ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRAIPU EM 23 DE OUTUBRO DE
2019.
Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de
dois mil e dezenove, às dez horas e quarenta e
quatro 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,
José Eduardo de Farias Teixeira, Carlos Moura de
Souza, Gilson dos Santos 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 ler a ata da sessão anterior.

Após a leitura o senhor presidente coloca a ata em
discussão. Não havendo quem queira discutir, o
senhor presidente submete a ata em votação, sendo
aprovado por unanimidade dos senhores vereadores
presentes. Em seguida o senhor presidente dá início
a ordem do dia lendo projeto de lei n° 028/2019, de
autoria do vereador Carlos Moura, concedendo
título de cidadão honorário ao senhor Adalberto dos
Santos. Após a leitura o senhor presidente coloca o
projeto em discussão. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao senhor vereador
Carlos Moura, que em sua fala justifica o projeto de
sua autoria. Em seguida o senhor presente submete
o projeto de lei em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida o senhor presidente ler
requerimentos e indicações de autoria dos senhores
vereadores. Após a leitura o senhor presente coloca
as proposições em discussão. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao vereador Carlos
Moura, que em sua fala diz que o cemitério do
distrito mumbaça precisa ter sua iluminação
renovada com urgência, o transporte dos alunos
precisa ser regularizados, tendo em vista que a três
semanas não tem aula no distrito mumbaça, e há um
mês não tem aula no distrito de santa cruz, e que o

povo precisa de uma atenção maior por parte do
gestor, grande parte do povo do município de Traipu
está sofrendo, e a situação só não está pior porque
nós vereadores estamos sempre cobrando ações dos
órgãos públicos, conclui o vereador Carlos Moura.
Em seguida o senhor presidente concede a palavra
ao senhor vereador Edilson Barbosa, que em sua fala
diz que não entende a gestão do prefeito Cavalcante,
pagamento de transportes está em atraso,
funcionários sem receber salários, e nós vereadores
demos 12% (doze por cento) de suplementação
justamente para o senhor prefeito resolver esses
problemas de gestão, ou seja, nós vereadores
estamos fazendo nossa parte, ajudando a população,
mais infelizmente os problemas da gestão
continuam , conclui o vereador Edilson Barbosa. Em
seguida o senhor presidente submete os
requerimentos e indicações em votação, sendo
aprovados por unanimidade. Em seguida o senhor
presidente concede a palavra ao senhor vereador
Gilson Santos, que em sua fala diz que os únicos
funcionários da gestão que está sem receber salários
são os que trabalham na assistência social que
dependem do repasse de recursos por parte do
governo federal que infelizmente não está

repassando os recursos, e em relação aos
transportes os recursos que está sendo repassados
pelo penat não está suprimindo a demanda que é
grande em nosso município, conclui o vereador
Gilson Santos. Dando continuidade a ordem do dia o
senhor presidente ler projeto de lei n° 029/2019, de
autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a criação
de cargos efetivos na estrutura administrativa da
câmara municipal de Traipu, através de concurso
público. Após a leitura da matéria o senhor
presidente encaminha a proposição para as
comissões competentes exarar parecer. Em seguida
o senhor presidente usa a tribuna e em sua fala diz
que que na condição de vereador está sempre
voltado a defender os interesses de toda população
traipuense, mais estou muito preocupado com os
alunos de nosso município, onde centenas de alunos
estão sem aulas devido à falta de transporte e isso é
um absurdo, também vejo as condições precárias de
nossas estradas vicinais onde o poder público precisa
atuar com mais agilidade, esta casa está sempre
disposta a lutar por nossa população, quero também
comunicar a população que pela primeira vez em
mais de 60 anos esta casa legislativa fará um
concurso público, dando oportunidade aos jovens

que desejam ingressar no setor público por meio de
concurso, conclui o senhor presidente. Em seguida o
senhor presidente concede a palavra a senhora
vereadora Vânia Bezerra, que em sua fala solicita ao
senhor governador do estado, Renan Filho, e ao
senhor secretário estadual de educação, ao senhor
prefeito e a senhora secretária municipal de
educação, que ambos procurem uma forma legal de
resolver a questão da educação tanto na rede
pública estadual, quanto na rede pública municipal,
porque fico triste com a situação dos professores,
doa alunos e dos proprietários de veículos locados,
nós todos estamos vivendo em uma situação difícil
em nosso município, quero informar a população
que os comerciantes da praça coronel Neto, me
procuram solicitando que pelo menos uma vez por
mês a feira da cidade fosse realizada na praça Neto,
eu não tenho poder de mudar o local da feira, mais
quero ouvir a opinião de todos, pois o que eu quero
e ver a população satisfeita com nosso trabalho,
conclui a vereadora Vânia Bezerra. Não havendo
mais quem queira usar da palavra, o senhor
presidente encerra a presente sessão, convocando
os senhores vereadores para a próxima sessão
ordinária, 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

