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

Aos vinte e seis dias do mês de setembro
do ano de dois mil e dezessete, às nove
horas e trinte e sete 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,
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, não havendo
quem queira discutir o senhor presidente
submete à ata em votação, sendo
aprovada por unanimidade dos senhores
vereadores presentes a sessão. Em
seguida o senhor presidente dá inicio a
ordem do dia, lendo indicações números
36, 37 e 38/2017, de autoria da senhora
vereadora Vânia Bezerra. Indicação
número 70/2017, de autoria do senhor
vereador Luiz Nascimento. Indicação
número 71/2017, de autoria dos 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, Luiz
Nascimento dos Santos, Marcos André
Silva Melo e Vânia Bezerra Silva Costa.
Em seguida o senhor presidente coloca as
indicações em discussão. Participaram da
discussão
os
senhores
vereadores
Wengton Erlandres, Vânia Bezerra, Carlos
Moura, Denison Gustavo, Edilson Barbosa
e
Luiz
Nascimento,
sendo
todos
favoráveis às proposições apresentadas.
Não havendo mais quem queira usar da
palavra, o senhor presidente submete as
indicações em votação, sendo aprovadas
por
unanimidade
dos
senhores
vereadores presentes. Em seguida o
senhor presidente ler projeto de lei
número 003/2017, de autoria da senhora
vereadora Vânia Bezerra, que dispõe
sobre a instituição das campanhas de
prevenções. Em seguida pela ordem a
vereadora Vânia Bezerra solicita do
senhor presidente urgência na tramitação
do projeto, bem como dispensa do
parecer da comissão de justiça e redação.
Em seguida o senhor presidente defere a
solicitação da vereadora Vânia, e

submete
ao
plenário
nos
termos
regimentais a dispensa do parecer da
comissão. Em seguida pela ordem o
presidente da comissão de justiça,
vereador Carlos Moura, pede a palavra e
em sua fala diz concordar com a
vereadora Vânia no que se refere à
importância do projeto, e na condição de
presidente aceita a dispensa do parecer,
conclui o vereador Carlos Moura. Em
seguida o senhor presidente submete ao
plenário nos termos regimentais a
dispensa do parecer da comissão de
justiça e redação, sendo aprovado por
unanimidade dos senhores vereadores.
Em seguida o senhor presidente coloca
em discussão o projeto de lei número
003/2017. Não havendo quem queira
discutir a matéria, o senhor presidente
submete o projeto de lei número
003/2017, em votação, sendo aprovado
por
unanimidade
dos
senhores
vereadores presentes no plenário. Em
seguida o senhor presidente determina
que a secretaria da casa envie a
proposição aprovada em plenário para a

devida sanção ou veto do senhor prefeito.
Encerrada a ordem do dia, o senhor
presidente passa as considerações finais,
concedendo a palavra ao vereador Carlos
Moura. Em seguida o vereador Carlos
Moura, usa a tribuna e em sua fala
cumprimenta a todos e em seguida diz
que vem relatar uma desagradável
situação, tendo em vista que tem
compromisso com o povo de Traipu em
não calar a boca diante da verdade, e
venho na tribuna relatar situações
verdadeiras, que no distrito mombaça
existia uma ambulância, e nessa gestão a
citada ambulância foi retirada do distrito,
mas que em seguida o veiculo retornou
ao distrito mombaça, e quero agradecer
ao senhor prefeito por esta decisão, já
que foi promessa de campanha sua. Só
que essa mesma ambulância está sendo
mal administrada, por conta de um
cidadão que é filho de uma senhora que
reside no distrito momabça que foi
candidata à vereadora pelo PSDB, e que
administra as viagens da ambulância, e
esse cidadão é motorista da ambulância,

sendo que a população do distrito
durante os finais de semana não pode
contar com o socorro dessa ambulância
devido o motorista que seria responsável
pelo veiculo viver embriagado, e houve
um caso recente ocorrido no sábado de
uma senhora que mora do distrito
mombaça que estava operada em um
hospital de Arapiraca precisava da
ambulância
para
retornar
a
sua
residência, e seu esposo bateu a porta da
ex- candidata a vereadora do PSDB
responsável pela ambulância à procura
de seu filho motorista do veiculo e o
mesmo não foi encontrado para fazer a
viagem, pois o citado motorista, estava
na cidade de Campo Grande sem ter
horário para retornar, e o resultado foi
que eu tive que disponibilizar meu carro
para buscar a senhora que estava
operada no hospital na cidade de
Arapiraca a pedido de seu esposo, então
senhor prefeito eu sei que o senhor não
admite esse tipo de coisa em sua gestão,
pois o senhor é um homem justo, e peço
que tome providencias em relação a esse

fato, porque a sorte do nosso povo é ter
nós vereadores defendendo os interesses
de nossa população, e o povo observe
que no próximo ano os políticos vão bater
em sua porta pedindo votos, e a gente
pra votar em um político temos muito que
olhar bem pra cara dele, eu mesmo estou
triste e revoltado porque vestir a camisa
de um político na eleição anterior e fui
uma semente e o coloquei na prefeitura,
e hoje não só eu, mais o povo de Traipu
está pagando muito caro, e o povo clama
por melhores dias, pois nas redes sociais
Traipu está mil maravilha, sendo isso tudo
mentira, as estradas do município quase
todas acabadas, e Traipu melhorou em
que? Ilusão? Mentiras? Eu recebi uma
mensagem do senhor Rodrigo Fonseca,
assessor do senhor prefeito, mostrando
uma postagem divulgada nas redes
sociais, em relação ao reporte Jonatas,
pelo o mesmo ter postado matéria no site
Traipu noticia e o senhor prefeito ter se
sentido ofendido, e por isso entrou na
justiça com ação por danos morais contra
o reporte, e o Jonatas teve que se retratar

publicamente, mais eu estou aqui para
fiscalizar, vereador é eleito para elaborar
e aprovar projetos em prol do povo, mas
também são eleitos para fiscalizar o
executivo, alguns me tem como matuto,
mas me sinto uma pessoa inteligente, e
brigo pelos direitos daqueles que querem
falar e não falam para não serem
processados, muitos tem o desejo de me
colocarem na justiça, mais eu sou um
homem limpo, e vou continuar sempre
assim fazendo minhas coisas sempre
certas, e quero me solidarizar com o
amigo Jonatas pelo fato ocorrido, e dizer
que você Jonatas pode contar sempre
comigo, pois quem confiou 812 votos na
minha pessoa sabe que eu sou filho de
um homem de bem e trabalhador, então
senhora secretaria tome as providencias
em relação à ambulância do distrito
mombaça, caso contrário irei ao Alves
Correia, irei à gazeta para reclamar os
fatos que estão acontecendo, conclui o
vereador Carlos Moura. Em seguida o
senhor
presidente
parabeniza
pelo
pronunciamento do vereador Carlos

Moura, e diz que em Traipu acabou o
tempo de vereador ser capacho e menino
de recado de prefeito, e que os
vereadores estão sempre em defesa dos
interesses da população traipuense, e
quero também me solidarizar com o meu
amigo e reporte Jonatas, que pode
sempre contar com meu apoio, e também
parabenizo os populares que estão
prestigiando nossos trabalhos, e venham
sempre, pois esta casa é do povo, e em
relação as nossas estradas, realmente
está terrível, daqui a alguns dias temos
que passar de carro de boi, conclui o
senhor presidente. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao vereador
Luiz Nascimento, que usa a tribuna em
sua fala cumprimenta a todos e em
seguida parabeniza o vereador Carlos
Moura pelo pronunciamento na tribuna, e
que nós vereadores não podemos se
calar, e estou aqui para dizer que não me
calo, mas também temos que ser justos,
e agradecer o pouco que já foi feito, a
exemplo do calçamento, da nova
encanação, claro que ainda há muita

coisa por fazer, e não estou aqui para
proteger o prefeito e nem para acusar,
mas podemos dá um crédito de confiança
ao gestor em que no próximo ano ele
possa ter atitudes mais rápidas e assim
atender os anseios da população, eu sou
um vereador que também gosto de
fiscalizar, e venho fiscalizando os postos
de saúde, e seus abastecimentos de
medicamentos através do projeto conisul,
e está havendo a falta de medicamentos
e a população reclama, e em relação às
estradas realmente estão precárias, mas
também temos que ver que chove quase
todos os dias, eu já apresentei nesta casa
legislativa diversas indicações em prol do
povo que foram aprovadas e até agora
apenas uma foi atendida pelo senhor
prefeito, nosso maior objetivo é de
sempre
trabalhar
em
defesa
dos
interesses de nossa população, conclui o
vereador Luiz Nascimento. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra à
senhora vereadora Vânia Bezerra, que
usa a tribuna e em sua fala cumprimenta
a todos, e em seguida dá ciência aos

senhores
vereadores
de
diversos
requerimentos de sua autoria aprovados
em plenário e encaminhados aos órgãos
competentes na cidade de Maceió, a
exemplo do gabinete civil do governador
do estado, com reivindicações em prol da
população traipuense, também quero
fazer uma justificativa ao povo do
povoado
bom
jardim
referente
à
iluminação, eu venho sempre cobrando
através de requerimentos melhorias para
o povo, e peço mais uma vez que seja
designadas lâmpadas para o povoado
bom jardim, que a comunidade está às
escuras, reconheço que já foi agendado
pela secretaria de obras por duas vezes
para
resolver
o
problema,
mas
infelizmente nos dias agendados choveu
muito, e fui informada de um novo
agendamento, quero também fazer um
agradecimento ao senhor prefeito por ter
participado de uma reunião com os
pescadores
para
juntos
buscarmos
alternativas em prol da categoria, quero
também agradecer pela presença dos
populares que juntos estamos lutando em

prol da regularização dos terrenos nas
proximidades do campo de futebol que
foram distribuídos na gestão anterior, e
que na atual gestão estamos procurando
regularizar a doação desses terrenos, e
estarei sempre a disposição de todos,
conclui a vereadora Vânia Bezerra. Em
seguida o senhor presidente concede a
palavra ao senhor vereador Edilson
Barbosa, que usa a tribuna e em sua fala
cumprimenta a todos, e em seguida
parabeniza pela fala do vereador Carlos
Moura, mas também quero abordar outro
assunto que é de extrema importância,
quando o atual prefeito ganhou sua
eleição com o grupo que lhe apoiou junto
ao povo carente do nosso município, onde
fez diversas promessas de campanha, e
infelizmente o povo se iludiu, infelizmente
o senhor prefeito governa para poucos, e
a grande maioria das pessoas que tem
beneficio de sua gestão são pessoas que
vieram de Maceió e de outras cidades,
enquanto que o povo de Traipu está
esquecido,
aqui
foram
abordados
assuntos em relação às estradas,

ambulância entre outros assuntos, e o
nosso povo está sofrendo, passando
necessidades, e todos os senhores
vereadores sabem do que eu estou
falando, e enquanto não chega em nosso
município
as
grandes
indústrias
prometidas em campanha pelo senhor
prefeito, enganando fazendo promessas
que não podiam cumprir, e o senhor
prefeito sabia que povo de Traipu
dependia muito do poder público, ou seja,
da prefeitura para sobreviver, então
senhor prefeito veja uma forma legal de
atender as necessidades do povo do
nosso município, pois a grande maioria da
população
carente
perderam
os
benefícios do bolsa família, e não está
sendo fácil para nós vereadores que
também estamos sofrendo com essa
situação, tendo que atender da melhor
forma possível as necessidades de nossa
população carente que estão sofrendo, e
eu tenho certeza que existe meios legais
de atender nossa população, não adianta
você andar esbanjando, tendo de tudo
em sua casa,
e ver o seu próximo

sofrendo passando necessidade, não tem
remédio na secretaria, não tem educação
digna, não tem estradas em nosso
município,
nossa
cidade
senhor
presidente está abandonada, essa é a
grande realidade, o vereador Luiz falou
que temos que ter paciência, mas não
podemos ter mais paciência, já temos
oito meses de gestão, eu recebi
reclamação de um cidadão do povoado
lagoinha dizendo que lá praticamente não
existe estrada, peço ao senhor secretário
que visite essa localidade, eu não me
sinto uma pessoa feliz tendo tudo em
minha casa e vendo meu vizinho
passando necessidades,
quem é feliz
assim é desumano, porque quem ama a
Deus, ama o próximo, então eu gostaria
que o senhor prefeito olhasse para o
sofrimento do povo carente do município
e busque soluções, conclui o vereador
Edilson Barbosa. Em seguida o senhor
presidente parabeniza o vereador Edilson
Barbosa pelo seu pronunciamento. Em
seguida o senhor presidente concede a
palavra ao senhor vereador Denison

Gustavo, que usa a tribuna e em sua fala
cumprimenta a todos, e em seguida
parabeniza o vereador Carlos Moura pelo
seu pronunciamento na tribuna, também
parabenizo o distrito mombaça e o
povoado capivara por ambos terem sido
contemplados com uma ambulância, e
em relação às estradas faz até vergonha
transitar em direção ao povoado santa
cruz e adjacências, as estradas estão
precária, e alerto o senhor prefeito que o
nosso povo não está morando na ponta
verde ou pajuçara, o nosso povo está na
zona rural do municipio de Traipu, na
verdade tem que se deixar de fazer
política de gabinete e vamos melar nosso
pé de lama visitando as comunidades,
senhor prefeito política de gabinete no
nosso município não funciona, outra
questão senhor prefeito é referente as
tradições do nosso município, e o nosso
povo está perdendo a alegria sem ter
mais apoio da prefeitura nas festividades
tradicionais, o que está faltando nessa
gestão é sensibilidade humana, os
vereadores estão supercarregados nessas

questões tendo que patrocinar nossas
festas tradicionais sem o apoio do
executivo, conclui o vereador Denison
Gustavo. Em seguida o senhor presidente
parabeniza o vereador Denison Gustavo
por suas palavras, e diz que o jovem
vereador é um parlamentar muito
atuante nesta casa, sempre lutando em
prol
dos
interesses
da
população
traipuense.
Em
seguida
o
senhor
presidente concede a palavra ao vereador
Marcos André, que usa a tribuna e
cumprimenta a todos, e em seguida diz
que são inúmeras reclamações da
população, e nós vereadores estamos
vendo tudo isso, eu hoje presenciei um
fato, que chegou aqui na cidade um
caminhão de produtos, de frutas,
verduras
e
legumes
para
ser
comercializado, e eu acho que o senhor
prefeito deveria criar uma cooperativa
juntos aos agricultores de Traipu para
comprar
diretamente
aos
nossos
produtores e não comprar fora do
município, e com isso melhorar a
economia do nosso município, porque a

situação não está fácil pra ninguém, e em
relação aos terrenos que foram doados na
gestão anterior, nos vereadores estamos
aqui unidos no sentido de apoiar as
pessoas que foram contempladas com o
terreno que receberam para que esses
lotes sejam regularizados pela atual
gestão, e também quero me solidarizar
com o reporte Jonatas pelo fato ocorrido
com sua pessoa, estamos sempre aqui
em defesa da nossa população, conclui o
vereador Marcos André. Em seguida o
senhor presidente parabeniza o vereador
Marcos
André
por
suas
palavras
proferidas na tribuna.
Em seguida o
senhor presidente comunica aos senhores
vereadores que o secretario de gabinete
da prefeitura, senhor Rodrigo Fonseca
entrou em contato dizendo que breve
estará chegando a esta casa legislativa
projeto de lei referente ao concurso, e
esse projeto chegando a esta casa, eu já
convidei de forma antecipada o senhor
secretário para que venha a este
parlamento esclarecer aos senhores
vereadores o teor da matéria. Em seguida

pela ordem o vereador Denison Gustavo
solicita da mesa que cobre da secretaria
de obras o cronograma das obras do
município de Traipu. 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 três de outubro 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.

