ATA DA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
29 DE MARÇO DE 2017.

Aos vinte e nove dias do mês de março
do ano de dois mil e 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 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, não havendo quem queira
discutir o senhor presidente submete a
ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida o senhor
presidente retorna a palavra ao senhor
primeiro secretário para fazer a leitura do
expediente. Em seguida o senhor
secretário ler projeto de lei número
03/2017 de autoria dos membros da
mesa diretora, que dispõe sobre diárias
para
os
senhores
vereadores
e
assessores. Em seguida o senhor
presidente encaminha a matéria as
comissões permanentes da casa para

exarar parecer. Em seguida o senhor
secretário ler parecer das comissões de
justiça e redação, finanças e orçamento
relacionado ao veto parcial do senhor
prefeito referente ao parágrafo sétimo do
artigo quarto do projeto de lei número
02/2017, de autoria dos membros da
mesa diretora, que trata da estrutura
administrativa da câmara municipal. Em
seguida o senhor presidente coloca o veto
parcial em discussão, não havendo quem
queira discutir a matéria o senhor
presidente submete o veto parcial em
votação,
sendo
aprovado
por
unanimidade. Após a votação do parecer,
o senhor presidente coloca o veto parcial
em votação,
sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida o senhor
secretário dá continuidade a leitura do
expediente, lendo projeto de resolução
número 01/2017 de autoria dos membros
da mesa diretora, dando nova redação ao
artigo 58 do regimento interno da casa,
permitindo a realização de sessões fora
do prédio sede da câmara municipal. Em
seguida o senhor presidente coloca a

matéria em discussão. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra ao
vereador Carlos Moura, que em sua fala
diz da importância de se realizar sessões
itinerantes nos povoados e distritos, pois
a população é quem de fato vai
apresentar
os
problemas
de
sua
comunidade, no ano dois mil quando fui
eleito pela primeira vez apresentamos na
época essa mesma proposta, mas
naquela
ocasião
não
foi
possível
implantar essas sessões, mais agora
temos essa possibilidade, graças a
atuação dessa nova mesa diretora, e
teremos a oportunidade de ouvir os
reclames do povo sofrido do nosso
município, e sendo aprovado, peço a
vossa excelência que incluía o distrito
mombaça como a primeira sessão
itinerante, conclui o vereador Carlos
Moura. Em seguida o senhor presidente
concede a palavra ao vereador Raul
Emerson, que na tribuna diz que será um
grande avanço em nosso município a
implantação de sessões itinerantes, pois
quem tem a ganhar com isso é a nossa

população, mas que essas sessões
itinerantes não sirvam de desabafos
pessoas, mas peço a vossa excelência
senhor presidente que inclua no projeto
de resolução um artigo esclarecendo os
locais dessas sessões itinerantes para
que não fiquem apenas a critério da mesa
escolher os locais de sessões, fato que já
ocorre no regimento da casa na questão
de nomeação e exoneração de cargos,
onde só o presidente é quem tem poder
de decisão, então dessa forma seriam
viável que todas as decisões da câmara
deveriam ser tomadas por todos os
senhores vereadores e não apenas só
pelo o presidente da casa, não quero
dizer com isso que o presidente Etinho
tome suas decisões sozinho, conclui o
vereador Raul Emerson. Em seguida o
senhor presidente esclarece ao vereador
Raul Emerson que o projeto de resolução
ora proposto pela mesa diretora está em
plena consonância com o regimento, e
que essa presidente irá sempre cumprir
com o regimento interno da casa. Em
seguida o senhor presidente concede a

palavra ao vereador Marcos Andre, que
em sua fala diz ser importante às sessões
itinerantes na zona rural, e que a
população dessas localidades tenham a
oportunidade nestas sessões de se
expressar, pois estamos atravessando por
momentos difíceis e é o momento de nos
unirmos em prol do nosso povo, conclui o
vereador Marcos André. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra ao
vereador Luiz nascimento, este na tribuna
disse que quer desenvolver um trabalho
voltado para esse povo, ninguém me conta o
que está acontecendo, eu vou aos locais e
constato com meus próprios olhos, por isso
vou apresentar no parlamento propostas que
amenizem o sofrimento desse povo, vou
ajudar da forma que eu puder daí a
importância de nós vereadores se deslocarem
a essas comunidades realizando sessões
itinerantes e ver “in loco” a real situação do
nosso povo”, a situação do povo de traipu

está triste e muito calamitosa, e que o
senhor prefeito faça alguma coisa pelo
povo, e eu não posso fechar a boca
diante do que estou vendo, e eu não
estou vendo a coisa andar, ta tudo

parado, não sou a favor de prefeito
nenhum, sou a favor do povo, e o que for
bom para o povo estou sempre a
contribui
concluiu
o
vereador
Luiz
Nascimento.
Em
seguida
o
senhor
presidente concede a palavra à vereadora
Vânia
Bezerra,
que
na
tribuna
cumprimenta a todos os presentes e em
seguida diz achar louvável a iniciativa do
senhor presidente em realizar sessões
nos povoados para que todos os senhores
vereadores possam ver de perto o que se
passa em cada povoado, sempre estou
trabalhando
pelo
povo,
indicando,
pedindo e sugerindo e cobrando ao
executivo municipal melhorias para nosso
povo, fiz esse trabalho no mandato
anterior e continuo fazendo a mesma
coisa,
estou andando em todo o
município e vejo que a situação está
muito difícil, e vamos sim darmos as
mãos em prol de ajudar esse povo tão
sofrido, concluiu a vereadora Vânia
Bezerra. Em seguida o senhor presidente
concede a palavra ao vereador Edilson
Barbosa, que na tribuna cumprimenta a

todos os presentes, em seguida diz que a
iniciativa do senhor presidente em
realizar sessões itinerantes nos povoados,
é uma iniciativa nobre, e isso possibilita
uma direta aproximação do vereador para
com o povo, tirando de vez essa imagem
negativa de que o vereador só vai aos
povoados em tempo de eleição em busca
de votos, e nessa legislatura vamos fazer
diferente mostrando que nós vereadores
temos o dever e a obrigação de está
sempre em sintonia com o povo, ouvindo
sempre os reclames da população,
conclui o vereador Edilson Barbosa. Em
seguida o senhor presidente concede a
palavra ao senhor vereador Aloísio Junior,
que na tribuna saúda a mesa e a todos os
presentes na sessão, e em seguida diz
apoiar a iniciativa do senhor presidente
em realizar sessões itinerantes na zona
rural do município de traipu, e dessa
forma o povo vai conhecer de perto o
trabalho dos vereadores, mais quero aqui
dizer na tribuna o respeito que tenho por
a pessoa do senhor prefeito Eduardo
Tavares, além de ser prefeito é também

membro da justiça alagoana, e temos que
respeitar a vontade popular do povo nas
urnas quando elegeu o senhor prefeito,
mas na condição de vereador não posso
deixar de fiscalizar as ações do poder
executivo municipal, estou me referindo à
situação dos alunos da minha região de
capivara, que está com trinta dias que
começou as aulas, mais hoje está com
quinze dias que procurei o líder do
governo, vereador Raul Émerson e relatei
a situação nas escolas da região, e o
mesmo pediu que eu não falasse nada na
tribuna, pois o mesmo iria tomar as
providencias necessárias, e no mesmo
momento o vereador Raul Emerson ligou
para sua esposa que trabalha na
secretaria de educação, mas a situação
continuou do mesmo jeito, os alunos da
batinga, lagoa de dentro, os aterros,
todos esse alunos indo estudar em
capivara, saem de casa sete horas da
manha, uns tomam seu café da manha, já
outros não tem nada em casa pra comer,
acreditando que na escola tem merenda,
e eu estou vendo as reclamações os

alunos indo para as escolas, adoecendo
com dor de cabeça, com dor de barriga
de fome, eu não estou aqui fazendo
calunia, não estou mentindo, que a prova
está lá para quem quiser ver, e peço ao
gestor que ele mesmo vá nas escolas,
que ele mesmo disse que ia botar nas
escolas merenda de qualidade, e eu não
estou vendo essa merenda de qualidade,
e também sobre o transporte escolar,
onde passa em frente a minha casa um
saveiro cheio de crianças de sete a dez
anos de idade, correndo risco de cair de
cima do veiculo, isso não pode acontecer,
peço ao vereador Raul Emerson que é da
bancada do senhor prefeito que tente
resolver essa coisas, e quanto a saúde foi
informado que está faltando medicação
nos postos, a merenda zero, até válvula
de bujão está faltando, isso é até uma
vergonha, e eu quero que o próprio
gestor vá fiscalizar, e peço aos nobre
vereadores que vamos se unir e vamos
agir, não pode um gestor que é um
homem correto dá mal exemplo,
Em
seguida o vereador Carlos Moura pede

um aparte, e em sua fala diz que o
vereador Aloísio Junior foi eleito para agir
dessa forma, o secretario de educação
senhor Mauricio Lessa que implantar uma
ditadura na educação de traipu, e que o
senhor secretario vá para o interior ver a
situação das crianças nas escolas, e que
vossa excelência vereador Junior pode
contar com meu apoio, conclui o vereador
Carlos Moura. Continuando sua fala, o
vereador Aloísio Junior pede o apoio de
todos para agir, pois a situação do nosso
município está precária, conclui o
vereador Aloísio Junior. Em seguida a
vereadora Vânia Bezerra parabeniza o
vereador Aloísio Junior pela atitude de
fiscalizar, mas questiona o fato de na
gestão anterior não ter dito esse mesmo
pensamento de fiscalizar. Em seguida o
vereador Aloísio Junior retorna a tribuna e
agradece a intervenção da vereadora
Vânia, e em sua fala diz que na gestão
passada não foi procurado de forma
oficial para fazer nem tipo de fiscalização,
agora nessa gestão pede o apoio dos
senhores vereadores para fiscalizar,

conclui o vereador Aloísio Junior. Em
seguida a vereadora Vânia esclarece que
na gestão passada fez o trabalho de
fiscalização e entregou aos órgãos
competentes, cabe a esses órgãos tomar
as providencias cabível, conclui a
vereadora Vânia Bezerra. Em seguida o
senhor presidente enfatizou a importância de
se fazer sessões fora do parlamento por meio
de sessões itinerantes mantendo contato
direto com o povo, e durante minha gestão à
frente desta casa legislativa vou me
empenhar ao máximo para que a nossa gente
seja atendida por este parlamento, pois fomos
eleitos para essa finalidade, atender os
anseios do povo, conclui o senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir a

proposição, o senhor presidente encerra a
discussão e submete a resolução número
01/2017 em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida o senhor
presidente comunica a todos que
atendendo a solicitação do vereador
Carlos
moura,
a
primeira
sessão
itinerante será realizada no distrito
mombaça com a data a ser definida. Em
seguida pela ordem o vereador Raul

Emerson pede a palavra e em sua fala
solicita ao senhor presidente que após a
sessão itinerante do distrito mombaça,
seja realizada a próxima sessão itinerante
na vila são José, devido ser um
comunidade tão necessitada da atenção
do poder público municipal, conclui o
vereador Raul Emerson. Em seguida o
vereador Cássio Fernando sugere que a
mesa diretora se reúna e faça um estudo
mais detalhado em relação aos locais de
sessões itinerantes. Em seguida o
vereador Marcos André sugere que as
sessões itinerantes sejam realizadas
finais de semana para que a população
dessas localidades tenha tempo de
participar.
Em
seguida
o
senhor
presidente
comunica
aos
senhores
vereadores que os membros da mesa
diretora junto à assessoria jurídica da
casa vai se reunir para elaborar um
cronograma de sessões itinerantes.
Em seguida o senhor presidente coloca
em pauta indicações e requerimentos de
autoria dos senhores vereadores Edilson
Barbosa, Raul Emerson, Denison Gustavo

e Vânia Bezerra. Em seguida o senhor
presidente coloca as proposições em
discussão, não havendo quem queira
discutir, o senhor presidente submete as
proposições
em
votação,
sendo
aprovadas por unanimidade. Em seguida
o senhor presidente ler requerimento de
autoria do vereador Raul Emerson, que
requer nos termos regimentais a retirada
de pauta de requerimento que tratava da
solicitação
de
audiência
pública
relacionada a questão da seca no
município de Traipu. Em seguida o
vereador Raul Emerson justifica a retirada
do requerimento. Em seguida o senhor
presidente nos termos regimentais defere
a solicitação do vereador Raul Emerson.
Em seguida o senhor presidente ler
ofícios números 17, 18 e 19/2017 do
pároco da cidade solicitando apoio dos
senhores
vereadores
referente
à
solicitação de doação de terrenos do
município para a igreja católica. Em
seguida o senhor presidente coloca em
discussão requerimento da mesa diretora
que trata dos dias oficias de sessões

ordinárias, ficando determinadas que as
sessões ordinárias sejam realizadas as
terças-feiras, as 15h00minhs no prédio
sede deste parlamento municipal. Não
havendo
quem
queira
discutir
o
requerimento,
o
senhor
presidente
encerra a discussão, e submete o
requerimento
em
votação,
sendo
aprovado por unanimidade dos membros
da câmara municipal. 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 04 de abril 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.

