ATA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
11 DE ABRIL DE 2017.

Aos onze dias do mês de abril do ano de
dois mil e dezessete, às 15 horas e treze
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, José Eduardo de Farias
Teixeira, Aloizio Vieira de Melo Junior,
Carlos Moura de Souza, Luiz Nascimento
dos Santos e Marcos André Silva Melo,
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 pela
ordem o vereador Carlos Moura pede a
palavra e em sua fala diz que na ata não
está constando a fala do vereador Marcos
André, também não está constando o
requerimento de autoria do vereador
Marcos André onde o mesmo pede a
convocação
do
senhor
secretário
municipal
de
segurança
pública,
requerimento este, que foi discutido,
votado e aprovado em plenário por
unanimidade dos senhores vereadores,
também
não
consta
na
ata
o
requerimento de autoria do vereador
Edilson Barbosa requerendo do poder
executivo municipal cópia do processo
licitatório ou de dispensa de licitação
relacionado
à
merenda
escolar,

requerimento também votado e aprovado
por unanimidade, quero deixar registrado
que irei votar pela aprovação desta ata
com as ressalvas relacionadas, e peço
que na próxima ata seja registrado esse
meu pronunciamento, conclui o vereador
Carlos Moura. Em seguida pela ordem o
vereador Marcos André pede a palavra e
em
sua
fala
diz
acreditar
que
possivelmente houve algum erro de
transcrição da ata devido à sessão
ordinária do dia 29 de março ter sido
muito extensa. Em seguida o senhor
presidente esclarece ao vereador Marcos
André que essa falha por parte da
secretaria da casa no que se refere à
transcrição da ata não se justifica, devido
este
documento
ser
de
grande
importância para o arquivo da câmara.
Em seguida o senhor presidente diz ao
vereador Marcos André que o mesmo
sinta-se bem à vontade em relação a
assinar ou não o requerimento de sua
autoria para a convocação do secretário
de segurança pública municipal. Em
seguida o vereador Marcos André

esclarece ao senhor presidente que
assinará o requerimento de convocação
do senhor secretário. Em seguida o
senhor presidente encerra a discussão da
ata, e submete a ata em votação, sendo a
aprovada por unanimidade dos senhores
vereadores presentes, com as três
ressalvas registradas do vereador Carlos
Moura. Em seguida o senhor presidente
determina a secretaria da casa que na
próxima sessão ordinária distribua aos
senhores vereadores cópia da pauta da
ordem do dia a ser discutido e votado
pelos senhores vereadores. Em seguida o
senhor presidente ler o primeiro item da
pauta que trata de oficio n° 0047 de
autoria do senhor prefeito Eduardo
Tavares, que trata do recebimento pelo o
executivo
municipal
de
indicações
aprovadas em plenário. Em seguida o
senhor presidente ler o segundo item da
pauta que trata de requerimento n°
04/2017 de sua autoria, requerendo do
poder executivo municipal o envio a esta
casa legislativa de todas as cópias dos
decretos assinados pelo senhor prefeito e

publicados, desde primeiro de janeiro de
2017 até a presente data. Em seguida o
senhor
presidente
justifica
seu
requerimento alegando que existe uma
discussão em nosso município de como
está sendo elaborados os processos
licitatórios da prefeitura, se é emergencial
ou não é, então só o decreto é que define
o que é emergencial ou não, e as pessoas
vem questionando isso, inclusive a
questão da não distribuição de peixes o
que é tradicional em nosso município em
período da semana santa, e nosso
municio temos uma maioria da população
pobre que precisam e vivem da bolsa
família, e nem todos tem as condições de
comprar o kilo de peixe. Então ontem fui
pego de surpresa que em nosso município
não ter a distribuição de peixes, hoje
liguei por duas vezes para a secretária de
assistência social e a mesma não atendeu
as ligações, depois liguei outras vezes
antes de começar a sessão, e não obtive
resposta, então Por esse motivo e
participando de alguns grupos de
wastzap, e por sinal grupos dinâmicos de

formadores de opinião, uma gama de
pessoas que tem pleno entendimento, e
nesses grupos foram abordados esse
assunto em relação a licitações da
prefeitura, e a câmara não está
oficialmente sabendo dessa situação, e
acho que seja dever do município passar
todas essas informações para esta casa,
para
que possamos passar essas
informações para nosso povo, e isso não
está acontecendo, e precisamos dá uma
resposta à sociedade, e a população quer
saber o porquê da prefeitura não ter feito
a compra para distribuição de peixes, já
que corre informações nos quatros cantos
do município que nos cofres públicos tem
muito dinheiro, e já estamos com mais de
três meses de gestão, e sabemos que no
Maximo entre quarenta e cinquenta dias
um processo de licitação é finalizado, e a
prefeitura tem uma equipe de licitação
muito boa, e não sei o porquê e qual
entrave está ocorrendo, para que o povo
venha ser penalizado, conclui o senhor
presidente.
Em
seguida
o
senhor
presidente coloca o requerimento n°

04/2017 de sua autoria em discussão. Em
seguida o vereador Carlos Moura diz que
não há o que se discutir, tendo em vista
que estamos apenas reivindicando o que
temos o direito de saber, conclui o
vereador Carlos Moura. Não havendo
quem queira mais discutir a matéria, o
senhor
presidente
submete
o
requerimento
em
votação,
sendo
aprovado por unanimidade dos senhores
vereadores presentes a sessão. Em
seguida o senhor presidente ler parecer
misto das comissões de justiça e redação,
finanças e orçamento, relacionado ao
projeto de lei n° 003/2017 de autoria dos
membros da mesa diretora, que dispõe
sobre as viagens oficiais e a concessão de
diárias aos vereadores e servidores do
poder legislativo municipal. Após a leitura
o senhor presidente coloca o parecer em
discussão. Em seguida pela ordem o
vereador Marcos André pede a palavra e
em sua fala solicita ao senhor presidente
que devido à ausência de quatro
vereadores na presente sessão, que seja
retirado de pauta a matéria em discussão

para voltar à pauta na próxima sessão, já
que somos uma câmara participativa,
seria importante a opinião de todos os
senhores vereadores, visto que se trata
de recursos da câmara e dessa forma
peço vista do parecer, conclui o vereador
Marcos André. Em seguida o senhor
presidente esclarece ao vereador Marcos
André, que antes nesta Câmara municipal
a tramitação de projetos não respeitava o
regimento interno, já em minha gestão
quero total transparência na tramitação
de todas as proposições, que a matérias
sejam
enviadas
as
comissões
competentes
da
casa
e
cópias
distribuídas aos senhores vereadores,
antes de qualquer discussão e votação
em plenário, respeitando dessa forma o
regimento interno da câmara, e no que se
refere à solicitação de vossa excelência
em adiar a votação do projeto em
discussão por motivo de ausências de
alguns vereadores isso não se justifica,
visto que cópia do projeto há oito dias foi
distribuída as comissões e a todos os
senhores vereadores, até porque temos

quorum suficiente para discutir e votar
esse projeto, se a maioria rejeitar o
projeto eu acato a decisão do plenário,
mas adiar a votação da matéria pelo
motivo exposto não defiro tal solicitação,
e coloco o pedido de vista do vereador
Marcos André em discussão, conclui o
senhor
presidente.
Em
seguida
o
vereador Carlos Moura pela ordem pede a
palavra e em sua fala diz respeitar os
argumentos do vereador Marcos André,
mas alega que os senhores vereadores
que estão ausentes dessa sessão tem o
conhecimento desse projeto, portanto
nada nesta casa está sendo feito as
escondidas,
aqueles
que
não
compareceram tem seus motivos, e não
vejo nada que impeça esse projeto ser
votado nesta sessão, visto que temos
presentes dois terços dos membros da
câmara, conclui o vereador Carlos Moura.
Em seguida o senhor presidente encerra a
discussão do pedido de vista do vereador
Marcos André, e submete o pedido de
vista em votação, sendo o mesmo
rejeitado por cinco votos a um. Em

seguida o senhor presidente submete o
parecer
misto
em
votação
sendo
aprovado por cinco votos a um. Em
seguida o senhor presidente coloca o
projeto de lei nº 003/2017 em discussão.
Em seguida pela ordem o vereador
Marcos André pede a palavra e em sua
fala diz manter sua posição em só votar a
matéria com as presenças de todos os
membros da câmara. Não havendo mais
quem queira discutir a proposição, o
senhor presidente submete o projeto de
lei nº 003/2017 de autoria dos membros
da mesa diretora da câmara Municipal de
traipu em votação, sendo aprovado por
cinco votos favoráveis e um voto
contrário
dos
senhores
vereadores
presentes a sessão. Em seguida o senhor
presidente ler indicações de autoria dos
senhores vereadores sob números 28, 29
e 30/2017. Em seguida o senhor
presidente coloca as indicações em
discussão. Em seguida pela ordem o
vereador Aloísio Junior pede a palavra e
em sua fala diz que apresentou a
indicação nº 28 no sentido de atender os

anseios das citadas comunidades, conclui
o vereador Aloizio Junior. Em seguida o
senhor presidente diz apoiar a indicação
do vereador Junior por entender ser muito
pouco apenas um PSF para atender uma
região tão populosa, e as informações
que tenho recebido é que o médico que
atende no PSF da vila são José está indo
apenas uma ou duas vez por semana,
onde também atende o povoado lagoinha
e sitio belo horizonte o que é impossível o
atendimento, pois a demanda é alta, o
correto seria a redistribuição de PSFs
desta região, pois traipu tem condições
de atender há mais dois PSFs, conclui o
senhor presidente. Em seguida o senhor
presidente submete em votação as
indicações apresentadas, sendo todas
aprovadas por unanimidade dos senhores
vereadores presentes. Em seguida o
senhor
presidente
apresenta
requerimento verbal de sua autoria
referente à obra denominada de passeio
prefeito Luis de Novais Tavares, situada
nas proximidades da avenida beira rio,
que hoje por conta da chuva a obra ficou

totalmente inundada, e também a rua
que dá acesso ao cemitério local, que o
poder executivo municipal tome as
providencias cabíveis no sentido de
acionar a construtora, ou o próprio
município executar para
que não
aconteçam maiores danos à população, o
requerimento é com essa finalidade
conclui o senhor presidente. Em seguida
o vereador Marcos André diz que é muito
perigoso para a população transitar nessa
área atingida pela chuva por conta dos
fios de energia, conclui o vereador Marcos
André. Não havendo quem queira mais
fazer uso da palavra, o senhor presidente
encerra a discussão, e submete o
requerimento de sua autoria em votação,
sendo aprovado por unanimidade. Em
seguida o senhor presidente faculta a
palavra aos senhores vereadores. Em
seguida pela ordem o vereador Carlos
Moura pede a palavra e em sua fala
apresenta
requerimento
verbal,
requerendo do secretário municipal de
educação, senhor Mauricio Lessa, que
tome providencias no sentido de que

sejam ligados os refletores da quadra
poliesportiva do distrito mombaça e que
seja disponibilizado um responsável para
zelar da quadra. Em seguida o senhor
presidente coloca o requerimento em
discussão, não havendo quem queira
discutir, o senhor presidente submete o
requerimento do vereador Carlos Moura
em votação,
sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao vereador
Luiz Nascimento, que em sua fala
apresenta requerimento verbal no sentido
que o poder executivo municipal, através
da secretaria municipal de obras tome
providencias em relação a uma rua nas
proximidades do lixão onde foi instalada
gambiarra trazendo riscos aos moradores
dessa
localidade,
e
que
seja
providenciado postes substituindo as
gambiarras. Em seguida o senhor
presidente coloca o requerimento em
discussão, não havendo quem queira
discutir, o senhor presidente submete o
requerimento
do
vereador
Luiz
Nascimento em votação, sendo aprovado

por unanimidade. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao vereador
Edilson Barbosa, que em sua fala
apresenta indicação direcionada ao
senhor prefeito, por meio do secretário
municipal do meio ambiente, senhor
Jakson Borges, no sentido de se fazer o
reflorestamento da fonte de baixo
localizada no distrito mombaça, onde as
árvores antigas estão morrendo, e que
esta solicitação se estenda as demais
localidades
necessitadas
de
reflorestamento. Em seguida o senhor
presidente coloca a indicação em
discussão, não havendo quem queira
discutir, o senhor presidente submete a
indicação do vereador Edilson Barbosa
em votação,
sendo aprovada
por
unanimidade.
Em seguida o senhor
presidente retorna a palavra ao vereador
Edilson Barbosa, que em sua fala
apresenta indicação direcionada ao
senhor prefeito, por meio do secretário
municipal de Obras e Urbanismo, senhor
Genivaldo Rosa, no sentido de recuperar
as principais estradas vicinais do

município de traipu através de piçarra.
Em seguida o senhor presidente faz
menção sobre uma postagem de um
jovem que supostamente mora na vila
santo onde o mesmo faz criticas
relacionadas às condições das estradas,
onde o senhor prefeito revidou a
postagem do suposto jovem. Em seguida
o senhor presidente coloca a indicação
em discussão, não havendo quem queira
discutir, o senhor presidente submete a
indicação do vereador Edilson Barbosa
em votação,
sendo aprovada
por
unanimidade. Dando continuidade aos
trabalhos, o senhor presidente menciona
o fato de já ter sido aprovado em plenário
à
substituição
de
toda
rede
de
abastecimento do povoado bom jardim,
bem como a retirada da bomba de água
que se encontra instalada em local
impróprio, e até o momento essa nossa
solicitação não foi atendida, e a
população do povoado bom jardim sofre
com a falta de água, tendo o rio são
Francisco a sua frente, e peço ao senhor
prefeito que atenda nossa solicitação em

prol dos moradores do povoado bom
jardim, conclui o senhor presidente.
Encerrando a ordem do dia, o senhor
presidente passa as considerações finais,
concedendo a palavra ao vereador Carlos
Moura, que na tribuna cumprimenta a
todos, bem como os ouvintes do site
traipu noticia e diz que é de grande
importância a participação de toda
população nos temas discutidos nesta
casa legislativa, e em seguida se diz
muito preocupado com o que já
aconteceu nos municípios de Teotônio
Vilela e Junqueiro referente à triste
tragédia com acidente colidindo dois
ônibus escolares que tirou as vidas de
jovens estudantes, e quero narrar o fato
do que está acontecendo referente ao
transporte escolar que leva os estudantes
universitários para a cidade de Arapiraca,
e peço o apoio de todos os senhores
vereadores, e vamos tomar providencias,
pois estou sabendo que os ônibus que
levam os estudantes universitários para
cidade de Arapiraca estão indo lotado
demais, e agente tem que se preocupar

com o bem-estar desses guerreiros e
guerreiras que tem seus sonhos e seus
objetivos a serem realizados e que não
venha e que Deus os livres de uma
tragédia como aconteceu nos município
de Teotônio Vilela e Junqueiro, e na
qualidade de vereador que sou de todo
município de traipu me preocupo e peço
aos nobres vereadores que vamos
fiscalizar esses ônibus, vamos saber
quem é o motorista, se ele é capacitado
para dirigir de traipu a Arapiraca, que é
uma estrada muito perigosa e com
animais na pista, ver se ônibus está
revisado com pneus novos, e o município
tem condições de comprar mais dois ou
três mais ônibus e disponibilizar para
esses estudantes, porque isso é o
mínimo, e o que foi prometido foi uma
casa de estudante em Arapiraca e em
Maceió, mas enquanto essa casa do
estudante não estiver disponível, vamos
dá uma qualidade melhor em transporte
confortável para que não ocorra de
estudante ter que sentar no batente do
ônibus. Em seguida o vereador José

Eduardo (Zé Bolinha) solicita uma à parte
e diz que nos ônibus estão sem cintos de
segurança,
e
que
várias
pessoas
registram com fotos a falta de seguranças
desses transportes, e que não na próxima
sessão poderei mostrar essas fotos,
conclui o vereador Zé bolinha. Dando
continuidade a sua fala o vereador Carlos
Moura solicita que seja marcada uma
data e horário para fiscalizar esse ônibus,
também quero relatar aos nobres
vereadores e ao povo que está me
assistindo pelo traipu noticia que após
essas polemicas nas redes sociais sobre
as estradas, que passamos oito dias sem
puder chegar à cidade sem puder passar
carros grandes, quero agradecer ao
senhor prefeito, e agradecer ao senhor
secretario de obras Genivaldo Rosa, que
está em minha região trabalhando,
continue secretario, porque estou aqui
para dizer o que vossa excelência está
fazendo de bom também, irei cobrar
muito a vossa excelência não tenha
duvida disso, se vossa excelência não
quiser ser cobrado volte para sua cadeira,

que vossa excelência foi eleito para
exercer o mandato de vereador, quero
dizer que vossa excelência está fazendo
duas coisas boas, uma é piçarrando as
estradas e a outras é deixando as
estradas
mais
largas,
parabéns
Genivaldo Rosa nesse sentido, e aqui o
que a sociedade reclamar eu venho na
tribuna trazer ao conhecimento de todos,
estou a disposição de qualquer vereador
para atuar na fiscalização do município,
eu falo as coisas ruins que está
acontecendo em nosso município, mas
também irei falar as coisas boas que
acontecer, conclui o vereador Carlos
Moura. Em seguida o senhor presidente
diz que na próxima sessão ordinária irá
criar grupos de trabalhos com intuito de
fiscalizar a atuação do poder público
municipal
em
todo
município,
principalmente na zona rural, e que hoje
não será feito devido à ausência de
quatro vereadores, quero também trazer
a discussão nesta casa já a partir da
próxima sessão, projeto de minha autoria
democratizando as escolas da rede

pública municipal por meio de eleição de
diretor, acabando de vez com indicação
de diretor de escola, quem vai escolher
os diretores das escolas através do voto
são os alunos, pais de alunos e
funcionários das escolas. Em seguida o
vereador Carlos Moura pede um aparte, e
em sua fala diz que projeto com esse
mesmo tema já foi apresentado na
legislatura passada através dos senhores
pelos vereadores Gilson e Vânia, mas
vossa excelência apresentando esse
projeto pode contar com meu apoio,
conclui o vereador Carlos Moura. Dando
continuidade a sua fala, o senhor
presidente agradece o apoio do vereador
Carlos Moura, e diz que somos uma
câmara diferente e que queremos a
participação direta do povo atuando junto
nesta casa, conclui o senhor presidente.
Em seguida o senhor presidente concede
a palavra ao vereador Luiz Nascimento,
que na tribuna cumprimenta a todos, e
me sua fala diz que existe um ditado que
esperar por Deus ninguém cansa, e
graças a Deus choveu, e estou muito

feliz, o povo está feliz, muita gente
estava passando sede, e eu presenciei
um fato de senhora que pegou uma água
que até parecia lama, eu sei que o gestor
fez o que pôde, mas em minha opinião
fez muito pouco, fiz a minha parte, levei
água na região de cima em bom caradá,
mulumgú, dois riachos, cabaçeiro, oiteiro
do meio, eu fiz o que pude, já que choveu
agora eu quero pedir ao gestor e veja o
que ele possa fazer em relação aos
pequenos produtores em ceder maquinas
para arar terras e sementes para o
plantio,
conclui
o
vereador
Luiz
Nascimento. Em seguida o senhor
presidente comunica que na próxima
sessão irá ver a questão do calendário em
relação às sessões itinerantes nos
povoados. 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 18 de 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.

