ATA DA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIPU EM
28 DE NOVEMBRO DE 2017.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro
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,
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 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 pela
ordem o vereador Carlos Moura faz uma
breve observação em relação a sua fala
sobre o assunto referente aos alunos,
mas que está de pleno acordo com o teor
da ata. Em seguida o senhor presidente
encerra a discussão e submete a ata em
votação,
sendo
aprovada
por
unanimidade dos senhores vereadores
presentes.
Em
seguida
o
senhor
presidente dá inicio a leitura do
expediente,
lendo
oficio
número
3845/2017, de autoria do gabinete civil
do governo do estado de alagoas. Em
seguida o senhor presidente ler moção
número 02/2017, de autoria da senhora

vereadora Vânia Bezerra em relação à
proposta de emenda constitucional sobre
a previdência social. Após a leitura o
senhor presidente coloca a matéria em
discussão. Participaram da discussão a
senhora vereadora Vânia Bezerra, Carlos
Moura e Wengton Erlandres, todos
favoráveis a propositura apresentada.
Não havendo mais quem queira discutir o
senhor presente submete a moção em
votação,
sendo
aprovada
por
unanimidade. Em seguida o senhor
presidente ler indicação número 78/2017,
de autoria do vereador Edilson Barbosa,
que solicita do poder executivo municipal
ampliação de câmeras de monitoramento
na zona urbana da cidade de Traipu, bem
como na zona rural do município. Após a
leitura o senhor presidente coloca a
indicação em discussão. Participaram da
discussão os senhores vereadores Edilson
Barbosa e Raul Emerson. Em seguida o
senhor presidente encerra a discussão e
submete a indicação em votação, sendo
aprovada por unanimidade. Em seguida o
senhor presidente ler requerimento

número 020/2017, de sua autoria,
pedindo providencia do poder público
municipal em relação à iluminação nas
ruas da cidade e diversas localidades da
zona rural do município de Traipu que se
encontram as escuras. Após a leitura o
senhor presidente coloca o requerimento
em discussão. Participaram da discussão
os senhores vereadores Carlos Moura,
Denison Gustavo e Wengton Erlandres
autor da matéria. Em seguida o senhor
presidente encerra a discussão e submete
o requerimento em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida o
senhor ler projeto de lei de autoria do
poder executivo municipal que dispõe
sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA)
para o exercício financeiro do ano de
2018. Após a leitura o senhor presidente
encaminha a proposição para analise das
comissões permanentes de justiça e
redação, finanças e orçamento. Dando
sequência aos trabalhos, o senhor
presidente encerra a ordem do dia,
passando as considerações finais. Em
seguida o senhor presidente informa aos

senhores vereadores que participou de
evento realizado pelo Ministério Público
Estadual,
que
na
ocasião
foram
abordados diversos assuntos relacionados
à gestão publica municipal, quero
informar a todos que estou administrando
esta casa legislativa em parceria com os
demais
colegas
sempre
com
transparência e zelo pela coisa pública.
Em seguida o senhor presidente convida
a tribuna a representante da secretaria
municipal de assistência social para
esclarecer aos senhores vereadores
algumas
questões
relacionadas
ao
cadastro único do governo federal
realizado no distrito mombaça. Em
seguida a senhorita Angelina ocupa a
tribuna representando a secretaria de
assistência Social e em sua fala esclarece
de forma detalhada e plenamente
esclarecedora
todas
as
questões
abordadas pelos senhores vereadores
Carlos Moura, Raul Emerson, Denison
Gustavo, Wengton erlandres e Vânia
Bezerra. Em seguida o senhor presidente
pela ordem concede a palavra ao

vereador Raul Emerson, que usa a tribuna
cumprimentando a todos os presentes e
em seguida parabeniza o senhor Manuel
Oliveira (Bié) junto à comunidade de
mumbaça pelo o apoio que foi dado aos
trabalhos desenvolvidos pela secretaria
em
prol
da
população
daquela
comunidade, quero também parabenizar
o
prefeito
Eduardo
Tavares
pelo
reconhecimento das ações promovidas
por esta fundação presente na mombaça,
e em relação a questão de mombaça ser
quilombo ou distrito caberá a justiça
decidir essa situação, conclui o vereador
Raul Emerson. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao vereador
Carlos
Moura
que
na
tribuna
cumprimenta a todos e em seguida
agradece à secretaria de assistência
social senhora Josely Souza e sua equipe
que atendeu o convite dessa casa para
prestar esclarecimentos aos senhores
vereadores, quero também deixar bem
claro para toda sociedade traipuense que
eu não sou racista, não tenho e nunca
tive nada contra aqueles que auto se

declara
quilombola,
pelo
contrário,
respeito a todos, respeito plenamente o
senhor Manuel Oliveira na condição de
representante dos quilombolas na região
da mombaça, e estou aqui na condição
de vereador para defender os interesses
de todos os traipuenses e em especial a
população do distrito mombaça, conclui o
vereador Carlos Moura. Em seguida pela
ordem à senhora vereadora Vânia Bezerra
diz que o projeto de lei na época votado
nesta casa tornando o povoado mombaça
em distrito, se houve algum erro, esse
erro partiu do jurídico da prefeitura que
autorizou à senhora prefeita da época a
sancionar a lei municipal tornando
mombaça em distrito, já que existia um
decreto federal reconhecendo mombaça
como quilombo conclui a vereadora Vânia
Bezerra.
Em seguida o senhor
presidente informa que junto ao jurídico
da casa vai analisar essa questão. Em
seguida o senhor presidente concede a
palavra ao senhor Manuel Oliveira, que
usa a tribuna cumprimentando a todos e
em seguida diz se sentir muito honrado

em representar os quilombolas da
mombaça e região e peço ao poder
público municipal maior atenção a nossa
comunidade, conclui o senhor Manuel
oliveira. 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 cinco
de dezembro 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.

