ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRAIPU EM 03 DE MAIO DE 2019.
Ao terceiro dias do mês de maio do ano de dois mil
e dezenove, às dezesseis horas e trinta 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, Denison Gustavo Farias França, José Eduardo
de Farias Teixeira, José Valter dos 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 senhor
vereador Denison Gustavo Farias França. Em
seguida o senhor presidente declara em nome de
Deus aberta a sessão, passando a palavra ao
secretário, para fazer a chamada dos senhores
vereadores, estando presentes os senhores
vereadores acima mencionados. Havendo quórum
legal e regimental, o senhor presidente passa a
palavra ao secretário da mesa para ler a ata da
sessão anterior. Após a leitura da ata 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 informa aos senhores vereadores
que na sessão ordinária de hoje seria discutido e
votado projeto de lei nº 001/2019, de autoria do
poder executivo que solicita a abertura de crédito
especial para a secretaria municipal de educação,
mais devido à ausência dos membros que compõe a
comissão de justiça e redação, o projeto voltará à
pauta na próxima sessão ordinária que será
realizada de forma antecipada justamente para a
discussão e votação da matéria, inclusive em
contato com a senhora secretaria de educação foi
firmado esse entendimento, tendo em vista que o
projeto é de interesse do desenvolvimento social da
educação do nosso município. Em seguida o senhor
vereador José Valter, pede a palavra, e em sua fala
propõe ao senhor presidente que mesmo algum
vereador estando ausente na próxima sessão, que o
citado projeto de lei seja discutido e votado,
estando presentes no plenário pelo menos a
maioria dos membros da câmara, e que o senhor
presidente mande divulgar em carro de som o
horário da sessão, para que a população entenda
que de fato esse projeto será pautado em plenário,
conclui o vereador José Valter. Em seguida o senhor
presidente firma o compromisso em discutir a
matéria com a maioria dos membros da câmara
presentes na próxima sessão. Em seguida o senhor

presidente ler oficio nº 31/2019, de autoria da
presidência da casa, encaminhado ao senhor
prefeito, solicitando informações referente à lei
municipal nº 688/2018, que trata da redução da
taxa de iluminação pública, que até o presente
momento essa lei não está sendo cumprida por
parte da Eletrobrás. Em seguida o senhor
presidente ler oficio nº 140/2019, da secretaria
municipal de saúde, informando aos senhores
vereadores a realização de audiência pública a ser
realizada em oito de maio do corrente ano, às nove
horas da manhã na sede deste parlamento. Em
seguida a senhora vereadora Vânia Bezerra pede a
palavra e em sua fala parabeniza o senhor
secretário de saúde, Thiago Cavalcante, pela gestão
a frente da secretaria municipal de saúde, onde nos
postos de saúde encontra-se grandes quantidades
de medicamentos a disposição da população
traipuense, bem como parabenizo a gestão da
secretaria de educação, pois pude ver nas escolas
do município grande fartura em merenda, conclui a
vereadora Vânia. Em seguida o senhor presidente
diz que tem recebido diversas reclamações de
vários populares referente ao secretário de saúde,
Thiago Cavalcante, onde o mesmo tem se
ausentado da secretaria, ficando dias sem aparecer
no órgão de trabalho, e se de fato isso está
acontecendo dificulta muito o andamento dos

trabalhos da secretaria de saúde, conclui o senhor
presidente. Em seguida os senhores vereadores Luiz
Nascimento e Marcos André, informam que o
senhor secretário de saúde esteve alguns dias
ausente devido o mesmo está fazendo um curso em
outro estado da federação. Em seguida o vereador
José Valter pede a palavra e informa aos senhores
vereadores que o senhor prefeito esteve em
Maceió, na sede da AMA, onde foi discutido com
outros prefeitos e o superintendente do banco do
Brasil em alagoas a situação do fechamento de
varias agências do banco do Brasil, inclusive a nossa
agência, e que em breve será realizada uma
audiência pública no sentido de buscar solução para
esse problema, conclui o senhor vereador José
Valter. 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 oito de
maio do corrente ano, as onze horas da manhã, 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.

