ATA
DA
INSTALAÇÃO
DA
LEGISLATURA
2017/2020, POSSE DE VEREADORES, POSSE DO
PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO, E DA
ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil
dezessete, às dezoito horas e dez 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, nos termos legais regidos pela Constituição
Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica
Municipal e Regimento Internos da Câmara
Municipal de Traipu foi realizada a Sessão Solene de
Instalação da Legislatura 2017/2020 e Cerimônia de
Posse dos senhores Vereadores, Prefeito Municipal,
Vice-Prefeito Municipal, Eleição e Posse da Mesa
Diretora do Poder Legislativo municipal para o biênio
2017/2018. Nos termos do §2º do artigo 45 da Lei
Orgânica municipal, conjugado com o §1º do artigo 3°
do regimento interno, o Excelentíssimo Senhor
vereador Carlos Moura de Souza, assume a
presidência em exercício na condição de vereador
mais votado do pleito eleitoral do ano de dois mil e
dezesseis presidindo os trabalhos da presente
sessão solene, e presta na tribuna seu juramento
procedendo à leitura dos termos constitucionais:
“PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR, O
MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR
PELO PROGRESSO DO MUNICIPIO COM LEALDADE, O

MANDATO QUE ME FOI CONFERIDO, E TRABALHAR
PELO BEM – ESTAR DE SEU POVO”, assinando seu
Termo de Posse de Vereador e sua Declaração de
Bens, convidando em seguida para compor a mesa,
o excelentíssimo senhor procurador geral de justiça
do estado de alagoas doutor Sérgio Rocha
Cavalcante Jucá, coronel da policia militar do estado
de alagoas senhor Marcus Aurélio Pinheiro e o
vereador Marcos André Silva Melo, este para
proceder à chamada por ordem alfabética dos
senhores Vereadores, Aloizio Vieira de Melo Junior,
Cássio Fernando de Carvalho Rolim, Denison
Gustavo Farias França, Edilson de Souza Barbosa,
Genivaldo Rosa dos Santos, José Eduardo de Farias
Teixeira, Luiz Nascimento dos Santos, Marcos André
Silva Melo, Vânia Bezerra Silva Costa, Wegnton
Erlandres Dias de Farias, que com a mão direita
frontal declaram os termos “ASSIM O PROMETO”,
para em seguida todos nominalmente assinarem os
Termos de Posse de Vereadores e Termos de
Declaração de Bens, em seguida recebendo todo um
exemplar da Lei Orgânica Municipal e um exemplar
do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Traipu. Consolidada a posse dos senhores
Vereadores, o presidente em exercício, vereador
Carlos Moura de Souza, concede a palavra por dez
minutos à ex-prefeita Conceição Tavares, que usa a
tribuna e em sua fala diz que se sentiu honrada em
administrar o município de Traipu, e também muito
feliz em puder deixar como sucessor o promotor de
justiça doutor Eduardo Tavares, conclui a exprefeita. Em seguida o presidente em exercício

convida a vereadora Vânia Bezerra e o vereador
Wengton Erlandres para ambos conduzirem o
Prefeito e o Vice-Prefeito à Mesa Principal tomando
assento a Mesa o Prefeito Municipal de Traipu eleito,
o Excelentíssimo Senhor Eduardo Tavares Mendes e
o Vice-Prefeito eleito o Excelentíssimo Senhor Silvino
Bezerra Cavalcante, o presidente da câmara em
exercício nos termos do §2º do artigo 45 da Lei
orgânica municipal, anuncia o juramento individual
e constitucional do Prefeito e do Vice-Prefeito, que
na tribuna leem os termos “PROMETO COM LEALDADE,
DESEMPENHAR A FUNÇÃO PARA A QUAL FUI ELEITO,
DEFENDER AS INSTITUIÇÕES A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
ALAGOAS E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TRAIPU,
OBSERVAR AS LEIS E PROMOVER O BEM GERAL DO
MUNICÍPIO”. Em seguida o presidente em exercício,

vereador
Carlos
Moura
de
Souza,
declara
empossados, o Excelentíssimo Senhor Prefeito
Eduardo Tavares Mendes, e o Excelentíssimo Senhor
Vice-Prefeito Silvino Bezerra Cavalcante. Em seguida
os presentes a solenidade são convidados para de
pé acompanharem a execução do Hino Nacional
Brasileiro pela banda de música Lira traipuense.
Após a execução do hino nacional o senhor
presidente em exercício concede a palavra ao
Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Silvino Bezerra
Cavalcante para seu pronunciamento, que em sua
fala agradece o apoio dos familiares, amigos e da
população traipuense pela confiança recebida de
poder está ao lado do prefeito Eduardo Tavares para
juntos governarmos nosso querido município de
Traipu, conclui o vice-prefeito empossado. Em

seguida o senhor presidente em exercício concede a
palavra ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Eduardo
Tavares Mendes, que em sua fala agradece a sua
família pelo apoio e capacidade de entender as
renúncias pessoais pelos próximos quatro anos,
agradece a sociedade pela confiança no seu nome,
delegando a responsabilidade de cuidar do
município de Traipu, agradece a ilustre presença do
procurador geral de justiça do estado de alagoas,
bem como as presenças de outros convidados
ilustres convidados, e conclui dizendo não ter
nenhum apego a cargos, e com zelo e transparência
administrará o município de Traipu para todos os
traipuenses, finaliza o prefeito empossado. Em
seguida o presidente em exercício registra as
presenças
do
ex-deputado
Gilvan
Barros,
acompanhado de seu filho o deputado estadual
Gilvan Barros Filho, os quais os convidam a ter
assento à mesa principal. Em seguida o presidente
em exercício concede a palavra ao ex-deputado
estadual Gilvan Barros, que em sua fala enaltece os
traipuenses pela excelente escolha de colocar a
frente do poder executivo municipal a pessoa do
doutor Eduardo Tavares um homem respeitado não
somente no estado de alagoas, mais em todo Brasil,
conclui o ex-deputado. Em seguida senhora Caroline
Machado Tavares Mendes é convidada a entregar
um buque de flores à primeira dama senhora
Catarine Medeiros Mendes. Em seguida todos são
convidados a prestigiarem a transmissão de cargos
na prefeitura municipal. Dando continuidade aos
trabalhos, o senhor presidente em exercício dá inicio

aos preparativos para Eleição da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Traipu para o biênio
2017/2018. Informações sobre o procedimento são
colocadas aos Pares. Lendo-se pelos serviços de
assessoramento à Mesa provisória a única chapa
inscrita em livro próprio, designada número 001 e
sem nenhuma denominação, com a seguinte
composição:
Presidente:
Vereador
Wengton
Erlandres Dias de Farias Partido PRP; Vice
Presidente: Vereador Cássio Fernando de Carvalho
Rolim Partido PRP, 1º Secretário: Vereador Edilson
de Souza Barbosa Partido PMDB, 2º Secretário:
Vereador José Eduardo de Farias Teixeira Partido
DEM. Em seguida o Presidente da Mesa Provisória,
Vereador Carlos Moura de Souza, convida o
vereador Aloísio Vieira de Melo Junior para
secretariar os trabalhos da eleição, ambos
rubricando as onze (11) Cédulas e coloca em onze
(11) Envelopes. Em seguida a urna é aberta para
vistas de todos, em seguida a mesma é fechada,
passando a ter início o processo de votação com
chamada nominal em Ordem Alfabética dos
senhores Vereadores, Aloizio Vieira de Melo Junior,
Carlos Moura de Souza, Cássio Fernando de
Carvalho Rolim, Denison Gustavo Farias França,
Edilson de Souza Barbosa, Genivaldo Rosa dos
Santos, José Eduardo de Farias Teixeira, Luiz
Nascimento dos Santos, Marcos André Silva Melo,
Vânia Bezerra Silva Costa, Wegnton Erlandres Dias
de Farias, estando ausente do processo de votação
o vereador Marcos André Silva Melo. sendo que um
a um dos senhores vereadores retiraram cédulas e

envelopes depositando seus votos em urna à vista
pública. Apuração do Escrutínio por Comissão
designada pela Mesa Provisória constituída pelos
senhores Vereadores Luiz Nascimento dos Santos e
Denison Gustavo Farias França, Foram registrados
na urna dez votos, sendo seis votos elegendo a
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Traipu para o
biênio 2017/2018 tendo como Presidente: Vereador
Wengton Erlandres Dias de Farias Partido PRP; Vice
Presidente: Vereador Cássio Fernando de Carvalho
Rolim Partido PRP, 1º Secretário: Vereador Edilson
de Souza Barbosa Partido PMDB, 2º Secretário:
Vereador José Eduardo de Farias Teixeira Partido
DEM, e quatro votos em branco. Em seguida o
presidente em exercício declara empossados os
membros da Mesa diretora Eleita. O Presidente
eleito Vereador Wengton Erlandres Dias de Farias
agradece aos pares pela honra e confiança que lhe
foi designada em administrar esta casa legislativa
pelos os próximos dois anos, e que trabalharemos
em plena harmonia com os poderes constituídos.
Em seguida o senhor presidente concede a palavra
pela ordem aos senhores vereadores Edilson de
Souza Barboza, Carlos Moura de Souza, Luiz
Nascimento dos Santos, Vânia Bezerra Silva e
Genivaldo Rosa dos Santos, que em suas falas
reafirmaram o compromisso com o povo que os
elegeram. Não havendo mais quem queira usar da
palavra, o senhor presidente Wengton Erlandres dias
de Farias encerra a presente sessão e convidam os
senhores vereadores para a primeira sessão
ordinária a ser realizada após o recesso parlamentar

em quinze de fevereiro do corrente ano às dez horas
no prédio sede deste parlamento municipal, do que
para constar, eu, Francisco de Assis Melo Lima,
redator de atas desta casa legislativa, lavrei a
presente ata, que estando conforme, será assinada
nos termos do §4º do artigo 81 do regimento interno.

