ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
15 DE MARÇO DE 2017.
Aos quinze dias do mês de março do ano
de dois mil dezessete, às 10 horas e
dezenove 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, 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. Em seguida a banda de
música do maestro Jorge Luiz da Hora
(Jorge
Trompete),
faz
uma
breve
apresentação. Em seguida e havendo
quorum regimental, o senhor presidente
retorna a palavra ao senhor primeiro
secretário para a leitura do expediente.
Em seguida o senhor secretário ler
indicação nº 09/2017 de autoria do
senhor presidente que solicita ao poder
executivo municipal a inclusão do cargo
de músicos no possível concurso público
que será realizado pela prefeitura
municipal.
Em
seguida
o
senhor
presidente coloca a indicação em
discussão, concedendo a palavra ao
maestro Jorge Trompete. Em seguida o
maestro Jorge trompete usa a tribuna e
em sua fala elogia a iniciativa do
vereador presidente Etinho Dias pelo
grande apoio que vem dando a classe dos
músicos do nosso município, que
infelizmente só são lembrados pelo poder

público em época de carnaval, quero
também ler uma carta de um jovem que
muito me emocionou, e que transmito a
todos os músicos dizendo que não
devemos nunca desistir dos nossos
sonhos, conclui o maestro Jorge Luiz da
Hora (Jorge trompete). Em seguida a
banda de música volta a tocar,
emocionando a todos os presentes. Em
seguida o senhor presidente pela ordem
concede a palavra ao vereador Raul
Emerson, que usa a tribuna e em sua fala
sugere ao senhor presidente que antes de
qualquer discussão sobre o tema
abordado, seja feita uma proposta e
levada ao conhecimento do senhor
prefeito para o executivo ver quais
possibilidades poderá atender a classe
dos músicos. Em seguida o senhor
presidente indaga que o que dá para
entender é que o vereador Raul Emerson
está contra a indicação em prol dos
músicos. Em seguida o vereador Raul
Emerson responde ao senhor presidente
que de forma alguma está contra a
indicação, apenas estou sugerindo uma

maior discussão sobre a matéria, e desta
feita diretamente com o executivo
municipal.
Em
seguida
o
senhor
presidente pela ordem concede a palavra
aos senhores vereadores Marcos André,
Denison Gustavo, Carlos Moura, Luiz
Nascimento, Edilson Barbosa e Vânia
Bezerra, esta comunicando a todos os
presentes que na gestão passada
apresentou projeto de lei tornando os
músicos patrimônio cultural do município,
sendo que os demais vereadores citados
discursaram favorável a indicação de
autoria do senhor presidente. Em seguida
o senhor presidente encerra a discussão e
submete a indicação 09/2017 em
votação,
sendo
aprovada
por
unanimidade. Em seguida os músicos
tornam a tocar em comemoração a
aprovação da matéria. Em seguida o
senhor presidente retorna a palavra ao
senhor secretário para dá continuidade a
leitura do expediente. Em seguida o
senhor secretário ler indicações de
autoria do vereador Denison Gustavo. Em
seguida o senhor presidente coloca as

indicações em discussão, não havendo
quem queira discutir, o senhor presidente
encerra a discussão e submete as
indicações em votação, sendo as
proposições aprovadas por unanimidade.
Em seguida o senhor secretário ler
indicação de autoria do vereador Luiz
Nascimento. Em seguida o senhor
presidente coloca a indicação em
discussão, não havendo quem queira
discutir, o senhor presidente encerra a
discussão e submete a indicação em
votação, sendo a proposição aprovada
por unanimidade. Em seguida o senhor
secretário ler indicações e requerimentos
de autoria da vereadora Vânia Bezerra.
Em seguida o senhor presidente coloca as
indicações
e
requerimentos
em
discussão, não havendo quem queira
discutir, o senhor presidente encerra a
discussão e submete as indicações e
requerimentos em votação, sendo as
proposições aprovadas por unanimidade.
Em seguida o senhor secretário ler
indicação de autoria do vereador Raul
Emerson. Em seguida o senhor presidente

coloca a indicação em discussão, não
havendo quem queira discutir, o senhor
presidente encerra a discussão e submete
a indicação em votação, sendo a
proposição aprovada por unanimidade.
Em seguida o vereador Raul Emerson
comunica ao senhor presidente que
regimentalmente protocolou antes do
início da sessão, requerimento de sua
autoria, requerendo audiência pública
para discutir e debater elaboração de
propostas de combate à seca no
município de traipu, e solicita que o
citado requerimento seja discutido e
votado em plenário. Em seguida o senhor
presidente esclarece ao vereador Raul
Emerson que o requerimento de sua
autoria não traz em seu teor o regime de
urgência, como preconiza os parágrafos
primeiro e segundo, do inciso oitavo do
regimento interno, e assim sendo
encaminho o requerimento do vereador
Raul Emerson para análise do jurídico da
casa. Em seguida o senhor presidente
comunica aos senhores vereadores que
recebeu oficio do padre da cidade

solicitando
apoio
dos
senhores
vereadores em relação a patrocínio para
realização de vento no período da
semana santa, e propõe que os senhores
vereadores autorizem o desconto no
subsídio no valor que desejarem para
esse fim. Em seguida o senhor presidente
encerra o expediente 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 diz que já vem
atuando na policita local há vinte anos, e
que devido a sua credibilidade perante a
população levou o senhor candidato a
prefeito Eduardo Tavares casa a casa, há
três meses antes da eleição, pedindo
votos para sua pessoa, e do mais de
oitocentos votos que tive para vereador,
acredito que transferi em torno de
setecentos votos para o senhor prefeito, e
no
mínimo
quatrocentos
eleitores
votaram
no
senhor
prefeito
em
consideração ao vereador galego da
mombaça, e como todos nós temos o
direito de sonhar, eu também sonhei,

apesar de não ter um português correto,
e não tive a oportunidade de fazer uma
faculdade, pois logo cedo tive que ir pra
roça, mas graças a Deus sei falar muito
bem a linguagem do meu povo humilde
do interior, eu ouvir com muita atenção
os projetos que o senhor candidato a
prefeito Eduardo Tavares tinha em prol da
população e eu comecei a sonhas com
esses projetos, mas infelizmente depois
de
dois
meses
e
dez
dias
de
administração do senhor prefeito, o
sonhou começou a virar pesadelo, porque
um sonho realizado em ter
uma
ambulância no distrito mombaça salvou
muitas vidas em toda região próxima ao
distrito, mas infelizmente dia dez desse
mês recebi um requerimento através do
senhor Gilvan Matos, funcionário da
secretaria municipal de saúde, no sentido
de que a ambulância do distrito mombaça
seja entregue a secretaria, sob a
alegação de que na cidade não tem
carros para dá assistência aos pacientes,
e imediatamente entreguei a ambulância,
pois a ambulância não me pertence,

pertence ao município, só que essa
ambulância foi uma conquista do
vereador galego da mombaça, e uma
promessa do senhor candidato a prefeito
que andava comigo nas casas do povo
dizendo que se leito fosse iria melhorar a
situação da saúde pública do município, e
não piorar, e eu esperei isso. Mas se a
melhora foi levar a ambulância de um
distrito que tem mais de cinco mil
pessoas, e se a melhora foi essa, então
vocês irão julgar no futuro, falo sem medo
nenhum, só temo a Deus do céu e
respeito às leis do Brasil, agora medo de
ameaça eu não tenho, porque sou filho de
um homem e uma mulher de bem. Já fui
muito perseguido na política, mais
quando aprendi fazer política o resultado
foi esse, fui o vereador mais votado do
município de traipu, sou povo e não
aceito ser manipulado por político
nenhum, voto em projetos que for de
interesse do povo e não de interesse de
quem quer que seja não estou aqui para
fazer as vontades de a, b, ou c, estou
aqui para atender o povo que confiou em

mim, a minha conduta até dois mil e vinte
se Deus me conceder com vida vai ser
sempre essa, qualquer decisão que eu
tomar vou responder por ela, então
minha gente estou indignado. O vereador
Luiz nascimento entrou na política agora,
com certeza irá aprender, e sempre
análise bem o fatos, e nunca aja pela
emoção. Já perdi uma eleição sendo
presidente da câmara, assim como
ocorreu com o ex-presidente Valter, com
uma diferença, Valter vem de uma família
tradicional na política, já eu era um
vendedor de pão, mais com o tempo
aprendi a fazer política, aprendi com os
meus erros, mais aprendi bem. Hoje o
galego da mombaça, filho de Cícero e de
dona Nelzinha, declaro que voto qualquer
projeto que chegue nessa casa ao bem da
sociedade, não importa quem mande,
agora fazer parte da bancada do senhor
prefeito que eu o levei na minha região,
onde ele não conhecia, nem João, nem
Manuel e nem Joaquim, e o galego da
mombaça andou com ele casa a casa,
então me sinto indignado pelo o

tratamento que ele vem dando, deixando
muitos pais de família desempregados,
trazendo empresa de ônibus de fora,
ônibus quebrando na porta das escolas
que eu presenciei, meu partido é o povo,
pois o povo bota, e o povo tira, conclui
seu o vereador Carlos Moura. Em seguida
o senhor presidente sugere que seja
criado uma comissão representativa no
sentido de buscar informações junto ao
poder executivo municipal referente ao
procedimento da criação de cursinho de
pré-vestibular que será oferecido a
população, em relação à distribuição de
água na zona rural do município de
Traipu,
bem
como
a
demandas
relacionados aos músicos de Traipu, entre
outros
assuntos
relacionados
a
municipalidade. Em seguida o senhor
presidente coloca em discussão a criação
da comissão representativa, bem como
faculta aos senhores vereadores a
composição da mesma. Em seguida os
senhores vereadores Marcos André, José
Eduardo, Edilson Sousa, Luiz Nascimento
e Vânia Bezerra se dispõem a participar

da comissão proposta. Em seguida o
senhor presidente encerra a discussão e
coloca em votação a criação e formação
da comissão representativa, sendo a
mesma aprovada por unanimidade. Em
seguida o senhor presidente concede a
palavra
ao
vereador
visitante
do
município de Lourdes, estado de Sergipe.
Em seguida o vereador visitante agradece
a oportunidade recebida elogiando o
trabalho
dos
senhores
vereadores
traipuense. 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 29 de março do corrente ano às dez
horas, 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.

