
ATA DA 41º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 05 dias do mês de abril de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 40º 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 

da ordem do dia, que constava do Requerimento n.° 13/2018 de autoria do Vereador 

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

seguida aprovado. 

         E não havendo mais matérias na ordem do dia, o senhor Presidente fez uso da 

palavra e que deixou seus votos de pesar pelo falecimento do senhor Ismar, e 

comunicou que no dia 17 de abril tem audiência pública com o pessoal do movimento 

sem-terra as 10 horas e a presença dos vereadores é importante. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Geraldo dos Santos, e diz 

que é o senhor Ismar prestou muito serviço a nossa cidade e que a família continue 

trabalhando e buscando também o espaço que teve no município, e solicitou que a 

Policia Militar, Civil e segurança do município, apesar de não ter o poder de prender, 

pois essa semana aconteceu mais de quatro assaltos no município, um veículo que 

circula no município a partir das quatro da manhã, e pede que as pessoas que ficam no 

ponto de ônibus tomem cuidado, e diz que foi assaltada uma amiga, entraram na casa 

dessa senhora, e que a polícia militar, que faz um bom trabalho, mas tem pouca 

guarnição eu fique mais atento para esses assaltos, pois quem sofre com isso é a 

sociedade, e parabenizou o conselho tutelar da cidade pelo brilhante trabalho que vem 

fazendo, e que essa semana passou em um ambiente e quatro adolescentes bebendo, 

e é bom que o conselho tutelar observe essas coisas, e solicitou que um oficio seja 

enviado para que a valeta depois do sítio do senhor Ismar, que danifica carros, que o 

responsável pela construção civil tome as providencias necessárias. 

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

feito um projeto de lei municipal para que seja criado o dia municipal do esporte, pois 

seria um dia importante para a sociedade, onde todas as modalidades do esporte 

tenham seu dia, e que esse dia seja no terceiro domingo do mês de novembro, dia 28 

de novembro, pois foi quando nasceu o maior esportista da cidade, Benedito Peixoto 

Camarão, e nada mais justo do que fazer essa homenagem a ele e toda manifestação 

esportiva seja comemorada nesta data, e seria promovida pela administração pública, 

instituição de ensino, entidades públicas ou privadas que desenvolve ou não a prática 

esportiva, e solicitou que um requerimento seja enviado para que seja feita uma limpeza 

por trás da quadra do Conjunto Antônio Rodrigues Calheiros, pois a população reclama 

que os matos estão altos e assim prejudica a população. 

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

deixou seu pesar pelo falecimento do senhor Ismar, e diz que realmente no município 

ultimamente a insegurança é grande e lamenta ver que o governador mostra na 

imprensa que a violência está diminuindo, espera que o governador antes das eleições 

faça esse centro integrado de segurança para que a polícia venha para a cidade para 

dar mais segurança à população, e com relação a água, desde a campanha de 

govenador prometeu a água, mas a falta é grande, pois ainda não chegou a água. 



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

encerrada a sessão convocando a próxima em caráter extraordinário para o dia 06 de 

abril em horário regimental e para que esta ata tenha seus efeitos legais vai assinada 

pelo presidente e demais vereadores. 

 

Messias 05 de abril de 2018  

 


