ATA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
14 DE NOVEMBRO DE 2017.

Aos quatorze dias do mês de novembro
do ano de dois mil e dezessete, às dez
horas e trinta e cinco 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, Denison Gustavo
Farias França, Raul Emerson Teixeira
Santos, Luiz Nascimento dos Santos,
Carlos Moura de Souza 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 primeiro secretário para fazer
a leitura da ata da sessão anterior. Após a
leitura o senhor presidente coloca a ata
em discussão, não havendo quem queira
discutir o teor da ata, o senhor presidente
submete a ata em votação, sendo
aprovada por unanimidade dos senhores
vereadores presentes a sessão ordinária.
Em seguida o senhor presidente dá inicio
a ordem do dia lendo ofícios de autoria do
senhor
prefeito
em
resposta
a
requerimentos e indicações aprovadas
em plenário. Em seguida o senhor
presidente ler oficio nº 632/2017, da
secretaria de estado da educação. Em
seguida o senhor presidente ler veto de
autoria do senhor prefeito referente ao
projeto de lei nº 05/2017, de iniciativa
dos
senhores
vereadores
Wengton

Erlandres Dias de Farias e José Eduardo
de Farias Teixeira. Após a leitura o senhor
presidente
nos
termos
regimentais
encaminha o veto para analise da
comissão de justiça e redação. Em
seguida o senhor presidente ler projeto
de lei nº 12/2017, de autoria do senhor
prefeito, que dispõe sobre a criação do
serviço de inspeção municipal-SIM. Após
a leitura o senhor presidente encaminha
a proposição para analise das comissões
permanentes de justiça e redação,
finanças e orçamento.
Em seguida o
senhor presidente pauta Requerimentos
nº 36, 37 e 38/2017, ambos de autoria da
senhora vereadora Vânia Bezerra. Após a
leitura o senhor presidente coloca os
requerimentos e discussão. Não havendo
quem queira discutir o senhor presidente
submete os requerimentos em votação,
sendo aprovados por unanimidade. Em
seguida o senhor presidente ler indicação
nº 77/2017, de autoria do senhor
vereador Raul Emerson. Após a leitura o
senhor presidente coloca a indicação em
discussão. Não havendo quem queira

discutir o senhor presidente submete a
indicação em votação, sendo aprovado
por unanimidade. Em seguida o senhor
presidente ler projeto de lei nº 008/2017,
de autoria da senhora vereadora Vânia
Bezerra, que dispõe sobre o combate ao
bullyng. Após a leitura da matéria o
senhor presidente observa que não há
parecer formalizada da comissão de
justiça e redação e dessa forma solicita
nos termos regimentais a dispensa do
parecer por entender que a proposição é
de grande relevância. Em seguida o
senhor presidente submete ao plenário a
dispensa do parecer da comissão de
justiça e redação, sendo aprovada a
dispensa por unanimidade. Em seguida o
senhor presidente coloca o projeto de lei
nº 008/2017 em discussão. Não havendo
quem queira discutir o senhor presidente
submete o projeto em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida
pela ordem e nos termos regimentais o
vereador Edilson Barbosa apresenta
requerimento
verbal,
requerendo
providencias no sentido da secretaria

municipal de educação disponibilizar com
urgência
transporte
escolar
para
comunidade do outeiro com objetivo de
transportar vinte e duas (22) crianças que
até a presente data encontram-se sem
transporte escolar. Em seguida o senhor
presidente coloca o requerimento verbal
em discussão. Participaram da discussão
os senhores vereadores Carlos Moura e
Vânia Bezerra, ambos favoráveis às
providencias necessárias para atender as
crianças da citada localidade. Não
havendo mais quem queira discutir o
senhor
presidente
submete
o
requerimento
em
votação,
sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida
o vereador Luiz Nascimento pela ordem
pede a palavra e em sua fala pede
providências urgentes ao senhor prefeito,
bem como ao senhor secretário de obras
no sentido de que as estradas do
município recebam uma maior atenção,
tendo em vista que oitenta por cento das
estradas carecem de recuperação, e
também lamenta o fato narrado pelo
vereador Edilson em relação a crianças

da comunidade outeiro que se encontram
sem transporte escolar e em seguida
apresenta
requerimento
verbal,
requerendo providencias no sentido de
que a senhora secretaria municipal de
saúde envie a esta casa informações em
relação a providencias por parte da
secretaria de saúde sobre a campanha
novembro azul. 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. Em seguida o
senhor presidente coloca o requerimento
verbal em discussão. Não havendo quem
queira discutir o senhor presidente
submete o requerimento em votação,
sendo aprovado por unanimidade. Dando
continuidade os trabalhos o senhor
presidente encerra a ordem do dia e
passa
as
considerações
finais,
concedendo a palavra pela ordem ao
senhor vereador Carlos Moura. Em
seguida o vereador Carlos Moura usa a
tribuna em sua fala cumprimenta a todos

e em seguida faz agradecimento à gestão
em relação à recuperação da estrada do
distrito mombaça á Girau do Ponciano,
Também agradeço o secretario Rodrigo
Fonseca
por
ter
atendido
minha
solicitação em relação a liberação da
ambulância para viagem com paciente,
também agradecer pela substituição do
motorista da ambulância que hoje quem
dirige o veiculo é um cidadão de muita
responsabilidade, diferente do antigo
motorista que é filho da ex-candidata a
vereadora pelo PSDB, porque sei que o
senhor prefeito não compactua com
coisas erradas, posso até ser antipacto
para o
senhor prefeito, mas sou
verdadeiro, pois no dia em que ele me
pegar na mentira ele pode vir aqui no
plenário e falar, pois eu só venho na
tribuna para relatar verdades sobre os
acontecimentos no distrito momabça e
demais localidades do nosso município, e
quero
também
que
os
senhores
vereadores tomem conhecimento de
outra situação que ocorreu no distrito
mombaça envolvendo a senhora Joelia

ex-candidata
do
PSDB,
onde
na
oportunidade eu enviei meu assessor
para ir em busca da ambulância do
distrito para prestar socorro a um cidadão
e para minha surpresa a senhora Joelia
que se diz responsável pela ambulância
disse que o veiculo só viaja com ordem
dela, e quero aqui perguntar a senhora
joélia quanto foi que ela pagou do bolso
dela pela ambulância? Porque até onde
eu sei a ambulância pertence à
população e não é propriedade exclusiva
da senhora Joélia, quero também relatar
outra situação que está ocorrendo no
distrito mombaça e peço ao senhor
presidente permissão para apresentar
requerimento verbal no sentido que se
tome providencias em relação à atuação
da secretaria municipal de assistência
social, senhora Rosely, referente ao
recadastramento do bolsa família com a
participação do senhor Manuel oliveira,
conhecido como Bié, onde esse cidadão
teria informado
ao povo do distrito
mombaça que quem não fizesse o
recadastramento do bolsa família e se

prontificando em ser quilombola perderia
o bolsa família, quero dizer a senhora
Rosely e o senhor Bié que o bolsa família
é do governo federal que manda para o
povo sem politicagem, e eu não sei qual é
a verdadeira intenção da senhora
secretaria Rosely, não tenho nada contra
os quilombolas, mas mombaça se tornou
distrito por meio de lei municipal
aprovada nesta casa e sancionada pela
senhora prefeita da época. E quero
concluí meu pronunciamento cobrando do
senhor secretário de obras, senhor
Genivaldo Rosa, resposta do meu
requerimento que foi aprovado em
plenário por unanimidade, requerendo
informações de contratos e licitações da
secretaria de obras, e até a presente data
não obtive resposta, e finalizando peço
que conste em ata que fui ameaçado no
distrito mombaça por dois maloqueiros
que andam armados, sendo que um deles
é filho da senhora Joélia ex-candidata a
vereadora do PSDB, e peço providencias
da guarda civil municipal para coibir esse
tipo de comportamento, se alguém tiver

pensando que vai me intimidar está
totalmente enganado porque não tenho
medo de ninguém, só temo os castigos
de Deus e mais nada, e concluindo quero
relatar um episodio envolvendo a senhora
ex-prefeita conceição Tavares que nas
redes sociais postou uma foto minha sem
autorização com intenção de confundir
meus amigos eleitores, e quero aqui
deixar claro que nas eleições do ano de
2018 irei votar no deputado estadual
Antonio Albuquerque e em seu filho o
deputado federal Nivaldo Albuquerque,
conclui o vereador Carlos Moura. Em
seguida o senhor presidente coloca em
discussão o requerimento do vereador
Carlos
Moura
sobre
pedido
de
informações
da
senhora
secretaria
municipal de assistência social Rosely.
Participaram da discussão os senhores
vereadores Wengton Erlandres e Edilson
Barbosa
favoráveis
o
requerimento
apresentado. Em seguida o senhor
presidente submete o requerimento em
votação,
sendo
aprovado
por
unanimidade. Em seguida o senhor

presidente tece comentário em relação a
matérias veiculadas na imprensa estadual
sobre a prática de nepotismo no
município de são Miguel dos campos,
onde o ministério público recomenda a
exoneração de servidores que tenha linha
de parentesco com o prefeito, viceprefeito e secretários, bem como essa
recomendação atinge também o poder
legislativo daquele município sob pena
dos gestores responderem por ato de
improbidade administrativa, sendo o
prazo de trinta dias para ocorrer as
exonerações,
não
sei
se
essa
recomendação
abrange
todos
os
municípios do estado, mais vamos
observar e ficar atentos, até porque
estamos aqui para cumprir a lei, conclui o
senhor presidente. Em seguida o senhor
presidente
informa
aos
senhores
vereadores que em breve será aberto um
processo
licitatório
em
relação
à
aquisição de novos ar-condicionado, bem
como reforma das cadeiras sendo que
esta não precisará de processo licitatório
por ser de custo inferior a licitação. 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 vinte e um
de novembro 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.

