
ATA DA 45º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 03 dias do mês de maio de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 44º 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.° 04/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, submetido em primeira discussão pelo senhor Presidente; Projeto de Lei n.° 

05/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, submetido pelo senhor Presidente 

as Comissões para emitirem parecer; Projeto de Lei n.° 06/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal, submetido pelo senhor Presidente as Comissões para emitirem 

parecer; Requerimento n.° 017/2018 de autoria do Vereador Geraldo dos Santos, 

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 Geraldo, e 

que agradeceu o apoio do secretário Mano, Chefe de transporte, Prefeito e toda sua 

equipe, e de toda a Mesa e Vereadores, e diz que quando os vereadores aprovam um 

requerimento ou projeto é pensando no bem-estar da sociedade e não em algumas 

pessoas, e o seu requerimento é para dar garantia aos alunos que estudam na 

Faculdade Maurício de Nasal, mas uns quatro alunos faltaram com respeito a alguns 

alunos e a uma senhora, e isso não pode acontecer, pois os vereadores defendem a 

classe de todos os estudantes sem exceção, e a esses alunos que estudam em uma 

universidade para o futuro e crescimento de cada um, e o que depender dos 

vereadores todos os alunos terão todo apoio, e que esses problemas não aconteçam 

mais, e diz que lembra do tempo quando os alunos não tinham transportes, e hoje a 

cidade com mais de dezoito mil habitantes, a cidade possui  ônibus que dão condições 

aos alunos. E com relação ao assentamento, já ficou definido como iria ser daqui em 

diante. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que a lei que obriga a 

prefeitura a fazer o transporte de alunos universitários ou aqueles que estejam 

fazendo cursos profissionalizantes, foi aprovada em 1993, por sua indicação, nessa 

época, as alunas principalmente, ficavam nas margens da BR pedindo carona aos 

caminhões, e como os vereadores desde essa época sempre se preocuparam com a 

educação, diz que apresentou esse projeto, e diz que foi procurado por duas alunas, e 

desde 1993 pra cá não tinha problema, e era apenas um ónibus, e agora tem pela 

manhã, tarde e noite, e diz que sempre teve cuidado com a sua imagem como 

vereador, pois vereadores são exemplos para o povo e não devem deixar transparecer 

que legislam para causa própria, e diz que o vereador pode fazer requerimento ou 

oficio solicitando, pois representam mais de dezoito mil pessoas, e devem ter cuidado. 

         Em seguida o vereador Geraldo pediu uma palavra a parte, e diz que esses dois 

alunos não têm conhecimento do caso, pois foi provado um requerimento seu, e o 

projeto existe desde 1993, e diz que além de seu filho e nora, estudam oito alunos 

nessa faculdade. 

         Em seguida o senhor presidente continuou com a palavra e diz que não está 

jogando o vereador contra o povo, e diz que mudanças é difícil, pois sempre gera esse 

tipo de discussão, e diz que as vezes as pessoas são mal interpretadas. 



         Em seguida o Vereador Geraldo pediu uma palavra aparte, e solicitou que 

quando um vereador aprove um requerimento que pensem com calma, pois não 

adianta aprovar aqui e na rua dizer que não aprovou, e nessa casa são onze 

vereadores, mas quando é aprovado algo se resume a um só pensamento. 

         Em seguida o senhor presidente continuou com a palavra, e diz que essas 

colocações são importantes para que haja os debates, pois muitas vezes são 

aprovados requerimentos, pois os vereadores sabem que esses requerimentos não 

dirigem a legislar em causa própria, pois os vereadores sempre usam da boa-fé, em 

favor de toda a sociedade, e na hora que os vereadores procuram um maior 

esclarecimento sobre o requerimento é quando começa a discussão, e diz que os 

vereadores nunca devem aprovar e apresentar algo como por exemplo, se um 

vereador mora numa rua e qualquer mal que aconteça nessa rua deveria solicitar de 

outro vereador para apresentar um requerimento com relação a essa rua, pois assim 

não vão dizer que o vereador está legislando em causa própria, e como exemplos para 

a sociedade, os vereadores devem tomar muito cuidado. 

        Em seguida o Vereador Marcos Valério pediu uma palavra a parte, e com relação 

a esse debate, diz que como sugestão, o vereador quando apresentar um 

requerimento, antes de ser colocado em votação, deveria usar a tribuna e defender 

seu requerimento, para assim os vereadores votarem favorável ou não, e com relação 

as palavras do senhor Presidente, diz que ele tem mesmo uma certa base, pois como 

o vereador Geraldo tem um filho, nora e sogra, o pessoal que entraram nesse atrito 

acham mesmo que o Vereador Geraldo estaria legislando para causa própria, foi o que 

o presidente quis dizer, e diz que esses alunos que foram contra os outros eram para 

ter consciência, e diz que isso fique como sugestão para os demais requerimentos. 

         Em seguida o senhor presidente fez uso da palavra, e diz que jamais algum 

vereador vai ouvir nas ruas que disse que não votou em tal requerimento, pois como 

presidente desta Casa, o que tiver de errado ou certo será o primeiro a ser culpado, e 

diz que a sugestão do Vereador Marcos Valério será uma determinação a partir de 

agora dessa Mesa, e um requerimento apresentado nesta tribuna só entrará em 

votação depois de suas sessões. 

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

palavras bíblicas, e diz que os vereadores estão aqui para legislar e defender o povo, 

e diz que requerimento desse porte já foi aprovado, como o Requerimento do 

Vereador Eguimar solicitando que o ônibus entrasse na UFAL, e diz que os 

vereadores não estão legislando por causa própria e sim em prol do povo, e que a 

comunidade de Messias antes só tinha um ônibus, e em sua época ia pegando carona 

estudar, e hoje a comunidade estudantil cresceu e como o índice de violência está alto 

no mundo, nada mais justo que os responsáveis autorizem a entrada do ônibus nessa 

essa faculdade, e quando um requerimento é para beneficiar a população, diz que os 

vereadores estão legislando para o povo, e como solução, diz que lembra da época 

que na Fazenda Urucu houve uma energia solar, e isso seria também uma solução 

para o lajeiro, no caso para as residências, e  na casa de farinha como tem um gasto 

maior, seria da Eletrobrás, e essa solução poderia ser estudada, assim teria um custo 

menor. 

        A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Ary Cleyton, e com relação 

ao Lajeiro, diz que está à disposição para a comissão quando for criada, e 

parabenizou o Prefeito, pois as vezes quando o Prefeito vem a esta Casa pode 



parecer um ato normal, mas isso não é frequente nos outros municípios, e aqui todos 

são privilegiados pela atenção do Prefeito, e parabenizou pelo aumento dos 

professores, algo justo, pois assim, incentivando os educadores, o quadro em todos os 

sentidos através da educação será melhorado, e os professores merecem isso e muito 

mais, e com relação ao requerimento do Vereador Geraldo, para que o ônibus passe 

pela faculdade Mauricio de Nasal, diz que aprovou e aprovaria novamente, pois todos 

os estudantes tem direitos iguais e qualquer familiar de vereador tem os mesmos 

direitos, e sua esposa como estudante, não é esposa e sim estudante de enfermagem, 

e o filho do Vereador Geraldo, não é filho do vereador, e sim estudante, assim como a 

nora e sogra, todos os parentes de vereadores que fazem faculdade tem os mesmo 

diretos de todos, e os que tiverem tendo privilégios, que seja dito nesta Casa para não 

ter privilégios, e assim como o ônibus entra em outras faculdades, os alunos não tem 

direito de opinar qual a rota do ônibus e sim o chefe de transporte, pois aluno não é 

secretário e sim estudante, e se o ônibus não estivesse levando os alunos nessa 

situação poderia os alunos vir reivindicar aos vereadores, e diz que os alunos são 

tratados iguais. 

        Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que esse promoveu 

esse debate para que fique esclarecido para a sociedade, e como presidente, não 

manda em tudo, e diz tem uma moça que estuda no Cesmac, onde atravessa sozinha 

na Embratel e vai até o ônibus no posto na rua principal, e isso não é justo, e diz que 

aquele que reclama não procura saber quais são os tramites, e acha que é o vereador 

que resolve, e diz que se for atender a todos seria necessário 50 ônibus, e essa 

polemica só acontece porque todos estão ouvindo. 

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

filha também usa transporte, e o motorista passou mais de dez horas da noite do 

ponto dela, onde teve que ir da Seune até a praça Centenário a pé, e foi uma falta de 

comunicação, pois mudou os horários do ônibus, e os alunos estavam fazendo uma 

relação, onde sua filha não assinou, pois esse requerimento também foi aprovado por 

ele como vereador em defesa de todos os estudantes de Messias, e dez minutos a 

mais ou a menos não irá fazer diferença, e diz que em outras cidades os estudantes 

chegam mais tarde em casa, e diz que as pessoas devem ter um bom senso, ao dizer 

que os vereadores não aprovaram, tentando até mesmo jogar um vereador contra o 

outro, e isso não é verdade, pois está aqui para defender os interesses da cidade de 

Messias, e que jamais vai fazer algo para beneficio próprio, e com relação aos 

requerimentos que será preciso agora duas sessões para serem aprovados, diz que é 

desnecessário, pois quando o vereador solicita um requerimento nesta tribuna já está 

mostrando ao povo e aos vereadores o interesse e esse debate não é necessário, e os 

vereadores devem assumir o que aprovam. 

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

com as palavras do Vereador Eguimar, também não apoia essa decisão, pois quando 

um Vereador solicita um requerimento, ele já explica o porque desse requerimento. 

         Em seguida o Vereador Marcos Valério pediu uma palavra à parte, e diz que sua 

sugestão solicitando do Presidente que cada vereador que solicita um requerimento 

primeiro o vereador deveria usar a tribuna defendendo esse requerimento, e não 

sugeriu o prazo de duas semanas, porque acha um exagero, e o requerimento antes 

de entrar em pauta, o vereador deveria dizer o porque solicita esse requerimento, para 

assim os demais vereadores aprovarem ciente cada requerimento, assim evitando 



essa discussão, e o requerimento o vereador solicita a secretária fazer, e na ordem do 

dia é lido e o presidente coloca em votação, sem o vereador explicando. 

         Em seguida o Vereador Eguimar continuou com a palavra, e diz que entende que 

o requerimento é solicitado uma sessão antes de ser colocado em aprovação, mas se 

estiver enganado que seja feito os acertos para o bem de todos os pensamentos para 

fazer o melhor para a população, e solicitou que seja feito um requerimento para que 

seja acabado com as filas nos postos de saúde, criando um site para a população 

marcar suas consultas com seus horários, pois as vezes as pessoas discutem por não 

ter chegado na hora e acabam chegando cedo nas filas, e hoje em dia todos tem 

acesso a internet, assim a marcação de consultas também pode continuar como está 

normalmente, mas também pode ser feita online, dessa forma as filas podem diminuir. 

       Em seguida o senhor presidente pediu uma palavra a parte, e diz que as pessoas 

que que tem acesso a internet, e quem não tem acesso não precisará chegar de 

madrugada, pois pode ir lá e marcar. 

       Em seguida o Vereador Eguimar continuou com a palavra, e diz que os agentes 

de saúde também podem ajudar para essa marcação de exames, assim criar mais 

uma condição ampla e facilidade para as pessoas fazer o agendamento, e a saúde no 

nosso município funciona, e em outras 36 cidades no país fazem esse trabalho, e 

como vereador solicita esse requerimento para beneficiar a população, mais uma 

maneira para dar melhores condições a população, e agradeceu ao Prefeito pela festa 

que aconteceu no torneio na Bititinga, um momento de lazer a população, com sorteio 

de brindes, e agradeceu também a todos os vereadores. 

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

agradeceu e parabenizou ao Prefeito por ter enviado projeto para aumento de salário 

de professores, pois em sua concepção é o profissional que deveria ter o melhor 

salário, e diz que apoia o vereador Geraldo, pois seu requerimento foi aprovado nesta 

Casa por todos e em beneficio da sociedade, dos estudantes e não para beneficio 

próprio, e essa falta de dialogo dos próprios universitários não deveriam nem existir, e 

eles deveriam sentar e conversar, assim seria tudo resolvido, pois o ônibus é para 

todos e está beneficiando a todos, e como o Vereador falou, nesse ônibus vai mais de 

cinquenta pessoas e não apenas para a família do vereador Geraldo, e essa 

discussão não deveria ter chegado nesta casa e sim resolvido entre eles, pois 

universitários deveriam dar bons exemplos, e os vereadores estão nesta Casa é para 

o bem de toda a sociedade e não trabalham individualmente, pois defendem toda a 

sociedade messiense. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que apesar do 

vereador não ter gostado, esse debate foi importante, pois pelo menos 90% desses 

alunos estão ouvindo esse debate, e está mais esclarecido para todos, e esse debate 

foi provocado porque aqui não tinha democracia, o povo não era ouvido, pois toda 

sessão no mínimo tem cinco pessoas que procuram a presidência, não é porque é 

mais que os demais vereadores, mas escuta essas pessoas e diz que os vereadores 

são eleitos para isso, e esclarece até mesmo para as próprias pessoas que vem fazer 

a denuncia, e diz que se está certo ou errado são os vereadores, e nos próximos 

debates que os vereadores não levem nada para o lado pessoal, se alguém acha que 

foi prejudicado, e diz que casa legislativa foi feita para debates, onde sai as maiores 

sugestões. 



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

relação ao Lajeiro, diz que a energia que será colocada tem o apoio de todos os 

Vereadores, e diz que votou no requerimento do Vereador Geraldo e que votaria 

novamente, pois é para beneficio da população, e agradeceu ao Prefeito Luiz Emílio 

por ter atendido ao seu requerimento que foi feito há cinco meses, fez o projeto da 

energia do retorno para Messias, só está esperado uma resposta da Eletrobrás, e 

parabenizou a administração pelas festividades do dia do trabalhador. 

         A palavra foi facultada, e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e com relação 

aso debates que acontecem nesta Casa, diz que gosta de ouvir o posicionamento de 

cada um para depois falar, e sobre a sugestão do Vereador Marcos Valério, diz que é 

louvável, mas essa Casa poderia fazer uma justificativa no próprio requerimento, uma 

coisa que falta, pois o vereador já explica o porquê, a ata é lida com a justificativa na 

sessão seguinte antes da aprovação, e essa justificativa deveria ser colocada junto 

com o requerimento, para assim, quando fosse lido automaticamente a justificativa já 

estaria no requerimento, pois assim nenhum vereador iria indagar sobre, e assim ser 

mais prático e solucionar esse problema, e com relação ao Lajeiro, diz que na reunião 

debateram e discutiram sobre a energia, deixando bem claro que nenhum vereador 

pode chegar lá e prometer o que não pode cumprir, e sim cabe a Eletrobrás, e os 

Vereadores como representante do povo, o poder que tem é cobrar e defender a 

população, e quem irá fazer é a Eletrobrás e nenhum vereador pode chegar lá e 

ganhar vantagem em cima disso, e esse assunto já está quase esclarecido e essa 

Casa, os onze vereadores apoiam as reivindicações daquela comunidade e no 

momento certo quando todos eles precisarem desta Casa, todos os vereadores 

estarão disponíveis, e com relação ao ônibus, diz que passou onze anos e meio 

estudando em Maceió e usando esse transporte, e diz ao vereador Geraldo que ele 

tem seu apoio, e independente de quem estude nesse local, são todos cidadãos 

messienses, e é responsabilidade dos Vereadores defender cada cidadão messiense, 

e se o vereador fez esse pedido, foi porque essas pessoas poderiam estar correndo 

riscos nesse trajeto, pois poderia ter acontecido coisas piores, e se essa Casa tivesse 

negado essa solicitação os vereadores não saberiam o que dizer a toda população 

messiense, e diz que aprovou e aprova e tem certeza que essa Casa não está 

arrependida, e todos merecem respeito, e agradeceu pelo projeto de lei que todos os 

Vereadores aprovaram o dia do esporte, o dia 28 de novembro de cada ano, essa data 

em memoria ao saudoso Benedito Peixoto Camarão, foi um dos grandes esportistas 

da cidade, e nada mais justo do que essa homenagem na data de seu nascimento, e 

solicitou requerimento, como o prefeito disse que está correndo atrás da iluminação da 

entrada da cidade, e deveria ser revitalizada a praça, reformar, para assim melhorar a 

entrada da cidade. 

         Em seguida o Vereador Marcos Valério pediu uma palavra a parte, e diz que 

nesse local não é bem uma praça, e precisa ser criado a praça e dar um nome. 

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

gostou dos debates desta Casa nesta sessão, e esta casa é para isso mesmo, debater 

entre os vereadores, e diz que a tese do vereador Geraldo, dá toda a razão a ele, pois 

foi apresentado um requerimento que foi em defesa da sociedade de Messias, e 

aprovou esse requerimento assim como os demais vereadores e que jamais irá de 

encontro a nenhum requerimento que venha a favor da sociedade, e o que o 

presidente provocou e o vereador ficou atingido, nesse caso incluiu a todos, e com 

relação a liderança do lajeiro, onde esse pessoal que esteve nesta Casa pela terceira 



vez e colocaram em debate uma situação deles e os vereadores não estavam muito a 

parte da situação, e parabenizou o Presidente Gibson, pois tem sido um presidente 

aberto para ouvir os anseios da sociedade messiense, e esse é o papel desta Casa, 

ouvindo as sugestões, reclamações e críticas da sociedade, pois os vereadores estão 

aqui representando a todos, e diz que foi bom o prefeito vir a esta Casa dar 

esclarecimento aos trabalhadores do lajeiro, e como os vereadores disseram, o mérito 

de quando colocarem energia nesse local será dos moradores, e parabenizou a todos 

os trabalhadores pelo dia do trabalhador, nessa fase difícil de desemprego, e diz que 

esteve na rua do matadouro, e a chuva levou uma parte do calçamento e o aterro que 

fizeram a agua já está levando, a escadaria subindo a igreja batista, que o prefeito 

tome as providencias o mais rápido possível, pois o inverno está chegando. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador William, e diz que está de 

apoio ao requerimento do Vereador Geraldo, pois beneficia a todos os estudantes do 

município, e diz que jamais votou em algum requerimento que se arrependeu, pois 

todos foi para o bem da população, e diz que entendeu a sugestão do Vereador 

Marcos Valério, mas os requerimentos já são lidos e nenhum vereador se arrependeu 

de ter votado em algum requerimento, e solicitou mais uma vez a segurança para a 

fazenda Bititinga, que o prefeito envie ronda da guarda municipal e o prefeito solicite 

da PM que faça rondas no local, como no domingo à noite, pois a região está sendo 

alvo da violência, e solicitou também mais iluminação em Flor do Bosque,, Bititinga e 

Prazeres, assim evitando a violência, e convidou a todos os Vereadores para a sétima 

cavalhada em homenagem as mães. E com relação as palavras do vereador Eguimar, 

diz que é muito importante a tecnologia para a marcação de exames, mas isso tem 

que ser discutido para que não prejudique as pessoas que não tem conhecimento e 

tem dificuldade no acesso, e agradeceu ao prefeito por sempre prestigiar a zona rural 

e não só a cidade, como na saúde, educação e também esporte, o torneio que foi 

realizado no dia do trabalhador, uma excelente festa. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 10 de maio em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 03 de maio de 2018.  

 


