ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRAIPU EM 11 DE SETEMBRO DE
2019.
Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil
e dezenove, às dez horas e vinte e sete 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, Cássio
Fernando de Carvalho Rolim, Edilson de Souza
Barbosa, José Eduardo de Farias Teixeira, Aloisio
Vieira de Melo Junior, Denison Gustavo Farias
França, Gilson 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 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, concedendo a palavra a
senhora vereadora Vânia Bezerra, que em sua fala
pede correção da ata, alegando que na sessão
anterior foi sugerido a desmembrando o setor da
pesca da secretaria de agricultura, tornando assim
secretarias distintas, pesca e agricultura, conclui a
vereadora Vânia Bezerra. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao senhor vereador
Cássio Fernando, que pede que conste em ata que
assumiu a cadeira da presidência em quanto o
senhor presidente Wegton Erlandres estava usando
a tribuna da casa, conclui o vereador Cássio
Fernando. Em seguida o senhor presidente pede que
conste em ata que se pôr venture magoei alguém no
meu pronunciamento na sessão anterior, peço
desculpas, pois não tenho nada pessoal contra
ninguém, sou uma pessoa que tenho boa
convivência com todos os cidadãos traipuense,
conclui o senhor presidente. Não havendo mais
quem queira discutir a ata, o senhor presidente
submete a ata em votação, sendo aprovada com as
ressalvas apresentadas. Em seguida o senhor
presidente dá as boas-vindas ao vereador Gilson
Santos, que a partir de hoje se torna membro deste
parlamento municipal, quero dizer que o vereador
Gilson, nos honra com sua presença nesta casa. Em
seguida o senhor presidente dá início a ordem do dia,
lendo indicação nº 20/2019, de sua própria autoria.

Após a leitura o senhor presidente coloca a indicação
em discussão. Não havendo quem queira discutir, o
senhor presidente submete a indicação em votação,
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o
senhor presidente informa aos senhores vereadores
que foi protocolado na secretaria da casa, projeto de
lei nº 11/2019, de autoria do poder executivo
municipal com pedido de suplementação, e que o
referido projeto de lei veio sem as informações
necessárias para se dá início a tramitação da matéria,
assim sendo, enviei a prefeitura oficio nº 80/2019,
solicitando do poder executivo as devidas
informações, para, posteriormente o citado projeto
de lei tramitar nas comissões e em seguida ser
debatido e votado no plenário. Em seguida o senhor
presidente encerra a ordem do dia, e passa as
considerações finais, concedendo a palavra ao
senhor vereador Carlos Moura, que usa a tribuna e
em sua fala diz que participou juto com o senhor
prefeito da entrega da ambulância no distrito
mumbaça, e pude observar a importância do
parlamento municipal que aprovou emenda para
aquisição de três novas ambulâncias, reformas dos
postos de saúde, bem como aprovamos o consorcio
conisul para a compra de medicamentos, quero
parabenizar o prefeito Cavalcante e seu filho
secretário de saúde, Thiago, pelo o compromisso
realizado no distrito mumbaça, e a nossa política

nesta casa legislativa é essa, sempre trabalhando
pelo bem do povo do município de Traipu, conclui o
vereador Carlos Moura. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra a senhora vereadora
Vânia Bezerra, que em sua fala diz que nosso
município não tem renda, hoje nós temos um bom
exemplo da associação do olho d’água do campo, e
que na sessão passada sugerir desmembramento
das secretarias de pesca da agricultura e apicultura
no sentido de promover renda e sustentabilidade, os
pescadores do nosso município precisa de uma
pessoa que tenha visão para buscar verbas para
ajudar a categoria, eu tratei dessa forma o projeto
anterior que criava as novas secretarias, não tive a
oportunidade de falar na tribuna, conclui a
vereadora Vânia Bezerra. Em seguida o senhor
presidente parabeniza pela fala da senhora
vereadora, e diz que se o poder executivo tivesse
mandado o projeto de lei somente para desmembrar
a secretaria de agricultura e pesca, certamente esta
casa teria aprovado, mais infelizmente o executivo
queria criar mais novas secretarias gerando mais
gastos para o município e os senhores vereadores
por maioria não aprovou o projeto. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra ao vereador
Marcos André, que em sua fala parabeniza o
vereador Gilson Santos, por fazer parte do rol de
membros deste parlamento, tendo em vista que o

senhor prefeito vem dando essa oportunidade
convidando os suplentes a fazerem parte da gestão
e assim abrindo espaço para outros assumirem o
mandato nesta casa, conclui o vereador Marcos
André. Em seguida o senhor presidente passa a
presidência da sessão ao senhor vereador Cássio
Fernando, e usa a tribuna, e em sua fala diz que os
membros que compõe esta casa legislativa tem
sempre pautado suas ações em prol dos anseios da
população traipuense, e que estamos fazendo um
trabalho totalmente diferenciado das legislaturas
passadas, e que meu trabalho à frente da presidência
desta casa tem sido transparente e respeitoso com a
população, bem como os poderes executivo e
judiciário, falo isso porque nesses dias recebi um
áudio no meu celular que dizia que estava havendo
nesta casa um grupo de vereadores com intuito de
afastar o prefeito Cavalcante, isso nunca foi
discutido neste parlamento, muito pelo contrário, os
membros desta casa vem sempre aprovando as
matérias de interesse de toda população traipuense
e jamais se discutiu assuntos relacionados a possível
afastamento do prefeito, eu não jogo o jogo sujo, eu
não tenho esse perfil, talvez se outra pessoa
estivesse em meu lugar poderia fazer isso, o meu
perfil é fazer a política limpa e assim conquistar a
confiança do povo, quem gosta de trabalhar com
fofocas, com mentiras e intrigas que continue, eu

não sei trabalhar assim, e aconselho os meus colegas
vereadores que não dê ouvidos a fofocas e mentiras,
o nosso papel é de sempre cobrar do executivo uma
gestão de qualidade que atenda os anseios da
população, e na saúde ajudamos a gestão com a
aprovação do conisul, possibilitando a compra de
medicamentos em grande quantidade, nossa gestão
no legislativo tem sido muito aberta e democrática,
sempre visando o bem-estar da população
traipuense, o povo de Traipu me conhece, e conhece
toda minha família, meu pai, minha mãe e minhas
irmãs, eu não trabalho visando a reeleição, eu
trabalho com objetivo de atender a nossa população,
e não quero fazer da política um meio de vida, eu
quero está na política enquanto ela for benéfica para
mim e para toda população, nunca enriqueci com
recurso público, tenho dificuldades como todo
mundo tem, mais jamais baixarei minha cabeça para
servi a quem quer que seja, conclui o senhor
vereador Etinho Dias. Em seguida o vereador Etinho
Dias retorna a presidir a sessão, em seguida concede
a palavra a senhora vereadora Vânia Bezerra, que em
sua fala parabeniza o vereador Gilson Santos por
estar de volta a esta casa legislativa. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra ao vereador
Denison Gustavo, que em sua fala parabeniza o
vereador Gilson Santos, estar de volta à casa do
povo, quero também parabenizar o secretário de

saúde pela grande quantidade de medicamentos
comprados, porém quero fazer uma crítica em
relação a reforma feita em um prédio particular onde
hoje funciona a secretaria municipal de saúde,
inclusive reformada com dinheiro público, e que
após o termino da gestão o proprietário do imóvel
será beneficiado, quero aqui dizer ao senhor
secretário de saúde que no dia que fizer a reforma
do prédio do antigo sesp, que é um patrimônio do
povo eu vou dá os parabéns a gestão, e dizer que isso
sim, merece uma inauguração, conclui o vereador
Gustavo. Em seguida o senhor presidente parabeniza
o vereador Gustavo pelo pronunciamento, na minha
gestão como secretário de saúde nós conseguimos
por meio de emenda parlamentar quatro unidades
de saúde, sendo duas na cidade e duas na zona rural,
e gostaria de saber porque que essas unidades ainda
não foram concluídas e entregues a população, pois
gestão é contínua, e o gestor deve sempre pensar no
bem da população, conclui o senhor presidente. 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 vinte e cinco de
setembro 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.

