ATA DA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
09 DE MAIO DE 2017.

Aos nove dias do mês de maio do ano de
dois mil e dezessete, às nove horas e
quinze minutos no plenário vereador José
Francisco Palmeira de Farias, no prédio
sede da câmara municipal de Traipu,
situada à praça cônego Alfredo Silva
número 61, centro, reuniram-se em
sessão ordinária os senhores vereadores
Wegnton Erlandres Dias de Farias, Edilson
de Souza Barbosa, Cássio Fernando de
Carvalho Rolim, José Eduardo de Farias
Teixeira, Aloizio Vieira de Melo Junior,
Carlos Moura de Souza, Denison Gustavo
Farias França, Raul Emerson Teixeira
Santos, Luiz Nascimento dos Santos,
Marcos André Silva Melo e Vânia Bezerra
Silva Costa, sendo a sessão presidida pelo
senhor presidente vereador Wegnton
Erlandres Dias de Farias e secretariada
pelo primeiro secretário vereador Edilson

de Souza Barbosa. Em seguida o senhor
presidente declara em nome de Deus
aberta a sessão, passando a palavra ao
primeiro secretário, para fazer a chamada
dos
senhores
vereadores,
estando
presentes os senhores vereadores acima
mencionados. Havendo quórum legal e
regimental, o senhor presidente retorna a
palavra ao senhor primeiro secretário
para a leitura da ata da sessão anterior.
Após a leitura da ata, o senhor presidente
coloca ata em discussão. Em seguida a
vereadora Vânia Bezerra pela ordem pede
a palavra e em sua fala diz que tem um
trecho escrito na ata que eu fiquei
confusa com as emendas, e isso eu não
falei, quando se refere às emendas, eu
falei que eu estava confusa na sessão
anterior referente ao artigo oitavo e que
naquele momento foi tirado a minha
dúvida, conclui a vereadora Vânia
Bezerra. Em seguida o senhor presidente
também faz uma observação na ata
alegando que houve entendimento em
relação à questão da sub-emenda, e que
na votação das emendas ficou excluída a

emenda modificativa número 01/2017.
Não havendo mais quem queira discutir,
o senhor presidente submete a ata em
votação,
sendo
aprovada
por
unanimidade com registro das ressalvas
apresentadas pela vereadora Vânia
Bezerra e pelo senhor presidente. Em
seguida a vereadora Vânia Bezerra
solicita do senhor presidente cópia da ata
e a cópia da mídia da sessão ordinária do
dia seis de maio do corrente ano. Em
seguida o senhor presidente ler o
expediente, lendo a nova redação do
projeto de lei número 02/2017, de autoria
do poder executivo municipal. Após a
leitura o senhor presidente coloca o
projeto em discussão. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra ao
vereador Raul Emerson, que usa a tribuna
e em sua fala diz que essa já é a terceira
sessão que estamos debatendo o mesmo
assunto em relação ao projeto 02/2017
que se trata do convenio do conisul, e
que na ultima sessão realizada no distrito
mombaça foram discutidas emendas
referente ao projeto, vivemos em uma

democracia, e em minha opinião o projeto
não precisava ser emendado e votei
contra as emendas, mas a maioria do
plenário decidiu acolher as emendas, e
não vai ser o vereador Raul Emerson que
vai criar empecilho na votação da
matéria, e dessa forma voto favorável à
aprovação do projeto com a nova
redação, mas deixando claro que na
ultima sessão fui contra as emendas
apresentadas. Em seguida o vereador
pede permissão para abordar o tema em
relação à federação dos agricultores
(faqtal) no que se refere à distribuição de
sementes, e peço que o senhor
presidente em nome da câmara municipal
solicite da senhora presidente da
federação informações de como foram
feita a distribuição das sementes doadas
pelo o governo do estado de alagoas, e
caso o município também venha fazer a
distribuição de sementes que esta casa
também cobre do poder executivo as
informações
necessárias,
conclui
o
vereador Raul Emerson. Em seguida o
senhor presidente defere a solicitação do

vereador Raul Emerson e diz que
encaminhará oficio a federação. Em
seguida o senhor presidente submete a
nova redação do projeto de lei número
02/2017 em votação, sendo aprovado
contra os votos dos senhores vereador
Denison Gustavo e Vânia Bezerra. Em
seguida pela ordem a vereadora Vânia
Bezerra pede a palavra, e em sua fala
esclarece o motivo de ter votado contra o
projeto, e diz que está sempre ao lado da
população, e não devo minha cabeça a
político nenhum, devo a Deus e respeito
ao povo, fui a favor do projeto original
sem as emendas, e fui contra as
emendas, e como agora eu vou aprovar o
projeto emendado se eu fui contra as
emendas,
sou
contra
o
projeto
emendado, e repito não devo minha
cabeça a político nenhum, conclui a
vereadora Vânia Bezerra. Em seguida o
senhor presidente comunica que enviará
a matéria aprovada para a sanção do
poder executivo. Dando sequencia aos
trabalhos, o senhor presidente ler
indicações números 20 e 21/2017 de

autoria da vereadora Vânia Bezerra. Após
a leitura o senhor presidente coloca as
indicações em discussão. Participaram
das discussões os senhores vereadores:
Carlos Moura, Raul Emerson, Wengton
Erlandres, Edilson Barbosa e a vereadora
Vânia autora das indicações, sendo todos
favoráveis a aprovação das proposições.
Em seguida o senhor presidente submete
as indicações em votação, sendo
aprovadas por unanimidade. Em seguida
o senhor presidente ler indicação de
autoria do vereador Luiz Nascimento.
Após a leitura o senhor presidente coloca
a indicação em discussão. Participou da
discussão o senhor vereador Carlos Moura
pela aprovação da proposição. Em
seguida o senhor presidente submete a
indicação em votação, sendo aprovada
por unanimidade. Em seguida o senhor
presidente ler indicações de autoria do
vereador Edilson Barbosa. Após a leitura
o senhor presidente coloca as indicações
em discussão. Não havendo quem queira
discutir, o senhor presidente submete as
indicações em votação, sendo aprovadas

por unaimidade. Em seguida o vereador
Carlos Moura pela ordem pede a palavra
e em sua fala trata da questão dos ônibus
escolares que os motoristas têm ordem
para não dá carona nem aos pais dos
alunos e pede que essa situação seja
resolvida, inclusive essa foi uma das
reclamações feitas na sessão itinerante
do distrito mombaça através do pastor
Edson da Assembleia de Deus. Em
seguida
o
senhor
presidente
diz
concordar com a fala do vereador Carlos
Moura, e diz que têm que ser
estabelecido critérios que não prejudique
a população do distrito mombaça e
região. Em seguida o senhor presidente
passa as considerações finais concedendo
a palavra ao vereador Luiz Nascimento,
que usa a tribuna e em sua fala diz
consternar seus sentimentos pela morte
do vereador Erivan do município de
craibas, e também peço aos nobres pares
união, é o que o povo espera o nosso
respeito nesta casa, quero parabenizar o
presidente Etinho, o vereador Carlos
Moura, e todos nós, pela brilhante sessão

itinerante que realizamos no distrito
mombaça
com
a
participação
da
população, eu sempre digo, a política
partidária é no período de campanha,
passou a campanha, cada um tem que
fazer o que puder em prol do povo, e
espero que o povo entenda que estamos
aqui trabalhando pelo povo, e quero dizer
que eu não fui contra as emendas do
projeto porque não vi necessidade, já a
vereadora Vânia queria que agente
aprovasse o projeto no primeiro dia que a
gente recebeu, e eu concordei com o
presidente em aprovar as emendas
porque vi a necessidade do projeto ser
melhorado, e não é porque o prefeito
manda que agente tenha que votar, e
graças a Deus o projeto foi aprovado, e
vamos ser mais unidos na câmara,
sempre
fiz
meu
trabalho
de
assistencialismo muito antes de ser
político, e sempre ajudo o povo dentro de
minhas condições, e o vereador que
quiser se juntar a mim, vamos trabalhar,
conclui o vereador Luiz Nascimento. Em
seguida pela ordem a vereadora Vânia

Bezerra pede a palavra e em sua fala diz
que o vereador Luiz está redondamente
enganado, e está escrito na ata, e eu não
quis aprovar o projeto por ser do prefeito,
inclusive eu pedir ao senhor presidente
que o projeto fosse discutido junto com
jurídico da prefeitura e da câmara, faça a
sua parte que eu faço a minha, se você
tem seu trabalho social eu também
tenho, e faço isso há muito tempo,
porque eu gosto de trabalhar com o povo,
eu fui a favor do projeto original, agora eu
não tenho obrigação de ter votado nas
emendas porque vocês acharam que o
projeto original estava errado, eu fiz de
tudo para o projeto ser discutido, não foi
para votar no escuro, porque não sou
ignorante pra chegar a esse ponto, eu
estou aqui porque estou representando o
povo, e não tenho obrigação de seguir o
pensamento de ninguém, eu sigo o meu
pensamento, você preste atenção quando
abrir sua boca, porque não estou aqui
para desmoralizar ninguém, e não quero
ser desmoralizada, eu respeito a vossa
excelência, respeito todos os meus

colegas, tanto é que o vereador Raul
Emerson
e
Marcos
André
antes
acompanhou agente e hoje votou
diferente, eu acho que o projeto seria
viável da forma original, eu estou aqui
para defender o povo, não estou aqui
para defender A, B ou C, conclui a
vereadora Vânia Bezerra. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra ao
vereador Carlos Moura, que em sua fala
parabeniza
a
todos
os
senhores
vereadores porque hoje os projetos que
chega a esta casa são debatidos, e que
antes não era assim, conclui o vereador
Carlos Moura. Em seguida o senhor
presidente
agradece
aos
senhores
vereadores pelo apoio que tem recebido
na casa. Em seguida o senhor presidente
apresenta requerimento nos sentido do
poder executivo disponibilizar através da
secretaria municipal de saúde transporte
em
alguns
pontos
estratégico
do
município, com objetivo de atender a
população
carente
que
não
tem
condições de alugar um carro em busca
de atendimento médico em outros

municípios. Em seguida o senhor
presidente coloca o requerimento em
discussão. Não havendo quem queira
discutir, o senhor presidente submete o
requerimento
em
votação,
sendo
aprovado por unanimidade. Não havendo
mais quem queira usar da palavra, o
senhor presidente encerra a presente
sessão,
convocando
os
senhores
vereadores para a próxima sessão
ordinária a ser realizada em 23 de maio
do corrente ano às nove horas da manhã,
do que para constar, eu, Edileide Lima
dos Santos, transcrevi a ata ao livro, que
estando conforme, será assinada nos
termos do §4º do artigo 81 do Regimento
Interno deste poder Legislativo.

