ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRAIPU EM 21 DE AGOSTO DE 2019.
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois
mil e dezenove, às 10 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, Denison Gustavo Farias
França, José Valter dos Santos, Carlos Moura de
Souza, 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
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

aprovada por unanimidade dos vereadores
presentes. Em seguida o senhor presidente dá início
a ordem do dia lendo projetos de leis números 09,
10, 11 e 12/2019, concedendo títulos de cidadão
honorário aos senhores Antônio Ribeiro de
Albuquerque (deputado estadual), Ederaldo
Domingos da Silva (pastor da igreja assembleia de
Deus), Geraldo Barbosa Leite (padre da paroquia
local), Jackson Borges Lima (ambientalista). Após a
leitura, o senhor presidente coloca os projetos em
discussão. Não havendo quem queira discutir, o
senhor presidente submete os projetos de leis em
votação, sendo aprovados por unanimidade. Em
seguida o senhor presidente determina que a
secretaria da casa encaminhe as proposições ao
gabinete do senhor prefeito para a devida sanção ou
veto. Encerrando a ordem dia, o senhor presidente
passa as considerações finais concedendo a palavra
ao senhor vereador Carlos Moura, que usa a tribuna
e em sua fala parabeniza os senhores vereadores que
tiveram a iniciativa de apresentar os projetos de leis
concedendo títulos de cidadãos honorários as
pessoas dignas dessa honraria, a exemplo do
deputado estadual Antônio Albuquerque que
sempre olha com carinho para o município de Traipu,
onde na eleição de 2018 ele e seu filho Nivaldo
Albuquerque, tiveram em nosso município uma
expressiva votação nas urnas, lembrando que na

eleição municipal de 2016 o deputado Antônio
Albuquerque atuou diretamente no processo
político na formação da chapa majoritária quando
concordou com a indicação do vice-prefeito
Cavalcante, hoje prefeito de Traipu, graças ao apoio
do deputado Antônio Albuquerque, mais como na
política sempre há ingratidão de alguns, o prefeito
Cavalcante se afastou do deputado Antônio
Albuquerque, mais isso já passou e agora vamos para
o próximo pleito eleitoral de 2020, eu quero aqui
dizer que fico triste com a situação do nosso
município, que após a sessão estarei indo ao
município de Girau do Ponciano, na secretaria de
saúde daquele município em busca de uma
ambulância para prestar assistência a um cidadão do
sitio belo horizonte, mais quero aqui parabenizar o
prefeito Cavalcante e seu filho, o secretário Thiago
por ter enviado uma ambulância para o povoado
bom jardim atendendo a população daquela
localidade, mais quero fazer uma apelo a bancada do
prefeito que comunique ao senhor prefeito que a
ambulância do povoado bom jardim só está
autorizada a se deslocar para o município de Traipu,
uma distância de 40 km, onde poderia essa
ambulância se deslocar para a cidade de são Brás há
um quilometro de distância, essa é a informação que
tenho de moradores do bom jardim, peço ao senhor
presidente que promulgo a Lei Lucas aprovada por

unanimidade nesta casa, já que o senhor prefeito até
agora não se manifestou, inclusive perdendo o prazo
de sanção da lei, conclui o vereador Carlos Moura.
Em seguida o senhor vereador Luiz Nascimento,
pede a palavra e em sua fala diz que as pessoas que
informaram ao vereador Carlos Moura sobre o
traslado de pacientes na ambulância de bom jardim
para Traipu, essas pessoas estão equivocadas,
inclusive existe ordem do senhor prefeito e do
secretário Thiago para levar os pacientes para
hospitais mais próximos do povoado, a exemplo dos
hospitais de são Brás e Propriá, quero informar
também que em breve a obra da casa maternal e da
casa de cultura serão iniciadas, conclui o vereador
Luiz. Em seguida o senhor vereador José Valter, pede
a palavra e em sua fala informa que em poucos dias
será instalado um caixa eletrônico do banco do
nordeste no sentido de dá apoio aos cidadãos
traipuenses que se beneficiam de empréstimos
através do cred amigo e agro amigo linhas de
créditos do banco do nordeste, conclui o vereador
José Valter. Em seguida a senhora vereadora Vânia
Bezerra, pede a palavra e em sua fala ler oficio
encaminhado a empresa equatorial pedindo
providencias em relação ao município de Traipu que
teve o escritório da antiga ceal fechado e transferido
para o município de Girau do Ponciano.
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 28 de agosto 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.

