ATA DA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
22 DE AGOSTO DE 2017.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do
ano de dois mil e dezessete, às 10 horas
e nove 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, Cássio Fernando de
Carvalho Rolim, 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. 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 o
vereador Carlos Moura, pela ordem pede
a palavra e em sua fala diz que não
consta na ata sua fala em relação ao
problema que está ocorrendo no distrito
mombaça sobre a constante falta de água
naquela localidade. Não havendo mais
quem queira discutir o senhor presidente
submete a ata em votação, sendo
aprovada por unanimidade. Em seguida o
senhor presidente dá inicio a leitura do
expediente, lendo ofícios números 189,
190, 191, 194, 195, 196/2017 de autoria
do senhor prefeito, bem como o oficio
número 422/2017 de autoria da senhora

secretaria municipal de saúde. Em
seguida o senhor presidente ler projetos
de leis de autoria do executivo municipal,
sob números 05 e 06/2017. Em seguida o
senhor presidente convida à senhora
procuradora da prefeitura municipal, bem
como à senhora secretaria municipal de
agricultura para ambas darem uma breve
explanação sobre as proposições em
pauta. Em seguida as convidadas faz uma
breve explanação, esclarecendo aos
senhores vereadores a importância que
esses projetos trarão a população
traipuense. Após a explanação o senhor
presidente encaminha as proposições
para as comissões competentes. Em
seguida o senhor faz a leitura do projeto
de lei número 01/2017, de autoria do
vereador Raul Emerson que torna
obrigatório a execução do hino de Traipu
em todos os atos cívicos que venham ser
realizados no município de Traipu. Após a
leitura o senhor presidente concede a
palavra ao vereador autor da matéria,
que na tribuna faz uma breve explanação
do projeto, e solicita ao senhor presidente

a dispensa do parecer da comissão no
objetivo da proposição ser discutida e
votada na presente sessão. Em seguida o
senhor consulta os membros da comissão
permanente
de
cultura,
e
estes
concordam com a dispensa de parecer.
Em seguida o senhor presidente coloca o
projeto de lei número 01/2017 em
discussão, Em seguida pela ordem a
vereadora Vânia Bezerra pede a palavra e
em sua fala sugere que antes da
execução do hino de Traipu seja rezado o
pai nosso. Em seguida o senhor
presidente faculta a palavra à cidadã
presente a sessão, senhora Maria, que
elogia o vereador Raul Émerson autor da
matéria, bem como os demais vereadores
por está discutindo um projeto relevante
para nosso município, conclui a senhora
Maria. Não havendo mais quem queira
discutir, o senhor presente submete o
projeto de lei em votação, sendo
aprovado por unanimidade dos membros
que compõe o parlamento municipal.
Sequenciando os trabalhos, o senhor
presidente ler indicações de autoria dos

senhores vereadores Luiz Nascimento e
Vânia Bezerra. 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. Em seguida a senhora
vereadora Vânia Bezerra nos termos
regimentais
apresenta
dois
requerimentos verbais. Em seguida o
senhor
presidente
submete
os
requerimentos
em
votação,
sendo
aprovados por unanimidade. Encerrada a
pauta de votações, o senhor presidente
passa
as
considerações
finais,
concedendo a palavra ao vereador Carlos
Moura, que usa a tribuna e em sua fala
diz que o município de Traipu está sendo
penalizado, onde o exercito disponibilizou
cinco carros pipas para o abastecimento
de água na zona rural do município de
Traipu, mas os carros não estão em
condições de trabalho devido às estradas
não está em condições de trafegar, e que
essa situação seja resolvida em caráter
de urgência, pois a população está

sofrendo com a falta de água potável em
suas
comunidades,
e
conclui
seu
pronunciamento
parabenizando
a
secretaria de agricultura senhora Priscila
pela sua atuação a frente da pasta que
ocupa, conclui o vereador Carlos Moura.
Em seguida o senhor presidente concede
a palavra à vereadora Vânia Bezerra, que
usa a tribuna e em sua fala comunica aos
senhores vereadores que a partir de hoje
está fazendo parte do grupo político do
prefeito Eduardo Tavares, e que a
população traipuense pode contar sempre
com seu apoio nesta casa legislativa, e
conclui seu pronunciamento fazendo um
breve
relato
sobre
sua
atuação
parlamentar conclui a vereadora Vânia
Bezerra. Em seguida o vereador Carlos
Moura parabeniza a vereadora Vânia
Bezerra pelo seu posicionamento. Em
seguida o senhor presidente concede a
palavra ao vereador Denison Gustavo,
que usa a tribuna e em sua fala aborda
assunto em relação à reforma política, e
que a forma que está sendo posta pelo
congresso nacional o chamado distritão,

onde os deputados e vereadores mais
votados
se
elegem,
sendo
meu
posicionamento
contrário
a
essa
proposta. Continuando sua fala, o
vereador tece comentários sobre a saúde
pública municipal alegando que alguns
populares reclamam sobre a falta de
medicamentos, e relata também que há
estradas na zona rural do município que
está quase que intransitável, e faço essas
cobranças porque nosso povo não pode
ficar abandonado, nosso povo vive a base
de agricultura, e enquanto as indústrias e
o comércio da uva não chegam a Traipu,
vamos tentar desenvolver a agricultura
do nosso município, conclui o vereador
Denison Gustavo. Em seguida o senhor
presidente
parabeniza
o
vereador
Denison
Gustavo
pelo
seu
pronunciamento. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao senhor
José Lúcio, presidente da associação dos
apicultores, agricultores familiares do
povoado olho d’água do campo, que usa
a tribuna, e em sua fala pede o apoio da
classe política no sentido de olhar com

mais atenção às necessidades da
população daquela comunidade, conclui o
senhor José Lúcio. Em seguida o senhor
presidente
concede
a
palavra
ao
jornalista Jonatas Pedro, do site Traipu
noticia, que usa a tribuna e em sua fala
faz diversos relatos sobre a administração
pública municipal, e cita o exemplo da
situação critica dos músicos do município
de Traipu que encontra sem apoio do
poder público municipal, e cita que a
prefeitura de Arapiraca abriu vagas por
meio de processo seletivo para seleção
de músicos, onde a cidade Traipu
considerada terra dos músicos ainda nada
foi feito pela categoria, conclui o
jornalista Jonatas Pedro. Em seguida o
senhor presidente parabeniza o jornalista
Jonatas Pedro pelo seu pronunciamento.
Em seguida pela ordem, o vereador
Marcos André pede a palavra, e em sua
fala diz que em conversa com a
secretária de Turismo, a mesma teria dito
que já tramita um projeto na secretaria
de turismo em relação aos músicos, e que
segundo a secretária breve este projeto

chegará à câmara para análise dos
senhores vereadores, e que em relação
ao
processo
seletivo
aberto
pela
prefeitura de Arapiraca para categoria de
músicos, noventa por cento dos músicos
de Traipu já se inscreveram para
concorrer à vaga, conclui o vereador
Marcos André.
Em seguida o senhor
presidente sugere que o gestor municipal
inclua na grade curricular da secretaria
de educação os profissionais da música,
como forma de prestigiar nossos músicos
que tanto necessitam do apoio do poder
público municipal, e determina que a
diretoria da casa encaminhe oficio a
secretária municipal de turismo Suely
Galvão para vir a esta casa legislativa
prestar
alguns
esclarecimentos
em
relação às ações da pasta no que se
refere à categoria dos músicos da cidade
de Traipu, conclui o senhor presidente.
Em seguida pela ordem, a vereadora
Vânia Bezerra diz que já foi aprovada
nesta casa indicação de sua autoria em
relação ao tema abordado. Em seguida
pela ordem, o vereador Luiz Nascimento,

pede a palavra e em sua fala elogia os
populares por está presente a sessão
acompanhando de perto o trabalho
desenvolvido por cada vereador, e isso é
de grande importância,
conclui
o
vereador Luiz Nascimento. Em seguida
pela ordem, o vereador Raul Emerson,
pede a palavra e em sua fala enaltece o
futebol praticado pelos nossos jovens
traipuenses que também necessita do
apoio dos senhores vereadores em prol
de defender essa causa, conclui o
vereador Raul Emerson. Em seguida o
senhor presidente agradece a presença
dos senhores vereadores, bem como de
todos os cidadãos presentes à sessão.
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 agosto
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.

