ATA DA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
19 DE SETEMBRO DE 2017.

Aos dezenove dias do mês de setembro
do ano de dois mil e dezessete, às nove
horas e quarenta 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, Raul Emerson Teixeira 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 a ata em discussão. Em seguida
pela ordem o vereador Carlos Moura pede
a palavra e em sua fala diz que não
consta na ata sua fala quando disse que
encontrou bicho podre na geladeira da
escola municipal Getulio Vargas no
distrito mombaça e temos fotos que
comprovam esses fatos, e pede também
que conste em ata sua fala quando disse
que quando o senhor presidente era
secretário de saúde na gestão passada, o
povo era bem mais tratado e bem mais
assistido, e hoje não está existindo isso, e
a ultima correção na ata é em relação
palavra secretaria e não secretário
quando fiz menção em relação a atual
secretaria, conclui o vereador Carlos

Moura. Em seguida o vereador Aloísio
Junior pede que conste em ata sua fala
quando tratou do assunto da ambulância
do povoado capivara, que a senhora que
precisou do veiculo e não foi atendida
reside praticamente vizinha à garagem
onde está localizado o veiculo, em uma
distancia de apenas três casas de sua
residência, conclui o vereador Aloísio
Junior. Em seguida o senhor presidente
também solicita correção na ata, onde diz
que em sua gestão a frente da secretaria
de saúde foi instalado o PSF do povoado
capivara,
e
não
vários
PSFs como consta em ata, conclui o
senhor presidente. Em seguida o senhor
presidente encerra a discussão e submete
a ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade dos senhores vereadores
presentes.
Em
seguida
o
senhor
presidente faz a leitura do expediente,
lendo pareceres mistos das comissões
permanentes de justiça e redação,
finanças e orçamento, referente aos
projetos de leis números 05/2017 e
06/2017, de autoria do poder executivo

municipal. Após a leitura o senhor
presidente coloca os pareceres em
discussão.
Em
seguida
o
senhor
presidente concede a palavra ao vereador
Carlos Moura, que usa a tribuna e
cumprimenta a todos, e em sua fala faz
um breve esclarecimento dizendo que
tem que existir uma parceria entre o
executivo e o legislativo, e se não existir
essa parceria Traipu é penalizado, e eu
quero deixar bem claro porque em
algumas falas do senhor prefeito, ele
citava que não precisava de vereador
para que o município andasse só que é o
contrário, porque se não existir o
legislativo, o executivo não faz nada,
porque a agente é quem autoriza ele
fazer, e somos nós quem aprova os
projetos ao bem da sociedade, estou
dando esses esclarecimentos porque
esses projetos no futuro trarão benefícios
ao povo de Traipu, e que no futuro o
senhor prefeito não venha dizer que foi
ele quem fez, porque o primeiro passo
está sendo dados aqui na câmara de
vereadores através dos membros das

comissões e em seguida pelos demais
vereadores, conclui o vereador Carlos
Moura. Em seguida o senhor presidente
diz que após a aprovação dos projetos
relacionados à agricultura e a iluminação
pública, que a população seja bem mais
assistida pelo poder público municipal,
tendo em vista que a iluminação pública
na zona rural do município de Traipu esta
precária, conclui o senhor presidente. Em
seguida o senhor presidente encerra a
discussão e submete os pareceres mistos
em votação, sendo aprovados por
unanimidade dos senhores vereadores
presentes.
Em
seguida
o
senhor
presidente pauta os projetos de leis
números 05/2017 e 06/2017, ambos de
autoria do poder executivo municipal em
discussão. Não havendo quem queira
discutir
as
proposições,
o
senhor
presidente submete os projetos em
votação,
sendo
aprovados
por
unanimidades dos senhores vereadores
presentes à sessão. Em seguida o senhor
presidente determina que a secretaria da
casa envie os projetos aprovados para

sanção do senhor prefeito. Encerrada a
ordem do dia, o senhor presidente passa
as considerações finais, concedendo a
palavra pela ordem ao vereador Carlos
Moura, que em sua fala relata o episódio
ocorrido no distrito mombaça onde houve
agressão física, entre um aluno e a
diretora da escola municipal Getulio
Vargas, e que nas agressões ocorreu
tanto por parte do aluno, quanto por
parte da diretora, e dessa forma ficou
elas por elas, concluiu o vereador Carlos
Moura. Em seguida pela ordem o
vereador Marcos André solicita do senhor
presidente que conste em ata seu voto
favorável aos pareceres mistos das
comissões de justiça e redação, finanças
e orçamento, referente aos projetos de
leis nº 05 e 06/2017 de autoria do
executivo municipal. Em seguida o senhor
presidente defere a solicitação do
vereador Marcos André, e determina que
a secretaria da casa faça constar em ata
o voto do vereador Marcos André pela
aprovação dos pareceres mistos e das
proposições discutidas e votadas em

plenário. Em seguida o senhor presidente
ler mensagem publicada nas redes sociais
(fecebook) de autoria do senhor Serapião
Hoully, fazendo menção a atuação do
secretário de obras Genivaldo Rosa, bem
como o mesmo autor das mensagens
teceu duras criticas ao vereador Raul
Emerson alegando que o parlamentar
nada faz no parlamento. Em seguida o
senhor presidente repudia a atitude do
senhor Serapião hoully em querer
denegrir a imagem do senhor vereador, e
esclarece à população traipuense que o
vereador Raul Emerson vem fazendo um
excelente trabalho nesta casa legislativa,
e quanto à pessoa do senhor secretário
de obras, ser ou não técnico de obras,
isso cabe apenas ao senhor prefeito
indicar seu secretariado, conclui o senhor
presidente.
Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao vereador
Raul Emerson, que em sua fala agradece
ao senhor presidente pelas palavras
direcionadas a sua pessoa, e repudia com
veemência a deselegância desse cidadão
Serapião Hoully, que o mesmo é

completamente desinformado, e que não
acompanha a boa atuação que cada
parlamentar dessa casa atua em prol da
população traipuense, conclui o vereador
Raul Emerson. Em seguida os senhores
vereadores Marcos Andre e Carlos Moura
também repudia a atitude descabida do
cidadão Serapião hoully, e ambos se
solidarizam
com
o
vereador
Raul
Emerson. Em seguida o vereador Marcos
André sugere que diante das obras em
andamento na cidade, que seja colocada
placas de identificação. Em seguida o
senhor presidente propõe a discussão e
votação de um requerimento no sentido
do executivo municipal colocar as placas
nas ruas com a identificação dos gastos
com as obras em curso e qual empresa
contratada para essa finalidade, conclui o
senhor presidente. Em seguida 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 26 de
setembro 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.

