
ATA DA 40º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

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

09:00horas, foi realizada a 39º 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 da ordem do 

dia, que constava do Projeto de Lei n.° 02/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

submetido pelo senhor Presidente as comissões para emitirem parecer, em seguida o 

senhor Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos. Logo após reabriu a 39° 

sessão ordinária, solicitando do primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores 

vereadores, em seguida solicitou da senhora redatora de atas a fazer a leitura da ordem 

do dia, que constava do Parecer da Comissão de Justiça e de Redação ao Projeto de 

Lei n.° 02/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, submetido pelo senhor 

Presidente em votação, em seguia aprovado; Parecer da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei n.° 02/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, submetido pelo senhor Presidente me votação, em seguida aprovado; 

Requerimento n.° 09/2018 de autoria do Vereador Manoel Carlos Rodrigues Calheiros, 

submetido pelo senhor Presidente me votação, em seguida aprovado; Requerimento n.° 

10/2018 de autoria do Vereador Geraldo dos Santos, submetido pelo senhor Presidente 

em votação, em seguida aprovado; Requerimento n.° 11/2018 de autoria do Vereador 

Thomas Henrique Peixoto Leite, submetido em votação pelo senhor Presidente, em 

seguida aprovado; Requerimento n.° 12/2018 de autoria do Vereador Eguimar Ferreira 

da Silva submetido pelo senhor Presidente em votação, em seguida aprovado; Projeto 

de Lei n.° 02/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, 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 Marcos 

Valério, e que agradeceu a todos os vereadores pela aprovação de todos os 

requerimentos que passam nesta Casa, pois todos feitos aqui é em defesa da sociedade 

messiense, e são todos pedidos da população, e diz que tem requerimentos que fez 

desde 2001, como o da ultima rua do Conjunto Teotônio Vilella, que a população sofre 

principalmente nos períodos de chuva com aquela subida que precisa ser feito 

escadaria, e diz que o prefeito já fez obras maiores e ainda não fez um melhoramento 

por essa rua, e os moradores continuam cobrando as providencias, e com relação a 

escadaria da rua do matadouro, solicita que seja feita antes de começar o inverno para 

que os moradores possam se deslocar de suas casas, pois é muito difícil para aqueles 

moradores, e ouvindo as palavras do vereador Geraldo sobre a violência que sempre 

cai em cima do vereadores, esteve olhando uma reportagem que mostrou que este ano 

mais de vinte e oito vereadores foram mortos, só no estado de Alagoas, foram três, e 

isso é triste, pois é o vereador que defende os interesses da sociedade, e muitas vezes 

morre por isso, e diz que no nosso município não chegou a esse ponto e espera que 

nunca chegue, e deu sua solidariedade aos familiares pelo crime que aconteceu com a 

vereadora de Rio de Janeiro, que repercutiu no mundo, pois ela defendia os interesses 

dos menos favorecidos. 

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

algumas palavras bíblicas, e com relação aos requerimentos que os vereadores 

solicitam em prol da sociedade messiense, e que muitos não foram atendidos, como o 

da escadaria da rua do matadouro que foi solicitado desde a gestão passada, mas que 



será reforçado esse pedido a cada dia, pois os vereadores fazem o requerimento, mas 

precisam saber como pode ser atendido para que venham dar uma resposta a 

comunidade, como também o requerimento por trás da rua do Balu, e diz que o prefeito 

falou na última vez que veio a esta Casa que não pode fazer com verba federal e sim 

com verba do município, e isso tem que esclarecer a população, e diz que se consolida 

com a perda da vereadora do Rio de Janeiro, a qual defendia uma classe menos 

favorecida e algumas pessoas querem calar a voz de quem defende essa classe, e diz 

que é muito difícil ser vereadora e começar a trabalhar por essa classe, e que diz que 

está trabalhando em prol da população, mesmo os vereadores tendo salários, trabalham 

em prol da população, pra ajudar a comunidade, e precisam de apoio para ajudar a 

sociedade. 

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

esse requerimento para ajudar a comunidade Boa Esperança, que essa casa de farinha 

não só ajudará essa comunidade, como também a toda população, e com relação a 

morte da vereadora do Rio de Janeiro, diz que o País só vai conter essas coisas se o 

congresso aprovar no país a pena de morte, e como exemplo, se o congresso aprovar 

a pena de morte, se um sujeito roubar uma pessoa não vai matar, pois terá medo da 

pena de morte, e os criminosos sabem hoje em dia que se matar alguém pode ir a ser 

preso, mas que um dia vai estar livre, e além de ser preso vai receber salário maior que 

o salário mínimo, e parabenizou o senhor Presidente por conduzir os trabalhos nesta 

Casa em paz e harmonia, só assim os Vereadores podem ajudar a sociedade, e serve 

também de exemplo para os demais municípios a forma que é conduzido os trabalhos. 

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

faixa que precisa ser feita na Multieventos, como o Vereador Geraldo falou, diz  que é 

de acordo, e diz que precisa ser feito também, pelo menos dois quebra-molas, pelo 

menos renove, pois sempre as motos passam em alta velocidade e foram feitos vários 

requerimentos, mas que seja reforçado essa solicitação, e com relação ao caso da 

vereadora do Rio de Janeiro, diz que também é solidário. 

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

também é solidário ao caso da vereadora do Rio de Janeiro, que isso sirva de reflexão 

para os vereadores, pois exercem o poder legislativo onde muitos pensam que pouco 

significa, mas assim como a vereadora do Rio, em Messias não é diferente, pois quando 

a população está com problemas o único político que se encontra é o vereador para 

representar a sociedade, pois para isso o vereador foi eleito, e solicitou que a população 

escute a rádio Messias FM, venha a esta Casa sempre, e diz que o voto deve ser dado 

ao representante que legisla e mexe com leis, que faça seu papel aqui, e diz que é 

importante na próxima eleição que os vereadores cobrem dos deputados e 

governadores que fizeram duas promessas importantes para Messias, com relação a 

água e ao centro integrado de segurança pública, e espera que me breve estejam sendo 

entregues a população, e diz que vale lembrar, que esta Casa cobrou muito as 

promessas do governador. 

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

econômica estará chegando na cidade, e diz que isso foi esforços de todos os 

Vereadores e Poder Executivo. 

         Em seguida o Vereador Ary Cleyton continuou com a palavra, e diz que isso antes 

de ser vereador, os outros vereadores já vêm cobrando, e isso é uma boa notícia, e 

parabenizou seu pai e irmã por seus aniversários. 



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

pela aprovação de seu requerimento, que só vai beneficiar a toda a população, e com 

relação as palavras do vereador Geraldo, diz que tem que ser tomado rápido as 

providencias, pois quando se passa na praça é visto o risco que alunos correm, e deve 

ser tomado as providencias para evitar acidentes, a faixa deve ser pintada, ser 

fiscalizado por alguém que deve estar no local. 

       A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e solicitou um 

requerimento para que todos os quebra-molas da cidade sejam pintados, pois foi 

solicitado de um moto táxi, e isso só vai melhorar o transito da cidade, e diz que a 

questão da faixa de pedestre, as vezes as pessoas não respeitam essa faixa e seria 

bom que os motoristas tivessem um bom senso e respeitassem as pessoas mesmo sem 

a faixa, e diz que ver muitas pessoas se afastando da cidade para trabalhar em outras, 

longe de seu bem estar e familiares que muitos deles agora estão indo embora também, 

e diz que tem muitos amigos seus que querem voltar para Messias, mas não tem como 

voltar, pois é complicado em outras cidades e a população de Messias é uma população 

acolhedora, mas que se torna difícil voltar, pois não tem emprego na cidade, e diz que 

no comercio da cidade tem que ter investimento urgente, como também no distrito 

industrial, e quando estava se formando diz que via esse distrito como uma esperança 

para a cidade, mas empresas não chegam na cidade, e se continuar desse jeito a 

situação da cidade se torna complicado, pois o comercio da cidade está ficando fraco e 

algo tem que ser feito. 

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

a mesa e fez uso da palavra, e diz que ouvindo as palavras dos companheiros 

vereadores, se sente bastante feliz quando é visto uma semente quando é plantada, e 

se referindo a época quando também era presidente desta Casa em 1998-2000, o Ivo 

na época quis colocar uma rádio comunitária e no momento não tinha apoio, pois muita 

gente descordava da forma que Ivo conduzia os trabalhos com relação a população, e 

os vereadores viram a oportunidade e liberaram o espaço para que ele colocasse uma 

associação de pequenos e micros empresários e também sua rádio comunitária, e hoje 

em dia a rádio comunitária é importante, em uma grande aceitação pelo município, com 

audiência e credibilidade, e diz que sua visão é ter o máximo possível de transparência, 

e nessa época não tinha internet somente a rádio que transmitia as sessões, e que foi 

aconselhado por alguns a tirar o áudio, mas nunca fez isso, e vê hoje com orgulho e 

apoio de todos que essa câmara está mais adiantada que muitas outras, e sabemos do 

desemprego do município com empresas fechando, e parabenizou pelo requerimento 

do Vereador Carlinhos, para que seja feito uma casa de farinha, que não servirá apenas 

para a comunidade de Boa Esperança, e favorecerá muitos outros trabalhadores rurais 

e população, e são essas coisas que são vistas para que a população sempre seja 

favorecida, e diz que nesta Casa tem respeito por todos, especialmente aos suplentes, 

que se depender dele, cada um sente em algum momento nestas mesas para saber a 

responsabilidade de representar a sociedade, saber compromissos e obrigações, e 

agradeceu a todos e que nesta casa será feito mais mudanças e dando mais 

oportunidades ao suplentes, para trabalhar por aquilo que realmente nossa cidade 

esteja precisando, e diz que foi uma luta no ano 2000 quando foi solicitado um banco 

quando saiu o Produban, e hoje temos uma esperança, e aqueles que já passaram 

nesta Casa tem sua importância, assim como os que vão passar, todos com um único 

pensamento, trabalhar pela sociedade, e como exemplo para outras cidades, essa 

união, pois ninguém é forte sozinho. 



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

tiveram uma reunião com superintendente, e ele falou que o prefeito já cedeu parte da 

prefeitura para que a caixa fosse colocada dentro de uns quatro meses. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 05 de abril em horário regimental 

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

vereadores. 

 

Messias 22 de março de 2018  

 


