ATA DA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
10 DE OUTUBRO DE 2017.

Aos dez dias do mês de outubro do ano
de dois mil e dezessete, às dez 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, Cássio
Fernando de Carvalho Rolim, José Eduardo
de Farias Teixeira, 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
senhor
vereador
Denison Gustavo. 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 pela
ordem
o
vereador
Carlos
Moura
parabeniza os funcionários Assis e
Edileide pela elaboração da ata, por está
em perfeita ordem.
Não havendo mais
quem queira discutir o senhor presidente
submete a ata em votação, sendo
aprovada por unanimidade dos senhores
vereadores presentes. Em seguida o
senhor presidente dá inicio a leitura do
expediente, lendo ofícios números 261,
262 e 263/2017, de autoria do senhor
prefeito. Em seguida o senhor presidente
ler requerimento número 35/2017, de
autoria da senhora vereadora Vânia
Bezerra. Após a leitura o senhor
presidente coloca o requerimento em

discussão. Em seguida pela ordem a
vereadora Vânia pede a palavra, e usa a
tribuna, e em sua fala cumprimenta a
todos, e em seguida diz que no dia de
ontem participou de um debate na AMA,
referente ao rio são Francisco, e essa
frente parlamentar que ora solicito em
defesa do nosso rio é de fundamental
importância para os moradores das
cidades ribeirinhas, tendo em vista que
infelizmente o rio são Francisco morre a
cada dia, e os nossos governantes a nível
federal no meu ver eles não trabalham no
sentido de revitalizar o rio, pelo contrário,
eles tiram a água do rio em prol de outros
estados da federação, e que seja, mais
que seja feita a revitalização que o nosso
rio necessita para salvar o são Francisco,
porque o rio são Francisco está sendo
tratado de forma irresponsável, o prefeito
Eduardo Tavares juntos com outros
prefeitos e o governador Renan Filho,
estão à frente desse projeto em busca de
soluções com objetivo de salvar o rio são
Francisco, e como já existem outras
câmaras de vereadores que também

estão engajadas nesse mesmo objetivo,
eu estou propondo por meio desse
requerimento
a
inclusão
de
representantes
da
nossa
câmara
municipal nessa comissão no intuito de
também defender a sobrevivência do
nosso rio são Francisco, e como autora da
matéria solicito ao senhor presidente que
eu também possa participar dessa
comissão especial em defesa do rio são
Francisco, conclui a vereadora Vânia
Bezerra. Em seguida pela ordem o senhor
presidente concede a palavra ao vereador
Marcos André, que usa a tribuna
cumprimentando a todos os presentes,
em seguida diz que é muito importante à
fala da vereadora Vânia, pois nós somos
sabedores da grande importância que
tem nosso rio para todas as cidades
ribeirinhas, também somos sabedores da
atuação do prefeito Eduardo Tavares em
defesa do rio são Francisco, e eu não
tinha conhecimento que outras câmaras
de vereadores tinham esse mesmo
engajamento em defesa do rio, e dessa
forma o requerimento proposto por vossa

excelência desde já conta com meu
apoio, fui criado através do rio são
Francisco, devido meu pai ser pescador, e
hoje agente tem que buscar meios que
possam
pelo
menos
amenizar
o
sofrimento
dos
nossos
filhos
que
futuramente vão precisar do nosso rio,
que infelizmente está se acabando, é
uma tristeza para todos nós que
moramos em cidades ribeirinhas ver o rio
são Francisco morrendo aos poucos, e
solicito ao senhor presidente que crie
essa comissão proposta pela vereadora
Vânia em defesa do rio, porque o que
estiver ao nosso alcance iremos fazer em
prol do nosso rio são Francisco, conclui o
vereador Marcos André. Em seguida pela
ordem o senhor presidente concede a
palavra ao vereador Raul Emerson, que
usa a tribuna cumprimentando a todos os
presentes, em seguida parabeniza o
senhor prefeito Eduardo Tavares pela
brilhante participação no debate que teve
ontem na AMA em defesa do rio são
Francisco, e dizer que para nós ribeirinhos
não é fácil ver a situação que o nosso rio

se encontra, como bem disse o vereador
Marcos André, que foi criado através do
rio são Francisco, e de certa forma todos
nós também fomos criados através desse
rio, qualquer um de nós chegando ao
assentamento marcação e ao olhar para o
nosso rio dá um desespero tremendo, e
às
vezes
até
evito
passar
nas
proximidades da marcação para não ter
que ver nosso rio morrendo, e me recordo
do tempo de minha infância que passava
na marcação e via o rio são Francisco
muito largo correndo com muita força, e
hoje a comunidade do assentamento
marcação não tem nem o direito de
usufruir da água do rio para o consumo,
porque está havendo entupimento nas
bombas devido à vazão, e quero nesse
momento me colocar a disposição e se
possível fazer parte dessa comissão,
porque é de suma importância que
também dê nosso passo em defesa do
rio, senhor presidente através dessa
comissão temos a certeza que em
parceria com as ideias do nosso prefeito e
demais prefeitos ribeirinhos, nós vamos

agora de fato ter um inicio de uma
revitalização e recuperação do nosso rio,
existe um comitê da bacia do rio são
Francisco formado por pessoas que se
quer são ribeirinhos, são pessoas
distantes da realidade do rio, são pessoas
que não comungam da ideia de nós que
somos ribeirinhos que pensamos e vemos
quais
são
as
soluções
para
a
sobrevivência do nosso rio, passou
recentemente uma reportagem na TV
Record que os moradores da cidade de
piaçabuçú que não tem condições
financeiras de comprar água mineral para
consumo estão percorrendo mais de uma
hora de abarco para encontrar água
saudável do rio para se tomar, as
crianças daquela cidade estão com a pele
irritada com coceiras e outras doenças, e
peço que ao se formar essa comissão que
seja feita uma visita a cidade de
piaçabuçú para se verificar in loco essa
situação, aqui já está feio e lá já está
triste de se ver, quero parabenizar a
vereadora Vânia por essa iniciativa de
propor
essa comissão, bem como

parabenizar o nosso prefeito de comprar
essa briga em defesa do rio são
Francisco, e onde também precisar da
câmara
de
vereadores
de
Traipu
estaremos a disposição, conclui o
vereador Raul Emerson. Em seguida o
senhor presidente parabeniza pelas falas
dos senhores vereadores que ocuparam a
tribuna, e em especial a vereadora Vânia
autora do requerimento. Não havendo
mais quem queira discutir, o senhor
presidente submete o requerimento em
votação,
sendo
aprovado
por
unanimidade dos senhores vereadores
presentes.
Em
seguida
o
senhor
presidente comunica que na próxima
sessão ordinária comunicará ao plenário
na forma regimental quais dos senhores
vereadores que irão compor a comissão
parlamentar em defesa do rio são
Francisco.
Em seguida o senhor
presidente ler indicações números 73 e
74/2017, de autoria do vereador Luiz
Nascimento. 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 unanimidade. Dando sequência à
ordem do dia, o senhor presidente ler
projeto de lei número 07/2017, de autoria
do poder executivo municipal, que
autoriza à abertura de crédito especial
destinado a implementação das ações do
programa
criança
feliz.
Antes
da
discussão o senhor presidente concede a
palavra a assistente social senhora
Sabrina Damasceno para fazer uma breve
explanação acerca da proposição. Em
seguida a senhora Sabrina ocupa a
tribuna e em sua fala faz uma breve
explanação, dizendo da importância da
aprovação desse projeto em beneficio das
crianças do município de Traipu, e peço
aos senhores vereadores que aprove esse
projeto, conclui a senhora Sabrina. Em
seguida o senhor presidente ler parecer
misto das comissões permanentes de
justiça e redação, finanças e orçamento,
referente ao projeto de lei número
07/2017, de autoria do poder executivo
municipal. Após a leitura o senhor

presidente
coloca
o
parecer
em
discussão. Em seguida pela ordem o
senhor presidente concede a palavra ao
presidente da comissão de justiça e
redação, vereador Carlos Moura, que usa
a tribuna cumprimentando a todos os
presentes e em seguida diz que esse
projeto criança feliz já tramita aqui nesta
casa há quase quarenta dias, mais ainda
estamos dentro do prazo de discutir e
votar a matéria, pois é um excelente
projeto e eu na condição de vereador e
presidente da comissão de justiça e
redação, jamais iria prejudicar as crianças
do nosso município, pois não é de meu
perfil fazer coisas erradas, e como sou
presidente da comissão, assim como
também o vereador Zé bolinha é
presidente da comissão de finanças e
orçamento, bem como os demais
membros dessas comissões temos total
responsabilidade com as proposições que
chegam nesse parlamento para nossa
análise, e não tratamos nenhum projeto
por lado político ou por interesse de A, B
ou C, pois nós somos vereadores eleitos

pela vontade de Deus e do povo, e nós
iremos sempre defender os interesses do
povo, e esse projeto que beneficia a
comunidade, e em especial as crianças
do município de Traipu, e demos o
parecer favorável pela a aprovação do
citado projeto, e que o povo saiba que a
câmara de vereadores de Traipu é
composta por onze vereadores que estão
aqui para defender os interesses de todos
os traipuenses, conclui o vereador Carlos
Moura. Não havendo mais quem queira
discutir, o senhor presidente submete o
parecer misto em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida o
senhor presidente coloca o projeto
número 07/2017 de autoria do poder
executivo municipal em discussão. Não
havendo quem queira discutir a matéria,
o
senhor
presidente
submete
a
proposição em votação, sendo aprovado
por
unanimidade
dos
senhores
vereadores presentes a sessão.
Em
seguida o senhor presidente parabeniza a
secretaria municipal de assistência social,
e deseja sucesso nesse programa do

criança feliz.
Em seguida o senhor
presidente pauta o projeto de lei número
09/2017, de autoria do poder executivo
municipal, que dispõe sobre a criação de
cargos efetivos no quadro geral dos
servidores públicos do município de
Traipu. Antes da discussão o senhor
presidente concede a palavra ao senhor
Rodrigo Fonseca, secretário de gabinete
civil da prefeitura municipal de Traipu,
que usa a tribuna e faz uma breve
explanação sobre o projeto de lei, tirando
algumas
dúvidas
dos
senhores
vereadores
Carlos
Moura,
Denison
Gustavo em relação à matéria, e conclui
sua fala pedindo aos senhores vereadores
que aprove o projeto que traz grande
benefício a população traipuense, conclui
o senhor Rodrigo Fonseca. Em seguida o
senhor presidente ler parecer misto das
comissões de justiça e redação, finanças
e orçamento referente ao projeto de lei
09/2017. Após a leitura o senhor
presidente coloca o parecer misto em
discussão. Em seguida pela ordem o
vereador Carlos Moura pede a palavra e

em sua fala diz que em sua visão há
muitos jovens sonhando com o emprego
efetivo aqui na cidade de Traipu, e dessa
forma sou plenamente favorável ao
concurso público, conclui o vereador
Carlos Moura. Em seguida o senhor
presidente parabeniza o vereador Carlos
Moura e demais vereadores, que a cada
dia vem sabendo diferenciar o que é
legislar em prol do povo e o que é fazer
política partidária, conclui o senhor
presidente.
Em
seguida
o
senhor
presidente encerra a discussão, e
submete o parecer misto em votação,
sendo aprovado por unanimidade. Em
seguida o senhor presidente coloca o
projeto de lei número 09/2017, de autoria
do poder executivo em discussão. Não
havendo quem queira discutir a matéria o
senhor presidente submete o projeto em
votação,
sendo
aprovado
por
unanimidade dos senhores vereadores
presentes.
Em
seguida
o
senhor
presidente pauta o projeto de lei número
10/2017, de autoria do poder executivo
municipal, que dispõe sobre a isenção da

taxa de inscrição em concursos públicos
e/ou processos seletivos municipais. Não
havendo parecer exarado das comissões,
o senhor presidente questiona o plenário
se na forma regimental os senhores
vereadores concordam em dispensar o
parecer das comissões. Em seguida pela
ordem o vereador Carlos Moura pede a
palavra e em sua fala solicita ao senhor
presidente que suspenda a presente
sessão por cinco minutos para melhor
discutir a matéria com os senhores
vereadores. Em seguida o senhor
presidente defere a solicitação do
vereador Carlos Moura e suspende a
sessão pelo tempo solicitado. Passado o
tempo de cinco minutos, o senhor
presidente reabre a sessão ordinária. Em
seguida o senhor presidente comunica ao
plenário que por entendimento unânime
dos senhores vereadores nos termos
regimentais ficou decidido a dispensa dos
pareceres das comissões de justiça e
redação, finanças e orçamento, referente
ao projeto de lei número 10/2017, de
autoria do poder executivo municipal. Em

seguida o senhor presidente coloca o
projeto de lei número 10/2017, de autoria
do poder executivo municipal em
discussão. Não havendo quem queira
discutir a matéria, o senhor presidente
submete a proposição em votação, sendo
aprovado por unanimidade dos senhores
vereadores presentes. Dando sequencia
ao expediente o senhor presidente ler
projeto de lei número 06/2017 de sua
autoria, que dispõe sobre a instituição do
vereador mirim do município de Traipu.
Após a leitura o senhor presidente envia a
matéria à comissão de justiça e redação
para exarar parecer. Em seguida o senhor
presidente ler projeto de lei número
05/2017, de sua autoria e também da
autoria do vereador José Eduardo, que
dispõe sobre medidas complementares
de segurança em prevenção e resposta a
emergência em áreas e edificações no
âmbito do município de Traipu. Após a
leitura da matéria o senhor presidente
envia o projeto para as comissões
competentes. Em seguida pela ordem o
vereador Carlos Moura pede a palavra e

em sua fala sugere a dispensa do parecer
das comissões por entender que o projeto
beneficia a classe de bombeiro civil do
município de Traipu, além do que confio
plenamente na pessoa do vereador José
Eduardo um dos autores da matéria,
conclui o vereador Carlos Moura. Em
seguida o senhor presidente agradece
sugestão do vereador Carlos Moura, mas
esclarece que o projeto de lei também
precisa passar pela a análise do jurídico
da casa. Em seguida o vereador Raul
Emerson pela ordem pede a palavra e em
sua fala concorda com o posicionamento
do senhor presidente, que encaminha à
matéria as comissões, podendo o projeto
ser aperfeiçoado se assim for preciso,
conclui o vereador Raul Emerson. Em
seguida a vereadora Vânia Bezerra pela
ordem pede a palavra e em sua fala
também concorda que essa matéria seja
apreciada na próxima sessão, mas caso
haja entendimento para se votar nesta
sessão votaremos, conclui a vereadora
Vânia. Em seguida o senhor presidente
concede a palavra senhora Jussara

representante dos bombeiros civis para
dá uma breve explanação sobre o projeto
pautado. Em seguida a senhora Jussara
usa a tribuna e em sua fala diz da
importância desse projeto que está em
discussão, e solicita dos senhores
vereadores
a
aprovação
dessa
proposição, conclui a representante dos
bombeiros civis. Em seguida o senhor
presidente diz que não tem dúvidas de
que essa matéria será aprovada pelos
senhores vereadores, e que na próxima
sessão ordinária esse projeto retorna a
pauta para discussão e votação. Em
seguida o senhor presidente encerra a
ordem do dia, e passa as considerações
finais, concedendo a palavra ao vereador
Carlos Moura. Em seguida o vereador
Carlos Moura usa a tribuna e em sua fala
cumprimenta a todos, e em seguida diz
que essa câmara de vereadores está
conduzida sempre voltada aos interesses
do povo do município de Traipu, eu dei
entrada nesta casa em um requerimento
que foi discutido, votado e aprovado por
unanimidade dos senhores vereadores e

que em seguida foi encaminhado ao
secretário
de
obras
para
prestar
esclarecimentos a esse parlamento em
relação aos processos licitatórios da
citada secretaria, bem como relação dos
servidores que prestam serviços a mesma
secretaria e até agora não obtive
resposta do secretário Genivaldo, e peço
aqui ao secretario de gabinete da
prefeitura, senhor Rodrigo Fonseca que se
possível tome providencias nesse sentido.
Em seguida o senhor Rodrigo Fonseca diz
que tomará as providencias necessárias
para o envio das informações solicitadas.
Continuando sua fala, o vereador Carlos
Moura agradece a intervenção do
secretário Rodrigo Fonseca, e diz que
esse é o papel do vereador, o de sempre
fiscalizar
as
ações
do
executivo
municipal, e sobre a minha fala da sessão
anterior, tem muita coisa acontecendo
que só quem sabe somos nós vereadores,
talvez o prefeito e os secretários possam
até saber, mais deve saber de maneira
diferente, porque somos nós que estamos
no dia a dia do interior, nós vereadores

estaremos sempre aqui lutando e
defendendo os interesses do povo do
município de Traipu, também quero aqui
parabenizar o vereador Zé bolinha pela
iniciativa de apresentar nessa casa um
projeto de lei em beneficio dos bombeiros
civis em parceira com o presidente da
casa, vereador Etinho Dias, e quero dizer
que vossas excelências podem contar
sempre com o meu apoio, nós somos aqui
um conjunto de vereadores que temos o
mesmo pensamento, o de sempre ajudar
o povo, e que o senhor prefeito também
possa fazer o que ele deseja em sua
administração, mais também sozinho o
senhor prefeito não pode fazer nada, os
projetos que chegam aqui em beneficio
do povo é sempre aprovados, às vezes
nós
vereadores
fazemos
algumas
alterações em projetos, mais sempre
visando o bem da população, hoje cedo
recebi pressão de uma amiga minha
assistente social, inclusive já foi minha
professora, preocupada com o projeto
criança feliz, dizendo que só a vereadora
Vânia queria aprovar o projeto, eu

respondi que a vereadora Vânia é muito
atuante, mas o projeto criança feliz tem o
apoio de todos os senhores vereadores, e
em relação ao projeto dos bombeiros,
pode contar com meu apoio, conclui o
vereador Carlos Moura. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra ao
vereador Denison Gustavo, que usa a
tribuna, e em sua fala cumprimenta a
todos, e quero cobrar uma resposta do
poder executivo em relação a uma
indicação de minha autoria aprovada em
plenário pelos senhores vereadores sobre
a diminuição da taxa de iluminação
pública, e que essa taxa afeta a todos
consumidores, outros vereadores já
receberam resposta do gabinete do
senhor
prefeito
sobre
indicações
aprovadas, e até o momento não recebi
resposta dessa indicação. Em seguida o
senhor Rodrigo Fonseca secretario de
gabinete da prefeitura informa que o
vereador Denison Gustavo receberá
resposta de sua indicação. Dando
continuidade a sua fala o vereador
Gustavo diz que estive essa semana em

uma cavalgada no sitio dois riachos,
quero aqui parabenizar o secretario de
obras, Genivaldo pela estrada do povoado
olho d’água da cerca, que está uma
maravilha, e que essa maravilha se
entendesse as demais áreas do nosso
município, inclusive na estrada do
povoado santa cruz, que infelizmente
está quase inacessível, o povo cobra e
agente não tem resposta para dá, porque
é cobrado da secretaria um cronograma
das obras e não somos atendidos, e
também em relação à iluminação pública
que tem comunidade que está às escuras
por falta de substituição de lâmpadas, já
essa semana fui procurado por moradores
da comunidade do tabuleiro e bachios,
inclusive a vereadora Vânia também já
fez indicação referente a essa situação,
porém o serviço ainda não foi prestado,
diversas comunidades da zona rural está
às escuras, e tem comunidade que tem
apenas dois postes com lambadas
acesas, conclui o vereador Denison
Gustavo. Em seguida o senhor presidente
parabeniza pela fala do vereador

Gustavo, e diz que também participou da
cavalgada no sitio dois riachos, e grande
parte da população daquela comunidade
nos cobrou maior atenção por parte do
poder público municipal, tais como a
presença
da
guarda
municipal,
iluminação pública e recuperação das
estradas, e infelizmente aquela localidade
não está dispondo disso, então se o
secretario de obras não está em
condições de resolver, que nos informe,
porque
iremos
tomar
providencias
cabíveis, pois estamos sendo cobrados
pelo povo, e nós vereadores temos plena
legitimidade para cobrar as ações do
executivo municipal, os moradores da
comunidade dos dois riachos estão
sofrendo, lá está um caos, essa semana o
senhor prefeito postou em redes sociais
que Traipu é uma cidade luz, e realmente
aqui na rua a iluminação está bonita,
mais na zona rural o povo está sofrendo
muito, nós vereadores estamos dando ao
poder
executivo
oportunidade
de
desenvolver um bom trabalho, então
agente pede maior agilidade do senhor

prefeito e de seu secretariado na
execução desses serviços, e pedimos que
o senhor prefeito tenha a sensibilidade
com a nossa população da zona rural,
conclui o senhor presidente. Em seguida
o senhor presidente concede a palavra à
vereadora Vânia Bezerra, que usa a
tribuna e em sua fala, cumprimenta a
todos e seguida diz que no povoado bom
jardim infelizmente também sofre com
essa situação da iluminação pública, e já
falei
com
senhor
secretario
que
providencie iluminação até o oucuri, por
conta dos estudantes que trafegam muito
por essa localidade, e fui informada pelo
secretário
que
a
secretaria
está
aguardando a chegada do material
solicitado para essas finalidades da
iluminação pública, e referente às
estradas também cobrei do secretário, e
o mesmo informou que está vendo com
um senador a viabilidade de ter mais
maquinas para suprir a demanda, quero
também parabenizar o prefeito Eduardo
Tavares, o senhor João Suassuna, o
governador Renan Filho, os prefeitos das

cidades ribeirinhas, e os prefeitos do
estado de Sergipe pelo o empenho em
defesa do rio são Francisco, e eu como
vereadora e cidadã traipuense não
poderia deixar de parabenizar a todos por
essa iniciativa em prol do nosso rio, e
junto com o secretario de meio ambiente
vamos reflorestar as margens do rio são
Francisco, também quero parabenizar
pela fala da senhora Sabrina em defesa
do projeto criança feliz, e parabenizar
também a primeira dama do país senhora
Marcela Temer pela idealização do projeto
criança
feliz,
e
quero
também
parabenizar o poder executivo pela o
projeto do concurso público, que é muito
importante para os nossos jovens
ingressar no serviço público por meio de
concurso, e também é muito louvável a
iniciativa do executivo em relação à
isenção de taxa de inscrição para
população de baixa renda, e por fim
parabenizo a iniciativa dos senhores
vereadores Etinho dias e Zé bolinha por
ter apresentado projeto de lei em
beneficio dos bombeiros civis, e esse

projeto conta com meu voto, conclui a
vereadora Vânia Bezerra. Em seguida o
senhor presidente agradece as presenças
dos
senhores
vereadores
que
prestigiaram a cavalgada do sitio dos
riachos, e que esse também é o papel do
vereador está sempre próximo da
população, conclui o senhor presidente.
Em seguida o senhor presidente concede
a palavra ao vereador Luiz Nascimento,
que em sua fala diz que nas estradas é
preciso colocar piçarra e não areia como
está sendo colocada, e em relação ao
projeto dos bombeiros civil podem contar
com o meu voto porque entendo que é de
grande importância a atuação de
bombeiro civil em nosso município,
conclui o vereador Luiz Nascimento. Em
seguida o senhor presidente concede a
palavra ao vereador Denison Gustavo,
que em sua fala parabeniza o prefeito
Eduardo Tavares pela idealização de
defender a revitalização do nosso rio são
Francisco,
também
parabenizo
o
executivo pelo projeto enviado a esta
casa e aprovado por todos os senhores

vereadores em relação ao concurso
público, também quero parabenizar a
vereadora Vânia pelo requerimento
proposto para criação de uma comissão
parlamentar em defesa do rio são
Francisco, bem como parabenizar os
meus amigos vereadores Etinho Dias e Zé
bolinha por ambos terem apresentado
projeto de lei em beneficio dos bombeiros
civis do município de Traipu, e que esse
projeto conta com o meu voto, conclui o
vereador Deniso Gustavo. Em seguida o
senhor presidente agradece a presença
do vice-prefeito, dos secretários e da
população
presente.
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 dezessete de
outubro abril do corrente ano, 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.

