la ter sido contemplada com 

as cestas, e agradece ao Prefeito, a Vice Prefeita, ao Secretário de Assistência 

Social e a toda equipe da Secretaria de Assistência Social por agraciar o 

Povoado Bonito com essas cestas. Fala da felicidade por o Prefeito ter acatado 

sua Indicação e enviado a esta Casa um Projeto de Lei, e agradece ao Prefeito, 

e diz que isso  mostra o quanto nosso Prefeito se preocupa com o nosso povo. 

Fala sobre a empresa ExxonMobil, fala da preocupação e diz que tem certeza 

que os pescadores, as marisqueiras e toda comunidade irão entender a 

mensagem que estão passando aqui hoje, e a preocupação com o futuro 

posterior, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, que talvez não terão 

uma vida que nós sonhamos e imaginamos para eles. Com a palavra o Vereador 

Alysson Morango que parabeniza as palavras da Vereadora Eliane. Retornada 

a palavra a Vereadora Eliane agradece à todos. Facultada a palavra fez uso o 

Vereador Roberto da Silva (Roberto PM) que saúda à todos e parabeniza aos 

colegas pela fala sobre a empresa ExxonMobil, e diz que realmente se trata de 

um caso sério que precisa ser investigado, e diz que o futuro só à Deus pertence, 

e vai causar transtorno para nossa sociedade, pois nossa água já não é de boa 

qualidade, imagine poluída com bastante óleo, porque é o que vai vir de lá para 

cá, pois se houver essa contenção não irá conter o avanço do óleo, pois a maré 

enche rápido,  e são duas vezes ao dia. Solicita enviar requerimento ao 

Secretário Marcelo, com cópia ao Prefeito, para que se faça um estudo para ver 

a possibilidade de se fazer uma via de mão única na Rua Flávio Barbosa,  no 

sentido centro-Brasília ou sentido Brasília-Centro, haja vista o transtorno para 

trafegar por essa rua. Facultada a palavra fez uso o Vereador Wisney André que 

comenta que na sexta feira estava na conhecida pracinha do Kelé e se deparou 

com os banheiros públicos obstruídos e alagados, e alguns donos de bares o 

chamaram para pedir uma solução e sem hesitar ligou para o Secretário Eufrásio 

pedindo providências. E hoje vem à Tribuna parabenizar ao Prefeito e ao 

Secretário Eufrásio por sanarem esse problema e o mesmo lhe enviou as fotos 

mostrando como estão agora os banheiros, aptos para uso, e agradece 

novamente ao Prefeito e ao Secretário por atender sua solicitação. ORDEM DO 

DIA: O Sr. Presidente põe em discussão e votação o Parecer com Emenda da 

Comissão de Legislação, Justiça e redação final,  ao Projeto de Lei Nº10/2021 

do Poder Executivo, que depois de lido foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em discussão e votação a Emenda Aditiva da Comissão de 

Fiscalização, Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei Nº10/2021 do Poder 

executivo, que depois de lida foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em 

discussão e votação o Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento 

ao Projeto de Lei Nº10/2021 do Poder Executivo, o Vereador menininho pede 

vista ao Parecer, no qual teve sua votação suspensa devido a solicitação do 

Vereador Menininho. LEITURA E VOTAÇÃO DOS REQUERIMENTOS 
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Nº010/2021, Nº011/2021, Nº012/2021 de autoria do Vereador Alysson Francisco 

(Alysson Morango), Nº007/2021 de autoria do Vereador Edson Mario Santos da 

Silva, INDICAÇÃO Nº001/2021 de autoria do Vereador Marivaldo Barros que 

depois de lidos foram aprovados por unanimidade dos presentes. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: fizeram uso os Vereadores: Alysson Francisco (Alysson Morango), 

Denilson Lobo (Deda Lobo), Roberto da Silva, Eliane Araújo (Loura Amaral), 

José Erisvaldo (Menininho). 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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