ATA DA SESSÃO ESTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
27 DE JANEIRO DE 2017.
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do
ano de dois mil dezessete, às 10 horas e
quinze 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
extraordinária
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 quorum 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 participaram da
discussão os senhores vereadores Marcos
André, Denison Gustavo e Vânia Bezerra,
esta
pedindo
ratificação,
devido
pronunciamentos não registrados em ata.
Em
seguida
o
senhor
presidente
comunica que a próxima ata registrará as
observações dos senhores vereadores no
que se refere à ata da sessão anterior. Em
seguida o senhor presidente encerra a
discussão, e submete a ata em votação,
sendo a mesma aprovada com ressalvas
por unanimidade. Em seguida o senhor
presidente esclarece a todos os presentes
que o motivo da convocação de sessão
extraordinária seria para discutir e votar

projeto de lei n° 01/2017, de autoria do
poder executivo municipal que tratava de
reajuste anual dos professores, mas
devido entendimento com a diretoria do
sinteal, sindicato que defende os
interesses da classe docente, o senhor
prefeito achou por bem retirar o projeto
de pauta para melhor aperfeiçoar a
proposição em beneficio dos professores
da rede pública municipal, conclui o
senhor presidente. Em seguida o senhor
presidente retorna a palavra ao primeiro
secretário, que lê requerimento de
autoria do vereador Raul Ermerson n°
02/2017, requerendo a mesa à retirada
de pauta do projeto de lei n° 01/2017, de
autoria do poder executivo municipal.
Após a leitura do expediente, o senhor
presidente
concede
a
palavra
ao
presidente do sinteal senhor André, que
usa a tribuna e em sua fala faz alguns
esclarecimentos em relação ao projeto de
lei de autoria do executivo municipal,
onde teve uma breve conversa com o
prefeito Eduardo Tavares, onde o mesmo
se prontificou em receber a categoria

docente em seu gabinete, sempre que
necessário, com intuito de estreitar a
relação entre executivo e professores, e
dessa forma o gestor achou por bem
retirar o projeto de pauta. Continuando
sua fala, o senhor André, enalteceu a
sensibilidade do senhor prefeito, bem
como do presidente da câmara e demais
vereadores por estarem preocupados com
situação dos professores da rede pública
municipal, concluiu o senhor André. Em
seguida o senhor presidente elogia a
conduta e sensibilidade do prefeito
Eduardo Tavares, sempre voltada aos
interesses dos professores, bem como de
todos os servidores públicos do município
de traipu, tendo em vista que o senhor
prefeito tem um grande compromisso de
desenvolvimento social e econômico que
venha garantir uma melhor qualidade de
vida aos traipuenses, conclui o senhor
presidente. Em seguida o senhor concede
a palavra ao vereador Raul Emerson autor
do requerimento, que usa a tribuna, e em
sua fala elogia a cada professor pela a
determinação de está sempre lutando por

seus direitos, e elogia a conduta do
prefeito Eduardo Tavares em ter recebido
o sinteal em seu gabinete, e como líder
do governo e em nome do senhor prefeito
apresenta o requerimento solicitando a
retirada do projeto de lei nº 01/2017 da
pauta de votação, e convida os
professores a estarem sempre presentes
as sessões deliberativas da câmara,
conclui o vereador Raul Emerson. Em
seguida o senhor presidente concede a
palavra a vereadora Vânia Bezerra, que
usa a tribuna e em sua parabeniza a
todos professores, bem como o prefeito
Eduardo Tavares por ser sensível a causa
da categoria, e que está sempre a
disposição de todos os professores da
rede pública municipal, bem como a
todos os servidores do município, conclui
a vereadora Vânia Bezerra. Não havendo
mais quem queira usar da palavra, o
senhor presidente encerra a presente
sessão, 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.

