ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRAIPU EM 09 DE OUTUBRO DE
2019.
Aos nove dias do mês de outubro 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,
Edilson de Souza Barbosa, Aloisio vieira de Melo
Junior, Gilson 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. Em seguida o senhor
presidente passa 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 leitura da ata da sessão
anterior. Em seguida o senhor presidente pede a
dispensa da leitura ata, devida a mesma não está
conclusa, sendo a dispensa da leitura aprovada por
unanimidade dos senhores vereadores. Em seguida
o senhor presidente faz a leitura da ordem do dia,
lendo requerimentos números 22/2019, de autoria
do senhor vereador Carlos Moura. Após a leitura o
senhor presidente submete o requerimento em
discussão. Não havendo quem queira discutir a
matéria o senhor presidente submete o
requerimento em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida o senhor presidente ler
requerimento n° 23/2019, de autoria do senhor
vereador Edilson Barbosa, após a leitura o senhor
presidente coloca o requerimento em discussão.
Para discutir a matéria o senhor presidente concede
a palavra ao senhor vereador Edilson Barbosa, que
usa a tribuna e em sua fala defende a aprovação de
seu requerimento. Em seguida o senhor presidente
diz que é louvável o requerimento do vereador
Edilson Barbosa, tendo em vista a necessidade do
município de Traipu realizar o concurso público, até
porque o projeto do executivo para realização do
certame público foi devidamente discutido, votado e

aprovados por todos os senhores vereadores, e até a
presente data o município de Traipu nada fez para
organizar o concurso público, inclusive cheguei até
conversar com o senhor promotor de justiça sobre o
assunto, conclui o senhor presidente. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra ao senhor
vereador Gilson Santos, que na tribuna diz concorda
com o requerimento do vereador Edilson Barbosa,
mais também lembra que em gestões anteriores
foram aprovados projetos para realização de
concurso público na câmara municipal e até hoje
nunca foi realizado esse concurso, também concordo
com o requerimento no sentido de ser
disponibilizado um assistente social e um psicólogo
para prestarem serviços ao conselho tutelar, e essa
questão tem que ser analisada pelo poder executivo
pra saber se tem condições financeiras de atender
essa demanda, já que é aumento de despesas,
também quero parabenizar aos senhores
conselheiros tutelares eleitos e não eleitos por ter
participado do pleito eleitoral transparente e
democrático, conclui o vereador Gilson Santos. Em
seguida o senhor presidente submete o
requerimento em votação, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores

presentes. Em seguida o senhor presidente ler
indicação de autoria do senhor vereador Gilson
Santos, denominando o posto de saúde do distrito
de mumbaça de "Mauricio Correia”. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra ao vereador
Gilson Santos, que usa a tribuna e em sua fala pede
a aprovação dessa matéria. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao senhor vereador
Denison Gustavo, que em sua fala diz que essa
indicação deveria se entender as demais localidades
do nosso município, tendo em vista que vários
postos de saúde nos povoados não tem nomes, é
apenas conhecido como posto de saúde dessa ou
daquela comunidade, conclui o vereador Denison
Gustavo.

Não havendo mais quem queira usar da palavra, o
senhor presidente encerra a presente sessão, 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

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRAIPU EM 06 DE NOVEMBRO DE
2019.
Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil
e dezenove, às dez horas e quarenta 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, Edilson de Souza Barbosa, Carlos Moura de
Souza, 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, agradecendo pela presença dos jovens
estudantes que no dia de hoje estão presentes nesta
sessão. Em seguida o senhor presidente passa 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
leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura o
senhor presidente informa que a ata não será
submetida a votação devido à falta de quórum para
deliberação. Em seguida o senhor presidente ler
projeto de lei número 12/2019, que dispõe sobre
revisão do plano plurianual 2018-2021. Projeto de lei
nº 13/2019, que estima a receita e fixa a despesa do
município de Traipu para o exercício financeiro de
2020. Projeto de lei nº 14/2019, que altera a lei de
diretrizes orçamentária-LDO/2020, em seus anexos
de metas. Após a leitura o senhor presidente envia
as proposições as comissões competentes para

exarar parecer. Em seguida o senhor presidente ler
requerimento de sua autoria, número 24/2019, que
trata de solicitação de informações da prefeitura
municipal de Traipu, referente a atrasos no
pagamento a empresa Vegas/LTDA responsável pela
locação de veículos que prestam serviços a
municipalidade, e como não há quórum para
deliberar, o requerimento voltará a pauta na
próxima sessão ordinária. Em seguida o senhor
presidente encerra o expediente, passando as
considerações finais, concedendo a palavra ao
vereador Carlos Moura, que usa a tribuna, e em sua
fala cumprimenta a todos, e quero aqui senhor
presidente, fazer algumas reclamações, porque o
nosso papel é de fiscalizar as ações do poder
executivo municipal, peço apoio dos senhores
vereadores no sentido de ser criado uma comissão
para nós vereadores investigar “in loco” a situação
das comunidades do nosso município, como também
peço que seja convocado o senhor secretário
municipal de obras para que o mesmo compareça a
esta casa para prestar informações referente a pasta
que ocupa, e outra questão que trago ao
conhecimento dos senhores vereadores, é que a
comunidade do povoado bom jardim iriam estar

presentes nesta sessão para solicitar dos membros
desta casa que cobrem do senhor prefeito a
construção da quadra de esportes daquela
comunidade, e a construção de uma quadra
esportiva com certeza não se gasta tanto dinheiro,
mais dinheiro o senhor prefeito gastou em
contratação de bandas para realização de shows sem
ter necessidade, o correto é atender as necessidades
básicas da população, outra situação é a questão da
vila santo Antônio, onde tomei conhecimento que
um cidadão daquela comunidade passou mal,
precisou da ambulância que está à disposição da
comunidade, e o motorista do veículo disse que só
viajaria com autorização do secretário de obras,
senhor Genivaldo Rosa, eu fiquei sem entender a
situação, até porque o secretário de saúde é o
senhor Thiago Cavalcante e não o senhor Genivaldo
Rosa, eu tenho certeza que o secretário de saúde não
tem conhecimento desse fato, o secretário de obras
tem que se preocupar é com as estradas que estão
um caos, e várias ruas da cidade que está uma
nojeira, também a situação da educação é crítica e
os alunos de algumas comunidades estão sem aulas,
e temos que convocar também a senhora secretária
de educação para explicar aos senhores vereadores

a real situação da educação em nosso município,
outro assunto é referente a estrada do distrito
mumbaça, que foi feito, mais a outra estrada de
mumbaça que liga ao município de Girau do
Ponciano, ainda não foi feita, e a máquina está lá
parada há mais de três dias, enquanto isso o senhor
secretário de obras está passeando nos shopping de
Maceió, outro fato que está ocorrendo, é que o
senhor secretário de obras, está ameaçando de
demissão os garis e varredores de rua que não
participar de inaugurações da administração, se isso
continuar levarei o caso ao conhecimento do
ministério público, agora a política está chegando e
já começa a parecer os forasteiros, eu pergunto: O
que o senhor Erasminho, até hoje fez por Traipu
depois que perdeu a eleição de prefeito? E os
médicos doutor Humberto Palmeira e o doutor
James, onde fica os consultórios que eles atendem
de graça a população traipuense? senhor presidente
estamos cansado de tudo isso, conclui o senhor
vereador Carlos Moura. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao vereador Edilson
Barbosa, que usa a tribuna, e em sua fala diz que
chegou em Traipu pra morar no ano dois mil e por
dezesseis anos votou no grupo do ex-prefeito

Marcos Santos, agora está chegando o pleito de dois
mil e vinte, e estamos vivenciando uma gestão
complicado, fui convidado pelo prefeito Cavalcante
e fiquei no seu grupo pouco mais de cinquenta dias,
o que foi suficiente para entender que o senhor
prefeito não tem celebro para governar a cidade de
Traipu, apesar de que o prefeito e seus filhos são
excelentes pessoas, mais falo da gestão e não da
pessoa do prefeito, como também o ex-prefeito não
teve capacidade de administrar, tanto que renunciou
o cargo de prefeito, ou seja, duas gestões frustradas,
a do ex-prefeito Eduardo Tavares e a gestão do atual
prefeito Cavalcante, eu não sair com essas pessoas
de casa em casa, pedindo votos e vendendo sonhos,
por isso não me sinto cumplice da situação
administrativa que se encontra nosso município,
precisamos de um gestor que tenha coração e alma
e governe para o povo, e não de um gestor que só
pensa em governar em benefício de sua própria
família, semanalmente faço meu trabalho social em
parceria com os irmãos da igreja, e também estou
sempre nos hospitais ajudando a população que
necessita, e não divulgo esse trabalho porque sou
uma pessoa muito discreta, mais consciente que
cumpro com o meu dever de sempre servir o

próximo, conclui o vereador Edilson Bezerra. Em
seguida o senhor presidente concede a palavra a
senhora vereadora Vânia Bezerra, que usa a tribuna
e cumprimenta a todos, e em seguida diz que tem
andado no município de Traipu, e vejo que o futuro
de Traipu e do nosso Brasil está em nossas crianças e
jovens, essa semana visitei varias escolas, e fiquei
feliz em ver a qualidade da alimentação servida as
nossas crianças, não estou aqui pra puxar saco de
ninguém, qualquer um cidadão tem liberdade de
verificar o que estou afirmando, e as crianças
afirmam que gostam da merenda escolar, também
quero dizer que estou vendo alguns prédios de
escolas sucateados, e que todas elas estão
precisando de reformas, estou com várias
solicitações para serem feitas no sentido de resolver
essa situação, bem como a situação de nossas
estradas, e referente a água do povoado bom jardim,
eu venho solicitando providencias desde da gestão
anterior, eu perguntei ao senhor prefeito quando
seria resolvido a situação da água do povoado bom
jardim, e o senhor prefeito respondeu que a
prefeitura está sem dinheiro, mais que iria ver a
possibilidade de resolver a situação assim que a
prefeitura tiver condições financeiras, eu tive a

iniciativa de pedir ajuda ao estado no sentido de
resolver a situação do bom jardim, pedindo uma
caixa d’água e um poste de sustentação da caixa, e
eu já venho a bastante tempo procurando resolver
esse problema, o vereador não tem poder de
executar, o que podemos fazer é pedir as
autoridades providencias no sentido de resolver essa
situação, fico feliz em ver os nossos jovens aqui na
sessão, e gostaria de saber como foi a prova do
Enem, e desejo sorte a todos, e todos podem contar
comigo e demais vereadores, e referente ao esporte
eu já apresentei aqui indicação e que foram
aprovadas solicitando a construção de quadras
poliesportivas em todas as localidades onde não tem
ginásio de esporte, conclui a vereadora Vânia
Bezerra. Em seguida o senhor presidente registra a
presença do procurador da casa, doutor Cesar
Borges, bem como a presença do advogado, doutor
Thiago Tomé, que auxilia os senhores vereadores da
bancada do senhor prefeito, quero também deixar
registrado que os membros que compõe esta casa
legislativa tem cumprido bem seu papel que é de
legislar e fiscalizar o poder executivo, nunca se viu
uma câmara tão atuante como esta, vereadores que
se preocupam em sempre defender os interesses do

povo, conclui o senhor presidente. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra a senhora
vereadora Vânia Bezerra, que em sua fala faz um
convite a todos os senhores vereadores para unir
forças no sentido de buscar a inclusão do município
de Traipu no programa nacional agro nordeste, que
infelizmente Traipu ficou de fora desse projeto, esse
projeto é de grande importância para todo o
nordeste brasileiro, conclui a vereadora Vânia
Bezerra. Em seguida o senhor presidente parabeniza
a senhora vereadora por trazer esse tema ao
conhecimento dos senhores vereadores. Em seguida
o senhor presidente concede a palavra ao jovem
estudante, Lucas, da escola estadual Maria Avelina
do Carmo, que usa a tribuna e em sua fala denuncia
a falta de transporte escolar, que a três meses os
alunos que moram na zona rural estão sem aulas por
falta de transporte, e que alguns alunos as vezes tem
até que pagar passagens em transportes particulares
para chegar na escola, e quero deixar claro que o
transporte gratuito é um diretor do aluno, e faço
aqui um apelo no sentido que os senhores
vereadores nos ajude nessa causa, conclui o aluno
Lucas. Em seguida o senhor vereador Carlos Moura,
pede a palavra e em sua fala sugere ao senhor

presidente a criação de uma comissão no sentido de
encontrar uma solução para os alunos que
infelizmente estão sendo prejudicados, e vejo o
executivo municipal muito ausente dessa questão, o
executivo deveria procurar resolver esse problema
junto ao governo do estado, até porque envolve
alunos traipuenses, conclui o vereador Carlos
Moura. Em seguida o senhor presidente informa que
enviou ao deputado Antônio Albuquerque, fotos e
vídeos dos protestos dos alunos da rede pública
estadual, que comovido com a situação o deputado
levou o caso ao plenário da assembleia legislativa do
estado em busca de uma solução, conclui o senhor
presidente. Não havendo mais quem queira usar da
palavra, o senhor presidente encerra a presente
sessão, 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

