
ATA DA 36º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 35º Sessão Ordinária onde compareceram todos os 

vereadores. Em seguida o senhor presidente solicitou da senhora redatora de atas a 

fazer à leitura da ata da sessão anterior, que após lida e aprovada foi solicitada a leitura 

do expediente e em seguida a leitura da ordem do dia que constava do Requerimento 

n.° 01/2018 de autoria do Vereador William Bezerra dos Santos, submetido em votação 

pelo senhor Presidente em seguida aprovado.  

         E não havendo mais matérias na ordem do dia o senhor Presidente facultou a 

palavra aos senhores vereadores, e quem fez uso da palavra foi o Vereador Adeilton, e 

diz que faltou energia na cidade e é preocupante, pois não tem gerador no posto de 

saúde, que já teve muitos pedidos, e também é preocupante a liberação da antiga pista, 

pois é via única e os carros passam em contramão, e que o responsável tome as devidas 

providencias para evitar acidentes, colocando quebra-molas e placas de sinalização. 

        A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Geraldo, e diz que já existe 

um requerimento do ano passado com relação a Rua do Matadouro, e solicitou mais 

uma vez, pois as chuvas estão chegando e para dar mais segurança, principalmente as 

pessoas idosas, colocando corrimão, e com relação a energia, sabemos da deficiência 

da Eletrobrás, e que a Eletrobrás tome as providências com relação a falta de energia 

quase todos os dias na cidade e a energia não chega com qualidade, que seja tomado 

as devidas providências, e com relação aos matos, que seja feita uma limpeza no bairro, 

e acredita que será resolvido. 

        A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Djalma, e que a gradeceu o 

trabalho do Roberto Ventura, pois apesar de pouco contingente, faz um esforço, graças 

também ao prefeito que sempre dá muito apoio e vai aumentar esse contingente para a 

segurança ficar melhor, e solicita que na rua do Matadouro seja feito calçamento, e com 

relação ao esporte, agradece ao Beto também pelo trabalho feito, e diz que foi 

reclamado pelo campo interditado, mas é melhor interditado do que quebrando o telhado 

dos moradores, e que seja colocado uma tela nesse campo, e com relação aos quebra-

molas, mais uma vez solicita que todos os quebra-molas sejam refeitos. 

        A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Ary Cleyton, e diz que o ano 

de 2017 foi bom, que essa casa representou bem a população, apesar de um ano difícil, 

Messias continuou avançando e cumprindo com suas obrigações, e o papel do vereador 

é representar a sociedade, fazendo requerimento, muitas vezes com críticas, mas 

críticas construtivas para a melhoria, e diz que vai agradecer os requerimentos 

atendidos, e que o intuito é que os poderes façam com que a população sempre cresça 

e se desenvolva. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi a Vereadora Sônia, e que leu algumas 

palavras bíblicas, e diz que sabe da dificuldade que o país vem tendo, mas parabeniza 

o prefeito pelo trabalho que tem feito e a todos os secretários, e diz que existe algumas 

cobranças ainda não atendidas, que não tem alguma resposta, e solicita alguma 

resposta para que os vereadores possam dar a população, pois tem ruas com buracos 

e muitos outros problemas, e isso são coisas que devem ser feitas, e diz que a limpeza 

da ladeira próximo à Praça Padre Cícero foi feita em partes, que ainda está com matos, 



e gostaria que os responsáveis visse essas situações, assim como a Rua do Matadouro, 

pois os Vereadores recebem muita reclamação, e diz que na cidade existe um índice de 

desemprego muito grande, com usinas fechadas, e sabe-se que as pessoas querem 

empregos na prefeitura, mas os vereadores não podem dar, e solicita resposta do 

distrito industrial para assim dar resposta a população. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador William, e agradeceu aos 

vereadores pela aprovação de seu requerimento, pois na cidade ainda não tem onde 

treinar os cavalos para as cavalhadas, e em nome das mães de Bititinga, agradece ao 

prefeito pelas crianças poderem estudar, e solicitou segurança para a Bititinga, pois a 

pouco tempo fizeram um arrastão e roubaram muitos pertences dos moradores, e que 

a guarda municipal faça alguma ronda, como no colégio para evitar até drogas, e que o 

pedido do Vereador Adeilton seja revisto, pois é importante ter alguma sinalização. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Marcos Valério, e agradeceu 

ao Roberto, que comanda a guarda municipal da cidade, pois se não fosse isso a 

situação da cidade seria muito mais críticas, pois só tem dois ou três policiais para 

garantir a ordem e tranquilidade do povo, e diz que a situação da energia da cidade é 

crítica, pois quase sempre falta energia e no fim do mês a conta vem para a população 

pagar, e solicitou que seja feita uma comissão de vereadores para ir até a Eletrobrás, 

pois não pode a cidade ficar nessa situação, e solicitou, em nome dos garis do 

município, fardamento, pois estão sem fardamento e protetor para usar no sol, assim 

como o fardamento da guarda municipal, sem um carro padronizado, assim inibiria os 

maloqueiros, e solicitou que a rua do matadouro, que é esquecida e a muito tempo é 

solicitado nesta casa para que faça escadaria na localidade, e que seja feita antes do 

inverno e seja colocado corrimão, para dar mais segurança aos moradores, e com 

relação as bocas de lobos abertas do Conjunto Jarbas Maya, coisa simples que vem 

causando acidentes, que seja tomado as providências, e acredita que esse ano o 

prefeito vai tomar as providencias necessárias para solucionar esses problemas, e diz 

que sempre estará em defesa dos interesses da sociedade naquilo que for bom terá seu 

apoio. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Manoel Elias, e diz que sua 

reivindicação é com relação a Rua Floriano Peixoto, a sinalização que está faltando, 

com carros que param dos dois lados da rua causando engarrafamento, principalmente 

no fim da tarde quando os estudantes largam da escola, e na Praça Multieventos 

também, e agradeceu aos vereadores pelos requerimentos e ao prefeito. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Eguimar, e agradeceu pelos 

pedidos apoiados pelos vereadores, e o instituto de identificação com a junta militar já 

vai continuar funcionando para atender a população, e agradeceu a presença dos 

secretários, por administrarem junto com o prefeito para a cidade crescer e se 

desenvolver cada vez mais, e diz que mais um ano se inicia, e como vereador eleito 

pelo povo da cidade, junto com dos demais vereadores vai buscar os interesses da 

população em todo seu mandato, e parabenizou pelas escolas funcionando, e isso deixa 

os vereadores felizes e todos os funcionários recebendo os salários em dia, mesmo em 

momento difícil, como em outras cidades acontecem de atrasar os salários, e sabe que 

existe dificuldades, mas quando existe planejamento as coisas dão certo, e com relação 

aos postos de saúde do município, que tem médicos para atender a população, e 

parabenizou ao prefeito por esse compromisso, e quem só ganha é a população. 



         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e diz que estava 

ansioso pelo início dos trabalhos, e agradeceu ao Beto por ter conseguido o horário, e 

hoje na cidade tem atletas que representam o município, e diz que começou projeto com 

pessoas voluntárias, treinando pessoas na quadra do Conjunto Antônio Rodrigues com 

professores voluntários, e solicitou do prefeito que a quadra seja reestruturada, pelo 

menos fazer a pintura, pois essa quadra não servirá apenas para o voleibol, mas sim 

para toda a população, e o trabalho está sendo encaminhado, faltando pouco para está 

organizado, e diz eu logo no primeiro dia do mandato fez algumas cobranças, como a 

que já está sendo concluída pelo governo do Estado a da água do Conjunto Antônio 

Rodrigues que servirá para toda a cidade, e agradeceu a todos. 

       Em seguida o senhor presidente convidou o senhor Vice-presidente a fazer acento 

a mesa e fez uso da palavra, e diz que esse ano de 2018 seja melhor, pois o de 2017 

teve muita crise no país, mas apesar da crise Messias terminou o ano com os salários 

em dia e sem demissões, e parabenizou o trabalho do Roberto a frente da guarda 

municipal, e que o prefeito dê mais condições, pois qualquer centavo que seja investido 

na guarda será para benefício da sociedade, e diz que é uma honra para os vereadores 

serem parados nas ruas pela população para cobrar e solicitar, e os vereadores tem um 

compromisso único e exclusivo para o bem estar da população, e diz que é importante 

um vereador chegar na tribuna e agradecer, e agradeceu ao prefeito pelo que tem feito 

e muito ainda será cobrado, pois quanto mais é feito, mais a população cobra, e 

agradeceu aos vereadores, que vejam aquilo que realmente o município tem condições. 

        Em seguida o senhor presidente convidou o senhor Prefeito Jarbinhas a fazer uso 

da palavra, e diz que é uma honra e alegria voltar a esta casa na abertura dos trabalhos 

legislativos, e diz que sabe que o ano que passou foi difícil e de superação, não só para 

os municípios, mas para os Estados e toda a Federação brasileira, estados ricos e 

importantes como Rio de Janeiro, com falências e Alagoas, um pequeno estado 

pagando em dia com o Governador Renan Filho honrando seus compromissos, e foi 

visto municípios alagoanos de grande porte demitir muitas pessoas, e municípios 

atrasando salários, e Messias superou isso tudo, não demitindo ninguém e nem 

atrasando salários, a saúde mesmo com crise e falta de recurso continua funcionando 

bem e atendendo a todos, as escolas funcionando para atender as crianças, pois como 

gestor quer seu povo educado e instruído, e trabalhando no esporte, mais um ginásio 

sendo construído no Conjunto Jarbas Maya, investindo em segurança, mesmo não 

sendo parte do município, mas sim do governo do estado, e diz que chegará no 

município o engenheiro responsável pela construção do SISP, uma obra de suma 

importância para a segurança municipal, que sairá de uma viatura para três, de três 

policiais pra doze, integrando a policial civil e militar, e também com relação a agua, 

compromisso do governador e que honrou com a palavra, dois objetivos grandes e 

alcançados para o município, a água para toda a cidade bem como a segurança, e obras 

feitas como o calçamento do Ana Raquel indo ao cemitério, feito o contorno do Jarbas 

Maya e algumas ruas do Antônio Rodrigues, e diz que algumas ruas incomodam, como 

a descendo no mercadinho do Ary, pois o governo federal não faz obra nesse local, por 

muitos motivos, assim terá que ser feito com recursos próprios, e será um desafio ainda 

esse ano fazer essa obra, esse calçamento, uma promessa não só sua como prefeito, 

mas também de todos os vereadores, e como também a última rua do Antônio 

Rodrigues que é uma luta, mas foi conseguido muitas vitórias no município, mas 

também há falhas, problemas sérios de buracos, lixo e matos, e no matadouro que é 

calamitoso, e diz que se compromete na sessão de abril fazer um bate bola, uma 

conversa franca e aberta sobre reinvindicações, obras e problemas, pois é importante a 



parceria com os vereadores, e sabe que os vereadores usam esta tribuna para cobrar 

e reivindicar em nome da população, e agradeceu a todos desta casa pela parceria 

como poder executivo, parceria saudável onde é elogiado e também cobrado, e diz que 

muitas vezes comete a falha de não responder os requerimentos, e sabe que os 

vereadores são cobrados na rua, pois a pressão é grande, mas muitas situações não 

se sabe o que fazer, o compromisso de querer as coisas em dia, deixa falhar em 

pequenas coisas, e diz que 2018 começa com esperança e alegria, todos devem ser 

otimistas e positivos, pois precisamos de pensamentos positivos, e agradeceu a esta 

casa, principalmente por seu afastamento para se cuidar, e todos devem trabalhar juntos 

e agregar valores para o crescimento e desenvolvimento do município. 

        E não havendo mais quem faça uso da palavra o senhor presidente deu por 

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 01 de março em horário 

regimental e para que esta ata tenha seus efeitos legais vai assinada pelo presidente e 

demais vereadores. 

 

Messias 22 de fevereiro de 2018.  

 


