
ATA DA 38º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 08 dias do mês de março de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 37º 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, que constava do ofício de afastamento do Vereador Djalma da Rosa 

Calheiros, e em virtude do afastamento do Vereador, conforme dispõe o Regimento 

Interno, o Senhor Presidente convidou o Suplente de Vereador Manoel Carlos 

Rodrigues Calheiros para apresentar o diploma e fazer o juramento, em seguida, depois 

de ter feito o juramento, o senhor presidente declarou empossado o Vereador Manoel 

Carlos Rodrigues Calheiros e convidou o Vereador Djalma da Rosa Calheiros a fazer 

uso da palavra, e diz que seu motivo de afastamento é para assumir a Secretaria de 

Indústria e Comércio e o tempo que estará afastado trabalhará em prol da sociedade de 

Messias. Logo após solicitou da senhora redatora de atas a fazer a leitura da ordem do 

dia, que constava do Requerimento n.º 02/2018 de autoria da Vereadora Sônia Maria 

da Silva, submetido pelo senhor presidente em votação, em seguida aprovado; 

Requerimento n.º 03/2018 de autoria do Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite, 

submetido pelo senhor presidente em votação, 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 Geraldo, 

parabenizou a todas as mulheres pelo dia internacional da mulher, e diz que é um 

privilégio ter o Vereador Carlinhos nesta Casa, para somar junto com os demais 

vereadores, e desejou sucesso ao Vereador Djalma como Secretário de Indústria e 

Comércio, e com relação ao requerimento que fez ano passado solicitando passagem 

de pedestre em frente a escolinha na Praça Multieventos, solicitou que seja atendido, e 

solicitou que a polícia militar junto com a segurança do município veja com atenção os 

motoqueiros irresponsáveis, pois a qualquer momento pode ocorrer um acidente com 

uma criança, gestante ou até mesmo um idoso, e essas motos devem ser pegas, pois 

essa situação não pode ficar assim, e com relação a iluminação, a Rua Floriano Peixoto 

falta alguns postes serem revisados, como próximo a rodoviária também. 

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

palavras bíblicas, e que parabenizou a todas as mulheres que fazem parte desta cidade 

neste dia internacional da mulher, e diz que todas as mulheres são fortes, guerreiras, 

que cuidam do lar e trabalham, e como Vereadora, representando a todas nesta Casa, 

que não só no dia 08 as mulheres estão de parabéns, mas sim no ano inteiro. 

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

muito sucesso ao Vereador Djalma nessa nova fase como secretário do Município, e 

deu as boas-vindas ao Vereador Carlinhos e tem certeza que ele tem os melhores 

interesses pela sociedade de Messias, e parabenizou a todas as mulheres pelo dia 

internacional das mulheres, e principalmente a todas que passaram por esta Casa, e diz 

que as mulheres devem entrar na política, defender os interesses, pois há uma grande 

dificuldade nas eleições, pois muitas mulheres não querem ser candidatas, e as 

mulheres são verdadeiras heroínas e lutadoras, e parabenizou ao prefeito de Messias, 

pois viu que ele estava andando nas ruas da cidade nas manhas para ver a verdadeira 

situação do município, e solicitou do setor de limpeza que seja feito uma limpeza no 

cemitério próximo à Praça Multieventos, pois os fundos está com vários entulhos, e diz 

que sempre estará em defesa da sociedade. 



         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e parabenizou a 

todas as mulheres messienses, e parabenizou ao Vereador Carlinhos e tem certeza que 

ele vai contribuir muito para o trabalho dos vereadores, e parabenizou ao  

Vereador Djalma por ter ido assumir uma secretara, mesmo não sendo fácil hoje em dia 

assumir uma secretaria de indústria  e comércio, e diz que esteve na Praça Multieventos, 

e viu que o comércio da cidade hoje para o de seis meses atrás tem uma diferença muito 

grande, praça vazia, comércio parado, e isso é devido as usinas que pararam, o distrito 

industrial que não funciona, e o Vereador Djalma tem que ser muito criativo, com sua 

habilidade vai dar conta do recado. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Eguimar, e parabenizou a 

todas as mulheres de Messias, e diz que visitou o CEMLAL, e viu que não merece que 

essa escola seja feita apenas uma reforma, e solicitou um requerimento para que seja 

construída uma nova escola, pois será dado uma melhor condição aos professores e 

alunos, e diz que na época que essa escola foi construída não devia ter um 

planejamento, sem pensar no futuro das pessoas, e um novo CEMLAL dará melhores 

condições a todas, e diz que a educação do município funciona bem e tem certeza que 

essa construção será melhor, e diz que irá continuar visitando as demais escolas e 

outras coisas que tem na cidade para cobrar e ter uma melhora para a população. 

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

Vereador Carlinhos é uma pessoa que merece e que sempre tem feito um bom trabalho, 

tanto nesta Casa como na cidade, e parabenizou ao Vereador Djalma por ter dado essa 

oportunidade, e agradeceu a presença de todos, parabenizou ao Roberto por sua 

equipe, que protege as pessoas dos assaltos e que o prefeito de mais condições a 

guarda, e parabenizou a todas as mulheres e que o presidente continue com esse 

trabalho. 

        A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Manoel Elias, e parabenizou 

a todas as mulheres do município e do país, e parabenizou ao Roberto Ventura, que 

quando a população precisa ele sempre ajuda a todos, e diz que conhece o trabalho do 

Vereador Manoel Carlos, pois já foi vereador e conhece sua capacidade e nesse 

mandato trabalhará mais que o passado, e o Vereador Djalma como secretário, trará 

melhorias para a população, e parabenizou o presidente pelos trabalhos conduzidos 

nesta Casa, e solicitou um requerimento para que no Conjunto Alto do Bosque, rua F, 

seja feito uma limpeza, pois os matos estão grandes. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Ary Cleyton, e parabenizou 

a todas as mulheres de Messias, e tem certeza que a cada dia as mulheres conquistam 

seu espaço e na política não é diferente, um dia essa Casa chegará a ter 50% de 

mulheres, e deu as boas-vindas ao Vereador Carlinhos, que sempre é bem votado e o 

povo quer ele nesta Casa, e desejou boa sorte ao Vereador Djalma como secretário, 

sua experiência de dez mandatos é um exemplo para todos, e tem certeza que ajudará 

como secretário, e parabenizou a guarda municipal de Messias que ultimamente tem 

feito atos que não é de sua prioridade, e com relação ao requerimento que foi feito nesta 

Casa, para ter um carro e fardamento adequado e instrutor para a guarda municipal, 

com uma sede no município para as pessoas ligarem para telefone fixo, pois não só em 

Messias, mas em outros municípios, a guarda exerce como a polícia, e sabemos que 

não é esse o dever, mas a guarda vem prendendo assaltantes e precisam estar 

equipados. 

       A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador William, que parabenizou a 

todas as mulheres e deu as boas-vindas ao Vereador Carlinhos, e espera que exerça 



um excelente trabalho, pois experiência ele tem para isso, e parabenizou o Vereador 

Djalma, e que dê tudo certo em sua secretaria, pois ele também tem muita experiência, 

e com relação as palavras do vereador Geraldo, sobre os motoqueiros que empinam as 

motos, de todo apoio, e solicita que a PM do Estado faça blitz na cidade, pois a guarda 

municipal não tem essa função. 

         Em seguida o Vereador Geraldo pediu uma palavra a parte, e diz que fica 

indignado, pois na cidade tem mais de dezoito mil habitantes, pessoas de bem, com 

crianças saindo de casa, e um motoqueiro sai empinando as motos causando risco a 

população, e a equipe da guarda da cidade faz um bom trabalho e os vereadores não 

podem ficar calados para combater esse tipo de situação. 

        Em seguida o Vereador William continuou com a palavra, e diz que a PM precisa 

ser mais atuante, pois a guarda já faz coisas a mais do que o limite, e blitz na cidade, 

duas ou três vezes na semana iria minimizar a violência, e como o Vereador Ary Cleyton 

falou sobre o carro adequado para a guarda, e fazer rondas na zona rural, pois a 

criminalidade chegou até na Bititinga. 

         Em seguida o Vereador Adeilton pediu uma palavra a parte, e diz que concorda 

com as palavras do vereador Ary Cleyton, pois a guarda precisa de mais funcionários, 

pois a polícia é pouca. 

         Em seguida o Vereador William continuou com a palavra e parabenizou a todas 

as mulheres, principalmente as que fazem parte da gestão do nosso município. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Manoel Carlos, e que 

agradeceu a todos os vereadores pelas boas-vindas, e ao prefeito por essa 

oportunidade, e diz que vai dar continuidade ao trabalho do vereador Djalma que como 

secretário também irá fazer um bom trabalho, agradeceu a todas as mulheres pelo dia 

da mulher. 

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

a Mesa e fez uso da palavra, e diz que é um momento feliz em receber o vereador 

Manoel Carlos que em outros tempos já foi importante nesta Casa e continuará sendo, 

dando sua parcela de contribuição de trabalho em prol do desenvolvimento do 

Município, e diz que o Roberto Ventura está sendo bastante elogiado, pois vem fazendo 

um trabalho sério, e sabe a guarda está faltando alguns homens de competência, e diz 

que os companheiros que ficaram como suplente também irão ter o momento de mostrar 

sua capacidade, e é importante isso, mas nem tudo depende da capacidade financeira 

do Município, pois se dependesse seria diferente, e parabenizou a todas as mulheres 

por esse dia, e com relação as palavras do Vereador Eguimar, diz que com certeza será 

construído um grande colégio ainda, mas o dinheiro do FUNDEF precisa ser 

desbloqueado ainda. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 15 de março em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 08 de março de 2018  

 


