
ATA DA 39º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 15 dias do mês de março de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 38º Sessão Ordinária onde compareceram 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. Logo após solicitou da senhora redatora de atas a fazer a leitura da ordem 

do dia, que constava do Requerimento n.º 04/2018 de autoria do Vereador Eguimar 

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

Requerimento n.º 05/2018 de autoria do Vereador Eguimar Ferreira da Silva, submetido 

pelo senhor presidente em votação, em seguida aprovado; Requerimento n.º 06/2018 

de autoria do Vereador Manoel Elias de Melo Calheiros, submetido pelo senhor 

presidente em votação, em seguida aprovado; Requerimento n.º 07/2018 de autoria do 

Vereador Marcos Valério dos Santos, submetido pelo senhor presidente em votação, 

em seguida aprovado; Requerimento n.º 05/2018 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, e 

diz que dez alunos estudam na Faculdade Maurício de Nassau em Maceió, localizada 

no farol por trás da casa da indústria, e diz que o ônibus na volta não entra na rua para 

buscar os alunos que largam por volta das vinte e duas horas, e levam uns 15 minutos 

para chegar ao ponto, e diz que outros municípios buscam os alunos no local e solicitou 

que o prefeito e a secretaria de educação revejam essa situação para dar mais 

segurança a esses alunos, e com relação ao requerimento do Vereador Eguimar, diz 

que foi bem pensado, pois passou na escola Maria da Gloria e viu que a parte do muro 

está caindo e assim não dando segurança aos alunos. E solicitou que seja colocado a 

via de pedestre da escolinha da praça Multieventos, para que não venha acontecer um 

acidente. 

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

antes de vir a esta Casa esteve no Conjunto Ana Raquel para ver a situação dos 

moradores, e viu que foi passado a máquina e os moradores estão com acesso para 

passar carros pela rua, e acredita que em breve os moradores serão contemplados com 

mais calçamento, e diz que esteve também na Rua do Matadouro, e viu que um buraco 

está prejudicando a  igreja Batista onde um começo de um aterro está faltando colocar 

uns tubos para tapar o buraco e dar mais segurança ao local, e espera que essa rua 

seja revitalizada antes do inverno chegar, pois a população cobra dos vereadores que 

estão sempre na rua, e a população procura os vereadores para reivindicar os 

interesses da sociedade, e ouvindo os requerimentos dos vereadores tem certeza que 

cada um é o povo cobrando aos representantes desta Casa, e cabe aos vereadores 

cobrar do chefe do executivo executar essas coisas que são simples, como a passagem 

do pedestre para evitar acidentes em frente a escolinha, e agradeceu pela aprovação 

de seu requerimento, dando mais incentivo as bandas locais nos festejos do município, 

e agradeceu aos vereadores por estar todos reunidos com um único proposito em 

defender os interesses do povo de Messias. 

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

palavras bíblicas, e lembrou de seu requerimento sobre o título de utilidade do Instituto 

Arlindo Eusébio, o qual todos sabem que faz distribuição de sopa para as pessoas 



carentes do município, e diz que tem uma grande dificuldade financeira, pois o instituto 

não tem fins lucrativos, pois atende uma comunidade carente do município, e diz que 

viu com tristeza quatro homens na fila pedindo sopa, onde geralmente se vê só 

mulheres, e diz que isso foi indignante, pois não tinha pão para as pessoas não 

cadastradas,  e diz que sabe que não ira saciar a fome de todos, mas gostaria que o 

executivo ajudasse, para suprir a necessidade da população que muitas vezes não tem 

onde buscar, e todos sabem que seu pai tinha esse trabalho antes, e diz que tem 

cadastrado mais de 131 famílias e pediu a uma pessoa da padaria para doar 100 pães 

a mais, fazendo a 17 centavos, e diz que precisa dessa ajuda do executivo e deputados, 

pois antes dava a sopa todas as semanas e agora só de quinze em quinze dias, e tem 

pessoas que trabalham voluntariamente e precisa que a população de Messias ajude a 

fazer esse trabalho, e fica triste por não conseguir atender a necessidade de todos, e 

diz que sai pedindo na seasa ajuda para fazer esse trabalho, e o requerimento já está 

aprovado e que seja reforçado mais uma vez. 

        Em seguida o senhor presidente fez uso da palavra, e diz que se compromete em 

falar mais uma vez com o prefeito, e diz como sugestão, que a vereadora convidasse o 

deputado que fossa apoiar a fazer uma visita, e assim conseguir apoio. 

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

que vem em prol do município e da população vai apoiar, e todos os requerimentos 

aprovados tem seu apoio, e diz que se comove também com as palavras da vereadora 

Sônia, e sabe da situação que ela se encontra, e diz que o pai da vereadora que gostava 

de fazer esse tipo de programa social, e ouvindo as palavras da vereadora que durante 

o mês da a sopa todas as quartas, e se comprometeu em dar 200 pães para essa sopa. 

         Em seguida o vereador Geraldo pediu uma palavra a parte, e diz que ficou muito 

comovido também o a situação da vereadora, pois ela sempre faz a parte dela ajudando 

e os vereadores sabem que também tem compromisso com a sociedade, e diz que vai 

ajudar também a vereadora independentemente de política, irá doar 200 pães. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o vereador Thomas, e que agradeceu 

pela aprovação de seu requerimento, que vai ajudar muito o esporte e terá mais outro 

espaço, e solicitou um requerimento para que seja feito saneamento na Rua Mario 

Bento, onde o saneamento vai até a metade da rua e a outra não tem saneamento, e 

diz que nessa rua tem uma escola que próximo tem um esgoto a céu aberto, insuportável 

o mal cheiro, e ouvindo as palavras da vereadora Sônia, diz que ela tem seu apoio e 

sabe que essa Casa já aprovou esse título de utilidade pública, que é merecido, pois 

seu trabalho é feito para a nossa cidade, e tem que sair o título o mais rápido possível 

para dar mais condições a esse trabalho e ajudar nosso município, e diz que não é fácil 

resolver o problema de muitas pessoas só com o salário de vereador, e que vê os 

problemas do cotidiano aumentando a cada dia depois do fechamento das usinas, e que 

vê pai de família pedindo ajuda, e que sabe que muitas dessas pessoas se sentem 

constrangidas ao pedir ajuda nesta Casa, e diz que tem que ser dado condições a 

vereadora, buscar recursos perante ao estado. 

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

aprovação de seu requerimento, e diz que conhece o trabalho da vereadora e os 

vereadores tem acompanhado, e que é importante saber que muitas pessoas que vão 

pegar a sopa as vezes não tem comida em casa, e esse momento é difícil vendo as 

usinas fechando, e o desemprego é grande na cidade, assim muitas pessoas viajam 

para outros estados e ficando a família na cidade, e diz que as vezes falta palavras, pois 

as condições dos vereadores não dá pra ajudar todos, e cada vereador faz sua parte, 



contribuindo para ajudar o próximo, e diz que o presidente fez usa parte por ter colocado 

o projeto e cabe o gestor executar e fazer sua parte. 

         Em seguida a Vereadora Sônia pediu uma palavra a parte, e diz que ajuda também 

as pessoas de Bititinga, Ciricora, Urucu, e que não faz campanha política, e sim trabalha 

com humildade ajudando as pessoas com necessidade, ajuda o ser humano 

independentemente de onde more. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra e diz que essa lei já foi 

aprovada aqui nesta Casa, e quando uma lei não é vetada já é lei, e que a vereadora 

deve pegar cópia do projeto, ver a data de quando foi aprovado, pois esse projeto não 

voltou para a câmara sendo vetado, e diz que precisa de deputado e assembleia 

legislativa aprovar, para legalizar a associação. 

         Em seguida a Vereadora Sônia pediu uma palavra a parte, e diz que falou sobre 

isso com o deputado Davi Davino, na prefeitura junto ao prefeito, mas que até agora 

nada, e diz que sempre apoiou o deputado que o prefeito pede. 

         Em seguida o senhor Presidente continuou coma palavra, diz que esse deputado 

seja convidado no dia de distribuição de sopa, pois os vereadores podem ajudar, mas 

não vai resolver, e agradeceu a presença de todos nesta Casa. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 22 de março em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 15 de março de 2018  

 


