ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRAIPU EM 26 DE ABRIL DE 2019.
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois
mil e dezenove, às dezesseis horas e vinte e cinco
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, Aloisio
Vieira de Melo Junior, José Valter dos Santos, Luiz
Nascimento dos Santos, Marcos André Silva Melo,
Carlos Moura de Souza 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 solicita do plenário a dispensa
da leitura da ata, sendo a solicitação aceita por
todos os senhores vereadores presentes. Em
seguida o senhor presidente dá inicio a ordem do

dia lendo projeto de lei nº 003/2019, de autoria do
vereador Carlos Moura, que torna obrigatório a
capacitação em noções básicas de primeiros
socorros de professores e funcionários de
estabelecimentos de ensino público e privado de
educação básica e de estabelecimentos de
recreação infantil. Após a leitura da matéria o
senhor presidente concede a palavra ao vereador
Carlos Moura, que em sua fala relata a importância
dessa proposição no sentido de preservar a vida dos
alunos nas escolas que por ventura venham
necessitar de primeiro socorros, e também quero
deixar claro a todos os professores que estarei
sempre à disposição da categoria no sentido de
defender melhores condições de trabalho e
melhores salários, conclui o vereador Carlos Moura.
Em seguida o senhor presidente encaminha o
projeto de lei nº 003/2019 as comissões
competentes. Em seguida o senhor presidente ler
projetos de leis de sua autoria. Projeto de lei nº
004/2019, que dispõe sobre o programa de wi-fi nas
escolas da rede pública municipal, bem como nas
praças das zonas urbana e rural do município de
Traipu. Projeto de lei 005/2019, dispõe sobre a
obrigatoriedade na concessão pelo poder executivo
municipal de fornecer kit de higiene bucal nas
escolas da rede pública municipal. Projeto de lei nº
006/2019, que disciplina a gestão democrática nas

escolas da rede pública municipal. Em seguida o
senhor presidente Determina o envio desses
projetos para as comissões competentes analisarem
e emitir pareceres. Em seguida o senhor presidente
ler projeto de lei nº 001/2019, de autoria do poder
executivo municipal, que dispõe sobre solicitação
de crédito especial no valor de R$ 1.788.000,00 (um
milhão setecentos e oitenta e oito mil reais) que
serão destinados à secretaria municipal de
educação. Após a leitura do citado projeto, o senhor
presidente esclarece a população presente que esta
matéria chegou a esta casa legislativa sem nenhuma
explicação por parte do poder executivo, e que este
projeto não poderia ser votado sem que os
senhores vereadores tivesse ciente da matéria, e na
condição de presidente devolvi o projeto ao poder
executivo, no sentido de que o mesmo enviasse a
esse parlamento as informações necessárias. Hoje
tenho em mãos as informações que o poder
executivo enviou a este parlamento, e dessa forma
o projeto pode ter sua tramitação nos termos do
regimento interno deste poder. Assim sendo
determino o envio do projeto de lei nº 001/2019 as
comissões de justiça e redação, finanças e
orçamento, para analise e emissão de pareceres.
Nenhum vereador que compõe esta casa legislativa
tem interesse de prejudicar a população traipuense,
pelo contrário, sempre votamos projetos em

beneficio do povo, agora não é correto os senhores
vereadores votar um projeto sem ao menos saber o
que está sendo votado, temos no mínimo de saber
do que se trata cada projeto que chega nesta casa,
o vereador não está aqui para servi o senhor
prefeito, o vereador está aqui para defender os
interesses do povo e não do prefeito. Como poderia
os senhores vereadores aprovar um projeto de
quase dois milhões de reais para educação, sem
saber onde o dinheiro seria investido? Agora sim,
podemos votar o projeto, já que o senhor prefeito
enviou as informações que solicitamos, conclui o
senhor presidente. Em seguida o senhor vereador
José Valter pede a palavra e em sua fala solicita do
senhor presidente que se possível coloque na pauta
o projeto de lei nº 005/2019, de autoria do poder
executivo, que trata da criação do conselho
municipal de turismo. Em seguida o senhor
presidente defere a solicitação do senhor vereador
e pauta o citado projeto de lei. O senhor presidente
informa que ainda não há parecer dessa matéria, e
sugere dispensa de parecer, sendo a dispensa
aprovada por unanimidade dos presentes. Em
seguida o senhor presidente coloca em discussão o
projeto de lei nº005/2019, de autoria do poder
executivo municipal. Não havendo quem queira
discutir a matéria, o senhor presidente submete o
projeto em votação, sendo aprovado por

unanimidade. Determino a secretaria da casa que
encaminhe a proposição para a devida sanção ou
veto do poder executivo. Dando continuidade a
ordem do dia, o senhor presidente apresenta
requerimento verbal no sentido da Comissão
Permanente de Licitação da prefeitura de Traipu
enviar a esta casa legislativa a documentação
referente ao processo da ultima chamada pública
dos agricultores do município de Traipu realizada na
sede da prefeitura em 23 de abril do corrente ano.
Em seguida o senhor presidente coloca o
requerimento em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida a senhora vereadora
Vânia Bezerra, pede a palavra, e em sua fala, diz
que fez uma visita na codevasf, em busca de
melhorias para o nosso município, e confesso que
sair de lá muito entristecida em saber que não
existe nenhum projeto de irrigação em beneficio do
nosso município, e que esse não é um problema da
gestão do prefeito Cavalcante, é um problema que
já vem de muito tempo, e vi que tem outros
municípios que já foram contemplados com
projetos de irrigação e já fornecendo seus produtos
aos empresários da região, conclui a vereador Vânia
Bezerra. Em seguida a senhora vereadora Vânia
Bezerra apresenta requerimento verbal no sentido
das secretarias de meio ambiente e agricultura se
empenhar em desenvolver projetos em benefício da

agricultura familiar por meio de irrigação. Em
seguida o senhor presidente submete o
requerimento em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida o senhor presidente
solicita dos senhores vereadores que compõe a
bancada do executivo, que informe a população os
resultados das viagens que toda semana se faz com
o senhor prefeito a cidade de Maceió. Em seguida o
vereador José Valter informa que o prefeito
Cavalcante solicitou do senador Renan Calheiros um
kit para o conselho tutelar desempenhar melhor
suas atividades, bem como solicitou do secretário
estadual de educação mais recursos para o
transporte escolar, conclui o vereador José Valter.
O vereador Luiz Nascimento informou que junto
com o prefeito e outros vereadores visitou o
superintendente da Casal e as informações que
temos é que em breve chega a água encanada na
vila são José, conclui o vereador Luiz Nascimento.
Em seguida o vereador Denison Gustavo pede a
palavra e em sua fala questiona a senhora
secretaria municipal de agricultura o que está sendo
feito em relação à aração de terras dos agricultores
do nosso município para o plantio, e que esse
beneficio eu não vi ainda, conclui o vereador
Gustavo. Em seguida o senhor presidente ler oficio
do sinteal encaminhado a esta casa legislativa
solicitando audiência pública no sentido de discutir

assuntos relacionados à categoria docente do nosso
município. 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 três de
maio 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. Após o encerramento dou inicio a
audiência pública, concedendo a palavra ao
presidente do sinteal, senhor Paulo Henrique
Santos Costa, que usa a tribuna fazendo sua
explanação a cerca da situação dos professores do
município de Traipu.

