ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRAIPU EM 22 DE FEVEREIRO DE
2019.
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil e dezenove, às dezesseis horas e oito
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, Carlos Moura de
Souza, Denison Gustavo Farias França, José Valter
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 senhor primeiro
secretário vereador Edilson de Souza Barbosa. Em
seguida o senhor presidente declara em nome de
Deus aberta a sessão ordinária, 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
declara aberta a sessão e passa a palavra ao senhor
primeiro secretário para fazer a leitura da ata da
sessão anterior. Após a leitura o senhor presidente

coloca a ata em discussão, não havendo quem
queira discutir o senhor presidente submete a ata
em votação, sendo aprovada por unanimidade dos
senhores vereadores presentes. Em seguida o
senhor presidente dá inicio a ordem do dia
esclarecendo aos senhores vereadores que hoje iria
ser discutir a formação das comissões permanentes
da casa, mais devido à ausência de três vereadores,
fica decidido que esta matéria será discutida no
plenário na próxima sessão ordinária com a
presença de todos os membros da casa. Em seguida
o senhor presidente ler indicação de autoria do
vereador Edilson Barbosa. Após a leitura o senhor
presidente concede a palavra ao vereador Edilson
Barbosa, que usa a tribuna e em sua fala pede aos
senhores vereadores aprovação da indicação
apresentada, que no seu entendimento trará
benefícios à população carente do nosso município,
onde o poder público municipal poderá oferecer a
população carente ajuda em mão de obra para
construção de casas de pessoas carentes que não
tem condições de pagar pedreiros, bem como
solicita do poder executivo municipal providencias
urgentes no sentido de evitar a evasão escolar nos
povoados riacho da jacobina, lagoinha, distrito
mombaça, uruçú e imbiriba, conclui o senhor
vereador. Participaram da discussão da matéria o
senhor presidente, e os demais vereadores, José

Valter, Carlos Moura, Denison Gustavo e Vânia
Bezerra, todos favoráveis a aprovação da indicação
apresentada. Em seguida a senhora vereadora
Vânia Bezerra solicita requerimento verbal no
sentido da secretaria municipal de assistência social
expandir para outras localidades do município o
mutirão de assistência às pessoas carentes que já
vem sendo desenvolvida pela citada secretaria. Em
seguida o senhor presidente solicita ao diretor da
casa que encaminhe ao secretário Cristiano
Machado, oficio solicitando informações referentes
a essas atividades. Em seguida o senhor presidente
submete o requerimento em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Não havendo mais
nenhuma matéria a ser votada, o senhor presidente
passa as considerações finais e em sua fala
apresenta prestação de contas em plenário do
duodécimo recebido referente ao mês de janeiro do
corrente ano. Em seguida o senhor presidente
concede a palavra ao senhor vereador Marcos
André, que usa a tribuna e em sua fala se solidariza
com o vereador Carlos Moura, pelo falecimento de
seu pai, homem de bem que com certeza nos fará
falta, quero também parabenizar o vereador Edilson
Barbosa pela indicação apresentada, quero também
me dirigi a um cidadão do povoado bom jardim que
usou as redes sociais atacando a honra de nós
vereadores sem nenhuma razão ou motivos, tendo

em vista que nós vereadores sempre estivemos
prontos a buscar soluções para a comunidade de
bom jardim, bem como de todos os demais
povoados do município de Traipu, mais lembrando
que nós vereadores estamos apenas para fiscalizar,
pois a execução das ações depende apenas do
poder executivo municipal que no meu ver vem se
esforçando para atender as necessidades de nossa
população, conclui o vereador Marcos André. Em
seguida o senhor presidente concede a palavra à
vereadora Vânia Bezerra, que usa a tribuna e em
sua fala parabeniza o vereador Marcos André pelo
seu pronunciamento, e diz que na condição de
vereadora sempre defendi e continuo defendendo
os interesses tanto da população da comunidade de
bom jardim, quanto às demais localidades do nosso
município, mais temos que entender que a parte da
execução de qualquer obra depende apenas do
executivo, quero também registrar meus
agradecimentos ao procurador de justiça do estado
de alagoas, doutor Alfredo Gaspar de Mendonça,
por ter entregado a população Traipu a sede do
ministério pública completamente reformada, e que
trará maior comodidade aos nossos munícipes.
Quero falar também do nosso Brasil, principalmente
da reforma da previdência proposta pelo governo
federal que da forma que está tira direitos dos
trabalhadores, principalmente a classe pobre, e

faço um apelo aos deputados e senadores que não
aprove essa matéria, que também fique registrado
meus sinceros sentimentos ao vereador Carlos
Moura e seus familiares pelo falecimento de seu pai
que com certeza está descansando nos braços de
Deus, conclui a vereadora Vânia Bezerra. Em
seguida o senhor presidente concede a palavra ao
vereador José Valter, que usa a tribuna e em sua
fala cumprimenta a todos e em seguida diz que é
uma honra e grande satisfação está de volta a esta
casa com objetivo de sempre defender os
interesses de toda população traipuense, quero me
dirigir ao vereador Carlos Moura e seus familiares
com os meus sinceros sentimentos pelo falecimento
de seu pai que enquanto vivo foi um homem
honrado e de respeito, também parabenizo o
vereador Marcos André por ter sido muito feliz em
seu pronunciamento, conclui o vereador José
Valter. Em seguida o senhor presidente concede a
palavra ao vereador Carlos Moura, que usa a
tribuna cumprimentado a todos os senhores
vereadores e em seguida quero agradecer aos
nobres pares pelo sentimento demonstrado a
memória de meu pai que Deus o chamou, e que a
gente não imaginava a gravidade do problema de
saúde de meu pai que infelizmente o levou a morte,
quero também agradecer de forma especial ao
vereador Luiz Nascimento pela atenção que deu a

meu pai enquanto estava internado no hospital, e
dizer o quanto fui maldoso para com o vereador
Luiz Nascimento nas eleições de 2018 através de
mensagens em grupo de watazp, e Deus escreve
certo por linhas tortas, pois eu enquanto fiz o mal
ao vereador Luiz e ele (Luiz) me retribuiu com o
bem dando assistência ao meu pai no momento que
ela mais precisou, e com o seu conhecimento o
vereador Luiz me preparou para a morte de meu
pai, eu hoje estou um cara totalmente renovado,
jamais irei permitir que emoções políticas entre em
minha mente a ponto de machucar o próximo, e de
público peço desculpas ao vereador Luiz
Nascimento pelos erros que cometi contra sua
pessoa, quero agradecer o apoio de todos os
vereadores, a todos que participaram do velório de
meu pai, e aqueles também que não pôde está
presente, agradecer pela presença do prefeito
Cavalcante e vários secretários, e termino minha
fala dizendo que meu pai me ensinou a ser homem,
e o homem que sou foi através de meu pai, conclui
o vereador Carlos Moura. Em seguida o senhor
presidente louva a atitude do vereador Carlos
Moura em seu pronunciamento em relação ao
vereado Luiz Nascimento, e quero dizer que nossa
legislatura será sempre pautada pela ética,
transparência e acima de tudo pela paz entre os
colegas de parlamento e entre o poder executivo,

conclui o senhor presidente. Não havendo mais
quem queira usar da palavra, o senhor presidente
convoca os senhores vereadores para a próxima
sessão ordinária que será realizada em oito de
março do corrente ano às dezesseis horas na sede
deste parlamento, e dou por encerrado 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.

