
ATA DA 42º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 12 dias do mês de abril de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 41º 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.° 03/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

submetido pelo senhor Presidente as comissões para emitirem parecer; Requerimento 

n.° 14/2018 de autoria do Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite, submetido em 

votação pelo senhor Presidente, em seguida aprovado; Requerimento n.° 15/2018 de 

autoria do Vereador Geraldo 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 Eguimar, 

e solicitou o Título de Cidadão Honorário para o Pastor José Laelson da Assembleia de 

Deus, que contribuiu para a cidade nesse pouco tempo que passou e merece o título e 

essa casa irá reconhecer esse trabalho e conta com o apoio de todos os vereadores. 

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

solicitou que o responsável pela obra que está tendo na rodoviária, que coloque uma 

tela de proteção por trás da praça, pois onde a máquina está cavando já tem 

aproximadamente mais de 2 metros e crianças passam pelo local, e que seja tomada 

as providencias para evitar acidentes, e solicitou que o gestor coloque nas redes sociais 

como o projeto do CISP está definido, pois a sociedade está se perguntando como vai 

ficar a rua, se vai fechar, e diz que isso tem que ser esclarecido a sociedade, e solicitou 

que um técnico da construção civil vá até a rua do mercadinho do Ernandes onde tem 

uma boca de lobo aberta e faça as correções antes do período de chuva. 

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

Casa foi aprovado a doação para a CISP da antiga secretaria de saúde, e o projeto foi 

mudado totalmente e não se lembra quando foi mudado esse projeto, e no prédio da 

antiga secretaria está os motos taxistas e os demais pessoal e até agora não foi doado 

a essas pessoas o local, e agora derrubaram a rodoviária e quebraram a metade da 

praça, e esta Casa não opinou sobre essa questão, e diz que foi ganho, mas ao mesmo 

tempo foi perdido, pois fechou uma rua, a metade de uma praça foi quebrada e a 

rodoviária foi perdida, e os vereadores de Messias estão aqui para opinar e falar pelo 

bem da população e quando foi para doar o terreno vieram até esta Casa e pediram, 

mas agora fizeram do jeito que quiseram e não pediram autorização dos vereadores, e 

isso foi um absurdo. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que está havendo algum 

engano, pois foi falado aqui nesta Casa que o tempo seria muito curto para derrubar o 

prédio e era inviável, e para o projeto do governo não ser perdido teria que fazer o que 

está sendo feito, e em virtude de todas as vezes que um vereador usa essa tribuna e 

fala da falta de segurança e na condição que foi dado do prazo de três dias para começar 

a obra, os vereadores não poderiam ser contra, e o prefeito chamou um grupo de 

vereadores e aqui nesta tribuna foi falado pelo prefeito sobre a modificação do projeto. 

         Em seguida o Vereador Thomas pediu uma palavra a parte, e diz que não poderia 

ser falado de boca e sim tudo documentado, pois os vereadores não tiveram como 



opinar e simplesmente fizeram, e diz que isso teve falta de planejamento e quiseram 

resolver o problema dentro de três dias, e essa casa poderia ter discutido o assunto, 

pois tem outros terrenos que estão sendo doados, e diz que a reunião não foi nessa 

casa e não foi discutido com a maioria dos vereadores. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que quando é um caso 

de emergência pode ser em qualquer lugar o local, e com certeza foi falado nesta casa, 

estrategicamente e rápido, e se os vereadores não tiverem presente, um ou dois já 

representa esta casa.  

         Em seguida a Vereadora Sônia pediu uma palavra a parte, diz que concorda com 

as palavras do Vereador Thomas, pois recebeu muitas indignações das pessoas, que 

foi fechado duas ruas e um comercio, e diz que não participou da reunião. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que no primeiro projeto 

as duas ruas já iam ser fechadas, e hoje só fechou uma, onde tem o frigorífico vai ficar 

aberta, só vai fechar a saída para a rua principal, e houve a reunião onde ficou definido 

isso, e diz que jamais um vereador vai ser um empecilho para algo que relacione um 

progresso. 

         Em seguida o Vereador Thomas pediu uma palavra a parte, e diz que em nenhum 

momento falou que era contra a CISP, e sim que poderia ser discutido nesta Casa e 

visto a melhor solução para que isto fosse concluído, e poderia ser legalizado nesta 

Casa a doação para que a melhor decisão para a sociedade fosse tomada, e diz que 

foram 11 vereadores eleitos e cada um tem uma opinião. 

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

algumas palavras bíblicas, e solicitou um requerimento para que atrás do colégio 

CEMLAL onde tem uma árvore entre o colégio e o muro que seja podada para evitar 

acidentes ou até mesmo cair na rua do matadouro, e parabenizou pela rua do matadouro 

que está sendo feito um aterro próximo a igreja Batista, acabando com alguns 

problemas da rua, e diz que o trabalho é pouco, mas quando é solicitado e é atendido 

tem que ser parabenizado. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 18 de abril em horário regimental 

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

vereadores. 

 

Messias 12 de abril de 2018  


