ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRAIPU EM 12 DE SETEMBRO DE
2018.
À dose dias do mês de setembro do ano de dois mil
e dezoito, às dez horas e trinta e um 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,Marcos André Silva Melo, José
Eduardo de Farias Teixeira, Carlos Moura de Souza,
Raul Emerson Teixeira Santos, Luiz Nascimento dos
Santos, Denison Gustavo Farias França 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 a mesma aprovada por unanimidade. Em
seguida o senhor presidente dá inicio a leitura do
expediente e ordem do dia, lendo projeto de lei nº
15/2018, de autoria do executivo que “autoriza o
executivo municipal de Traipu a doar um terreno de
propriedade do município ao tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas, para construção do novo fórum
estadual desta comarca e dá outras providências”.
Após a leitura da proposição o senhor presidente
solicita ao presidente da comissão permanente de
justiça e redação vereador Carlos Moura a dispensa
de parecer por se tratar de projeto de urgência e de
grande relevância para a população traipuense. Em
seguida o vereador Carlos Moura diz está de acordo
com o senhor presidente e concorda com a
dispensa do parecer. Após a dispensa do parecer o
senhor presidente submete o projeto nº 15/2018
em discussão. Em seguida concede a palavra ao
vereador Carlos Moura, quem em sua fala diz que
esse projeto não tem nem o que se discutir, pois se
trata de um projeto que só trará benefícios a toda
população traipuense, conclui o senhor vereador.
Em seguida o senhor presidente também concede a

palavra aos senhores vereadores Marcos André,
Raul Emerson e Vânia Bezerra, onde ambos estão
de pleno acordo com a aprovação dessa matéria tão
importante para construção do novo fórum da
cidade de Traipu. Em seguida o senhor presidente
tece comentários e diz que é de grande importância
para todos os munícipes à doação do citado terreno
para a construção do fórum. Em seguida o senhor
presidente encerra a discussão e submete o projeto
nº 15/2018 em votação, sendo aprovado por
unanimidade dos senhores vereadores presentes a
sessão ordinária. Dando continuidade aos trabalhos
o senhor presidente concede a palavra ao senhor
vereador Carlos Moura, que usa a tribuna e em sua
fala diz que se sente muito triste com a realidade do
nosso município, onde a população da zona rural
sofre com a grave falta de água, bem como com as
estradas vicinais quase sem nenhuma estrutura
para locomoção, e até famílias que estão passando
fome e sede, e infelizmente o que o gestor está
preocupado é com a política do voto distribuindo
empregos e mais empregos, e digo a população que
não se iluda com essa falsa ilusão de emprego, pois
também me iludir e me decepcionei com o gestor
anterior que ajudei a chegar no poder, eu sei que
hoje o prefeito é Cavalcante, mais por traz está o
ex-prefeito com influencia na atual gestão, quero
também dizer senhor presidente que a população

está cobrando a redução do valor da taxa de
iluminação pública aprovada nesta casa e
sancionada pelo senhor prefeito e até agora a
Eletrobrás não reduziu os valores nas talões de
energia e esta casa tem que tomar as medidas
cabíveis para o cumprimento da lei municipal em
vigor, conclui o vereador Carlos Moura. Em seguida
o senhor presidente informa que também tem
ouvido reclamações da população nesse sentido e
que esta casa já está agindo, inclusive já foi enviado
oficio tanto a Eletrobrás quanto ao senhor prefeito
para que o mesmo se pronuncie com urgência em
relação à redução dos valores da taxa de iluminação
pública. Quero informar aos senhores vereadores
que vem chegando informações nesta casa através
de vários cidadãos que está havendo da parte da
prefeitura diversas promessas de empregos e
locações de veículos com intuito de conquistar
votos para os candidatos, e que esta casa está
atenta no que se refere ao seu papel de investigar
tais denuncias, eu fico um pouco surpreso porque o
ex-prefeito Eduardo Tavares baixou um decreto
reduzindo os salários dos servidores contratados e
comissionados alegando falta de recursos e hoje
temos informações que o atual prefeito Cavalcante
vem contratando pessoas para prestarem serviços a
prefeitura municipal acho muito entranho o
comportamento do atua gestor, quero que fique

claro que não estou aqui para perseguir ninguém,
pelo contrário, estou aqui para cumprir com o meu
papel de vereador que é de legislar e fiscalizar as
ações do executivo, conclui o senhor presidente.
Em seguida o senhor presidente concede a palavra
ao vereador Edilson Barbosa, que usa a tribuna e
em sua fala vem esclarecer a população traipuense
a posição política junto a sua família em relação ao
grupo político local, bem como a eleição de
deputado, quero dizer a todos que a partir de hoje
não faço mais parte do grupo político do ex-prefeito
Marcos Santos a quem tenho respeito e muita
consideração, mais por questões particulares estou
desligado de seu grupo político, mais informo que
atualmente faço parte do grupo político do
deputado estadual Antonio Albuquerque e que
votarei em Antonio Albuquerque para deputado
estadual, bem como votarei em seu filho Nivaldo
Albuquerque para deputado federal, quero também
esclarecer que tive uma conversa com o prefeito
Cavalcante, que por sinal me recebeu muito bem
em sua residência, mais que não tivemos nenhuma
aliança política, pois repito que meu grupo político
é ao lado do deputado Antonio Albuquerque,
conclui o vereador Edilson Barbosa. Em seguida o
senhor presidente elogia a conduta política do
vereador Edilson em continuar fazendo parte do
grupo político do deputado Antonio Albuquerque.

Em seguida o senhor presidente concede a palavra
à senhora vereadora Vânia Bezerra que em sua fala
apresenta requerimentos, sendo aprovados em
plenário. Em seguida o senhor presidente concede a
palavra ao cidadão José Lucio que em sua fala
defende a aplicação do projeto do codrim e que até
agora não está vendo nenhum interesse por parte
do poder público via secretaria municipal de
agricultura, e peço aos senhores vereadores
intervenção nesse sentido. Não havendo mais quem
queira usar da palavra, o senhor presidente encerra
a presente sessão convocando os senhores
vereadores para a próxima sessão ordinária, 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.

