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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU, 

ESTADO DE ALAGOAS, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

Aos dez (10) dias do mês de novembro 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, Jaime Cazuza dos Santos, Marivaldo 

Barros de Melo, Roberto da Silva Santos e Wisney Luiz Ramos André. Faltou o 

Vereador José Erisvaldo da Silva Santos, que justificou 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: 

REQUERIMENTOS Nº026/2021 de autoria do Vereador Roberto da Silva 

Santos. Nº 013/2021 e Nº014/2021 de autoria do Vereador Alysson Francisco 

dos Santos Silva. Facultada a palavra fez uso o Vereador Jaime Cazuza que 

saúda a todos os presentes e ouvintes e inicia seu pronunciamento 

parabenizando um morador do Largo Santa Terezinha, que ligou para a rádio 

cobrando para que o município ou a CASAL tome as providências para tapar o 

buraco feito nessa Rua. e lembra do requerimento que fez à um mês solicitando 

do município esse reparo na rua e até o momento não obteve resposta nem da 

CASAL e nem do município, e o buraco ainda continua aberto, prejudicando os 

moradores de lá, e diz que espera que o município venha tomar as providências, 

e que fez o requerimento porque acredita que o município irá tomar nas 

providências, onde desde janeiro vem pedindo para organizar esse buraco, e 

fazer as canaletas da rua, e até hoje não foram tomadas as providências, e os 

moradores daquela rua ficam lhe cobrando, e ele está sempre cumprindo o seu 

dever de cobrar do setor majoritário as devidas providências. Faz um desabafo 

a respeito de um ocorrido, onde na semana passada precisou de um ônibus do 

município, e ligou para dois Secretários que ficaram de lhe dar a resposta e não 

fizeram, inclusive ele ligou outras vezes e o Secretário não o atendeu, e desabafa 

dizendo que pediu o ônibus porque se tratava de um assunto sério, e espera que 

da próxima o Secretário dê uma resposta que sim ou que não. Solicita enviar um 

requerimento ao Secretário de Educação, com cópia ao Prefeito para que veja a 

possibilidade do ônibus da Faculdade entrar até o Povoado Quilombo, no trajeto 

de retorno de Penedo, haja vista que há uma estudante moradora desse 

Povoado, que faz Faculdade em Penedo, e na volta o ônibus a deixa na pista, 

por não entrar até o Povoado, e a mesma segue até o Povoado a pé, ou as vezes 

de moto à noite, correndo risco, devido ao horário e a estrada ser deserta e 

distante do local que ela desce. Facultada a palavra fez uso o Vereador 

Emmanuel Batista que saúda à todos, e solicita enviar uma Indicação ao Prefeito 

para que veja a possibilidade de criar o Bolsa Atleta, para que os nossos jovens 
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possam custear as despesas,  para participarem de competições das mais 

diversas modalidades em outros locais, como aconteceu de duas jovens 

Piaçabuçuenses que foram disputar os jogos estudantis brasileiros. Parabeniza 

ao Secretário de Agricultura, Sr. Gefson Monteiro, pela realização do curso de 

avicultura, no qual tem a certeza de que irá melhorar a cadeia produtiva do nosso 

município, incluindo mais essa cultura para nossa cidade. Facultada a palavra 

fez uso o Vereador Alysson Francisco (Alysson Morango) que cumprimenta à 

todos da Mesa Diretora e demais Vereadores, Funcionários da Casa e ouvintes 

das redes sociais. Solicita enviar requerimento ao Secretário de Educação para 

que informa como está a situação das bandas Fanfarras de Piaçabuçu, se ainda 

existem, se estão ensaiando, e caso não estejam na ativa, que veja a 

possibilidade de retomar essas atividades, para que possa ocupar esses jovens 

com esse tipo de atividade. Parabeniza ao Secretário de Esportes, Sr. Rodolfo 

Feitoza, pelo grande trabalho que vem fazendo, e diz que Piaçabuçu só ganha 

com isso como também toda população. Facultada a palavra fez uso o Vereador 

Marivaldo Barros que saúda à todos e solicita enviar requerimento ao Secretário 

de Infraestrutura e obras, para que tome providências à respeito do esgoto que 

encontra-se a céu aberto, na rua do campo de futebol do Distrito Pontal do Peba, 

no qual as pessoas vem de fora para jogar bola, e encontram aquela fedentina 

em frente ao campo, causando incômodo à todos. Parabeniza ao Secretário de 

Agricultura, Sr. Gefson Monteiro, pelo Curso de Criação de Aves no município. 

Fala sobre a visita que fez na obra da creche do Distrito pontal do peba, no qual 

está em andamento, e diz que graças à Deus, o Distrito será agraciado com uma 

creche, e parabeniza ao Prefeito por essa obra. Facultada a palavra fez uso a 

Vereadora Eliane Araújo (Loura Amaral) que saúda à todos desejando uma boa 

tarde, e solicita enviar requerimento ao Secretário de Saúde, solicitando 

informações à respeito dos médicos de nosso município de Piaçabuçu, sobre 

quais são os médicos que estão atendendo em nossa cidade e quais são os 

PSF’s nos quais eles estão alocados. E diz que recebeu algumas reclamações 

que em muitos Povoado de nosso município não há médicos nos postos. Com a 

palavra o Vereador Roberto (Roberto PM), que informa que teve conhecimento 

de que o Dr. Adolfo saiu do Bairro Brasília, para atender no Povoado Potengy. 

Retornada a palavra a Vereadora Eliane (Loura) diz que já lhe informaram que o 

médico não está mais atendendo no Povoado Potengy. e diz que como não 

temos toda a certeza é que solicita essas informações do Secretário. Parabeniza 

e enaltece o trabalho do Secretário de Agricultura, Sr. Gefson Monteiro, pelos 

Cursos que realizou no mês de outubro em nosso município, que é de grande 

importância para a nossa comunidade porque as pessoas se tornam aptas a 

ingressar no mercado de trabalho também, seja através de um emprego informal 

ou de um emprego formal, parabeniza ao Secretário Gefson. ORDEM DO DIA: 

O Sr. Presidente põe em discussão e votação o Parecer da Comissão de 

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

Poder Executivo, que dispõe sobre o PPA, que depois de lido foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em discussão e votação o Projeto de Lei Nº10/2021 
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do Poder Executivo (PPA), que depois de lido foi aprovado por unanimidade dos 

presentes em 1ª votação, o Vereador Ailton solicita do Presidente fazer realizar 

uma Sessão Extraordinária para votação do Projeto de Lei Nº10/2021 do Poder 

Executivo após o término da presente Sessão Ordinária. O Sr. Presidente após 

consulta aos demais Vereadores, aceita o pedido. LEITURA E VOTAÇÃO DOS 

REQUERIMENTOS Nº013/2021, Nº014/2021 de autoria do Vereador Alysson 

Francisco (Alysson Morango), Nº026/2021 de autoria do Vereador Roberto da 

Silva Santos, que depois de lidos foram aprovados por unanimidade dos 

presentes. EXPLICAÇÃO PESSOAL: fizeram uso os Vereadores: Alysson 

Francisco (Alysson Morango), e Jaime Cazuza. Não havendo mais quem fizesse 

uso da palavra o Sr. Presidente encerra a Sessão, convidando os Vereadores 

para a realização de uma Sessão Extraordinária. Islane Cristine Santos Pereira, 

_________________________________________, relatora de atas. 
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