
ATA DA 44º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 26 dias do mês de abril de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 43º 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 Parecer da Comissão de Justiça e de Redação ao 

Projeto de Lei Legislativo n.° 01/2018 de autoria do Vereador Eguimar Ferreira da Silva, 

submetido em votação pelo senhor Presidente, em seguida aprovado; Parecer da 

Comissão de Justiça e de Redação ao Projeto de Lei Legislativo n.° 02/2018 de autoria 

do Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite, submetido em votação pelo senhor 

Presidente, em seguida aprovado; Requerimento n.° 016/2018 de autoria da Vereadora 

Sônia Maria da Silva, submetido em votação pelo senhor Presidente, em seguida 

aprovado; Projeto de Lei Legislativo n.° 01/2018 de autoria do Vereador Eguimar 

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

Projeto de Lei Legislativo n.° 02/2018 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 facultou a 

palavra aos senhores vereadores, e quem fez uso da palavra foi o vereador Geraldo, e 

diz que as pessoas presentes do assentamento, são pessoas humildes e simples assim 

como os vereadores, e com calma e paciência vai ser resolvido os objetivos, e a 

proposta da câmara é única, o pensamento de todos os vereadores, mas tem coisas 

que não está ao alcance dos vereadores, mas jamais serão omissos para defender essa 

bandeira, e diz que as vezes não é fácil, mas não é motivo de guerra e sim de somar e 

pensar o melhor caminho para resolver essa situação, e diz que o Poder Executivo está 

abraçando essa causa, e que esteve como secretário Mano e ele estava numa reunião 

com o Prefeito sobre esse assunto, e diz que a Eletrobrás está com uma deficiência de 

energia, que chega a queimar os equipamentos domésticos das residências, e diz que 

no Loteamento Ares Central, onde tem 435 unidades teve que mexer na rede de energia 

da cidade inteira, e não é diferente da rede que estão querendo, pois quando se quer 

colocar uma rede tem que está com todos os requisitos aprovados, e diz que uma ideia 

é que os vereadores formem uma comissão, junto com uma equipe do PJ, enviando um 

requerimento a direção da Eletrobrás, para marcar um dia para uma reunião, e diz que 

esse movimento tem seu apoio e de toda essa casa, e com relação a energia da Ciricora, 

solicita um requerimento para que algum eletricista seja encaminhado para resolver o 

problema da iluminação. 

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

de qualquer um ser vereador, são cidadãos messienses, e diz que nasceu em Messias 

e não teria fundamento de se juntar a alguma causa que vá de encontro a população, e 

diz que essa casa é do povo, e que a população venha constantemente as quintas feiras 

para saber o trabalho do Poder Legislativo, e o papel do vereador é legislar, trabalhar 

com leis, e que o vereador não pode fazer é o que não é do trabalho do vereador, e diz 

que precisa saber mais um pouco sobre esse fornecimento de energia, que já tem o 

projeto protocolado com a Eletrobrás, e como o Vereador Geraldo falou, ir uma 

comissão até a Eletrobrás, pois isso é cabível aos vereadores, algo que beneficia a 

população, e é um privilégio receber a todos nesta casa, onde nenhum se omite em 



defender o direito dos cidadãos, e diz que os vereadores estão à disposição de todos e 

se o prefeito e vereadores pudessem fazer isso já teria resolvido. 

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

a comissão a Eletrobrás, tem que levar projetos, propostas assinadas. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi a Vereadora Sônia, e diz que não esteve 

presente na audiência que houve, e pediu desculpas a todos, e diz que foi dar um apoio 

de laços ao pessoal dessa comunidade, deu a ideia de vender os produtos da agricultura 

a casa do empreendedor, e diz que está trabalhando e lutando por esse pessoal e não 

cruzará os braços, e o que for bom pra todos será bom para esta casa, e quando for 

feito reivindicações que seja feita com sabedoria e dialogo, pois os vereadores não 

estão aqui para brigar e sim para unir forças em prol de toda a população. 

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

trabalhadores rurais do assentamento do lajeiro terão seu apoio, pois os vereadores 

podem fazer leis, legislar e defender os interesses da sociedade, e tem certeza que essa 

população está defendendo os seus interesses, reivindicando uma necessidade, e sabe 

que já tem promessas que essa energia seria colocada, até hoje não atendida e se não 

houver pressão essa energia não será colocada, pois as coisas do setor público só 

andam quando a população pressiona, e diz que está aqui nesta Casa para defender 

os interesses da população, que quando tomou conhecimento, do vereador 

acompanhado por dois secretários e faz algum tempo, e gostaria que o prefeito viesse 

a esta Casa para esclarecer os fatos, e os vereadores dentro da lei e do possível está 

para apoiar a todos, a essas pessoas que a dez anos está no lajeiro sofrendo 

consequências e já passou do momento para tomar as providências. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e que leu o oficio 

encaminhado ao senhor Prefeito, solicitando comparecimento a esta Casa para ser 

tratado desse assunto do assentamento do lajeiro com relação a energia. 

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

gostaria de fazer parte dessa comissão para ir até a Eletrobrás, e que todos os 

vereadores estão de acordo, pois com essa energia o movimento desses trabalhadores 

irá ser desenvolvidos, e com relação a sinalização da praça Multieventos, ainda não foi 

tomada as providencias e que seja reforçado o pedido, e com relação a praça da 

televisão que seja tomada as providencias necessárias. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Adeilton, e diz que realmente 

foi a esse assentamento mais de três vezes, pois foi ver a medição dos postes onde um 

rapaz foi até o local, e o prefeito prometeu a casa de farinha na época, e diz o Prefeito 

sempre dá uma assistência ao assentamento, e o presidente junto com os vereadores 

devem convidar o senhor Prefeito junto com o gerente da Eletrobrás para esclarecer, e 

diz que todos têm seu apoio, e que essa população, trabalhadora, que tem razão de 

estar nesta Casa pois são dez anos no local, e se for pra os vereadores aprovarem um 

projeto, será aprovado, e diz que em outros assentamentos tem energia e não sabe o 

que falta para colocar no lajeiro, e o presidente junto com os vereadores estão tomando 

as providencias, e o prefeito vai esclarecer a situação, e diz que admira essa população 

e todos tem seu apoio. 



         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que um processo desse 

na realidade deveria ter vindo através da câmara, para que não venha culpar os 

vereadores, pois a câmara não sabia que alguns secretários foram no local. 

         Em seguida o Vereador Adeilton pediu uma palavra a parte, e diz que esteve no 

local com alguns secretários, onde foram resolvidos alguns problemas, mas ainda falta 

esse. 

        Em seguida o senhor Presidente continuou com a palavra, e diz que oficialmente 

a câmara só tomou conhecimento na reunião de terça-feira. 

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

aprovação dos Vereadores ao projeto que fez, e com relação ao pessoal do 

assentamento, diz que essa câmara vai ajudar junto como prefeito, pois o que depender 

dos vereadores, com essa comissão que vai ser formada, vai resolver esses problemas, 

buscando aquilo que for de melhor para cada um, e sabe do sofrimento de cada um que 

ali mora, e esta Casa tem um trabalho sério e de compromisso. 

        Em seguida o senhor Presidente concedeu a palavra ao representante do 

movimento do Assentamento, PJ, onde diz que eles estão nesta Casa, mas foi todo um 

processo de dez anos se organizando, e que eles exploram muito pouco as 

oportunidades, uma delas é utilizar esta Casa, como ponto de unificação para todos 

estarem juntos, e a audiência pública foi um passo importante, pois essa luta é mostrar 

que não estão aqui para entrar em jogo político, e sim em marcha pela conquista de 

direitos legítimos, e estão abertos a dialogar com todos os vereadores e não para 

denegrir a imagem de ninguém, e diz que foi feito um ato público dia três de abril na 

cidade, foram até a prefeitura, colocaram suas cobranças na medida certa e foram 

atendidos pelo senhor prefeito, onde foi mostrado o projeto que seria pra casa de farinha 

e também para a escola, e o movimento quer eletrificar a área toda, e no lajeiro tem 

várias estruturas, pessoas que trabalham, maquinas, poços cavados pela prefeitura, 

transporte escolar, falta postos de saúde, mas há uma possibilidade de ter eletrificação 

rural, iniciar esse projeto, e visto algumas contradições e desentendimentos entre os 

órgãos, e esses desentendimentos estão sendo resolvidos porque vieram até esta Casa, 

se mobilizando, e diz que o que foi colocado na reunião na prefeitura foi uma questão, 

e na audiência pública o central da questão foi a batalha pela regularização dessas 

terras, assentamentos loteados, aprovados pelo Incra, e o que falta é a legitimidade da 

propriedade, pois já se tem a posse, e ao longo desses dez anos aqueles que acusaram 

de esbulho possessório, que é a invasão de propriedade privada de fato nunca 

conseguiram comprovar, e ao longo desses dez anos ninguém mais do que o pessoal 

desse movimento batalharam para melhorar e quebrar essas burocracias, e se há 

burocracias o pessoal do movimento irá somar forças para destruí-las e quebrar 

qualquer vínculo de barreiras, pois acredita que a eletrificação rural do lajeiro pode vir  

melhorar várias áreas de assentamento ao redor, e diz que várias cidades brasileiras o 

pessoal está fazendo campanha de audiência pública com as câmaras de vereadores 

para poder regularizar muitas posses antigas de moradores, assim trazendo benefícios 

para os municípios, que tiveram cortes e verbas cada vez mais vindo menos, e diz que 

o movimento é para fortalecer, tendo como principal a garantia dos direitos da 

população, e agradeceu pela oportunidade e espera que o refeito venha e esclareça, e 

em nome da liga dos camponeses pobres do nordeste, saúda a todos e quem quiser 

lutar estará à disposição para reforçar a luta de qualquer que seja. 



         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que é muito importante 

essa abertura, e que ninguém é forte sozinho, nenhum poder é e nem a população se 

não souber ser organizada, e leu o oficio de resposta do senhor Prefeito, que disse que 

na próxima sessão, dia três de maio estará presente para tratar dos assuntos 

pertinentes a esse assentamento. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e agradeceu aos 

vereadores pela aprovação de seu projeto, e diz que é louvável o que foi feito pelo 

pessoal do movimento, e se não tivessem feito essa audiência nada disso estaria 

acontecendo, e se desculpou por não ter feito parte da audiência, e que apoia essa 

causa e se dispõe para resolver essa situação, e diz que isso tem que ser exposto ao 

público para que cada um exponha suas palavras e respondam por ela. 

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

todos que fazem parte desse movimento tem seu apoio e de todos os Vereadores, e diz 

que o prefeito não esteve aqui para discutir essa questão do lajeiro, e sim outros 

assuntos, e diz que tem amigos em Boa Esperança e reconhece a situação de todos, 

pois é difícil ter uma casa e não ter energia, e lá nesse assentamento as pessoas que 

colocaram energia, e diz que uma pessoa falou que os vereadores desta casa se 

corrompiam, e que tudo que se passa aqui é gravado e essa pessoa pode até ser 

processada, e diz que todos podem contar com o apoio dos vereadores, pois 

conversando é que se entendem. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador William, e diz que não tinha 

conhecimento do que está acontecendo, e soube que falaram mal da imagem dos 

vereadores, e diz que todos podem contar com seu apoio, pois é para o bem da 

população de Messias, e que também ajuda outros assentamentos, e nos dias atuais 

não existe ficar sem energia, e que a comissão seja formada com os vereadores para 

resolver o problema, e que seja encaminhado um oficio ao prefeito para trocar a 

iluminação da fazenda Bititinga, Prazeres e Flor do Bosque. 

       Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que é importante frisar a 

presença de todos nesta Casa, e que sempre cobrou a presença da população nesta 

Casa, e que as oportunidades sempre terão quando precisar desta Casa. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 03 de maio em horário regimental 

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

vereadores. 

 

Messias 26 de abril de 2018.  

 


