
ATA DA 43º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 19 dias do mês de abril de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 42º 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 Legislativo n.° 01/2018 de autoria do Vereador 

Eguimar Ferreira da Silva, submetido pelo senhor Presidente as comissões para 

emitirem parecer; Projeto de Lei Legislativo n.° 02/2018 de autoria do Vereador Thomas 

Henrique Peixoto Leite, submetido pelo senhor Presidente as comissões para emitirem 

parecer; Parecer da Comissão de Justiça e de Redação ao Projeto de Lei n.° 03/2018 

de autoria do Poder Executivo Municipal, submetido em votação pelo senhor Presidente 

e em seguida aprovado; Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

ao Projeto de Lei n.° 03/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, submetido pelo 

senhor Presidente em votação e em seguida aprovado; Projeto de Lei n.° 03/2018 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 a Vereadora Sônia 

Eusébio, e que leu algumas palavras bíblicas para a família da professora Sônia, e 

deixou suas condolências, e agradeceu ao órgão responsável por ter resolvido o 

problema da arvora que tinha por trás do CEMLAL, e diz que como a lei do esporte é 

aprovada, gostaria de saber se pode ser colocado dentro do projeto uma ajuda as 

escolinhas que existem no município, como a escolinha do Rubens, a escolinha da 

Luciana, que estão praticamente desativadas por não ter um apoio ao esporte em 

Messias. 

         Em seguida o senhor Presidente pediu uma palavra a parte, e diz que os 

vereadores não podem aprovar um projeto que gerem despesas para o município, e sim 

pode ser solicitado do Prefeito por um requerimento que mande um projeto para esta 

Casa para ter alguma contribuição para essas entidades. 

         Em seguida a Vereadora Sônia continuou com a palavra, e diz que se não pode 

dentro do projeto, então que seja feito um requerimento para que essas escolinhas 

tenham uma manutenção, para que as pessoas que trabalham com essas crianças 

venham a tirar muitas da rua, e parabenizou o Vereador Manoel Elias pelo seu 

aniversário. 

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

Vereador Manoel Elias, e deixou seus sentimentos a família de seu amigo pela perca, e 

mais uma vez reforçou seu oficio do transporte escolar, o qual já solicitou para que 

entrasse por trás da casa de indústria na volta para buscar os alunos, que alguns já 

foram ameaçados no caminho por assaltantes, e ter o transporte é um direito garantido 

e o gestor tem obrigação de dar suporte aos alunos, e a secretaria de educação ainda 

não deu resposta sobre o assunto, e solicitou também uma correção da rede elétrica, 

pois as lâmpadas queimam todos os dias, na Rua Floriano Peixoto é escura, e solicitou 

também a faixa de pedestre, e vai pedir permissão para ele mesmo fazer, comprar as 

tintas e pintar. 



         Em seguida o senhor Presidente pediu uma palavra a parte, e diz que convidará 

o senhor Prefeito a vir a esta Casa para fazer alguns esclarecimentos, e com relação a 

faixa de pedestre, diz que foi pessoalmente ao Prefeito, onde o Prefeito falou que iria 

fazer mais que colocar a faixa de pedestre e colocar também um vigilante na hora de 

saída dos alunos. 

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

providencias ao Prefeito para que a defesa civil ou algum órgão competente dar uma 

verificação nas barreiras onde tem casas, pois caiu uma casa esses dias no Conjunto 

Antônio Rodrigues, e teve informações que tem outras casas que podem vir a cair, e as 

chuvas desse ano poderá acontecer tragédias com famílias, principalmente com as da 

rua do matadouro e do Conjunto Teotônio Vilela, e do Conjunto Antônio Rodrigues, e 

que o Prefeito veja a situação dos moradores da última rua do Conjunto Teotônio Vilela, 

pois o inverno está chegando e os moradores ainda continuam sofrendo com a situação. 

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

que um requerimento seja enviado ao secretário de administração para que o 

responsável pelo lixo recolha o lixo que fica em frente ao Bar do Rubens, na esquina 

onde os ônibus fazem a volta, pois que seja colocado containers ou tambores, pois a 

população joga lixo no chão e os animais ficam no local. 

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

tem o apoio de todos os Vereadores desta Casa, pois esse requerimento já foi enviado 

a Prefeitura. 

         Em seguida o Vereador Manoel Carlos continuou com a palavra, e diz que a rua 

conhecida como a rua do Bar do Gibinha, está um absurdo, pois a rua está parecendo 

um lixão, e acredita que se o responsável colocar tambores de lixo vai evitar que os 

animais espalhem o lixo. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Eguimar, e deu seus votos 

de pesar a toda família de seu amigo nesse momento de perca, e solicitou que a rua 

Manoel Ambrózio, que já foi feito requerimento, mas os moradores solicitaram que o 

calçamento seja feito. 

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

deixou seus votos de pesar a família do Dido, e solicitou que a defesa civil vá a rua do 

matadouro para que o pé de manga seja retirado antes de acontecer um acidente, e 

com relação a praça do CEMLAL que a vigilância passe no local que está com muita 

bagunça e os moradores reclamam do volume do som, e com relação ao Requerimento 

da rua Manoel Ambrózio o Prefeito disse que vai resolver o problema do calçamento   

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 26 de abril em horário regimental 

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

vereadores. 

 

Messias 19 de abril de 2018  


