
ATA DA 46º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 10 dias do mês de maio de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 45º 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 n.° 05/2018 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.° 05/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal, submetido em votação pelo senhor Presidente e em seguida 

aprovado; Parecer da Comissão de Justiça e de Redação ao Projeto de Lei n.° 06/2018 

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

e em seguida aprovado; Projeto de Lei n.° 04/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, submetido pelo senhor Presidente em segunda discussão; Projeto de Lei 

Legislativo n.° 03/2018 de autoria da Mesa Diretora, submetido pelo senhor Presidente 

as comissões para emitirem parecer; Projeto de Lei n.° 07/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal, submetido pelo senhor Presidente as comissões para emitirem 

parecer; Projeto de Lei n.° Projeto de Lei n.° 05/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, submetido pelo senhor Presidente em votação, em seguida aprovado; Projeto 

de Lei n.° 06/2018 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 o vereador Geraldo, e 

com relação a casa lotérica, diz que a sociedade messiense necessita de uma agencia 

bancária, e que essa agencia está por vir, mas não aceita o fechamento dessa casa 

lotérica quase todas as semanas, e gostaria que o proprietário desse uma explicação a 

sociedade, pois só é falado no sistema, que é um sistema único, e diz que foi fazer um 

pagamento em Murici e lá funciona todos os dias, assim como também como o Caixa 

Aqui da Ana, e solicita que o gestor reforce a vinda da caixa econômica, pois toda a 

sociedade tem interesse assim como todos os vereadores, pois não é admitido a única 

lotérica do município fechar quase todos os dias, e no ano que vivemos não é para 

aceitar esse tipo de situação, e solicitou também a troca das lâmpadas da fazenda 

Ciricora que está 50% no escuro, e solicitou também que durante esse período chuvoso, 

as pessoas que usam os pontos de lixo, um dos assuntos mais tocados aqui nesta Casa 

pelos vereadores, e diz que passou pela esquina do Rubens, viu que pessoas jogam 

lixo fora do horário do carro de lixo, que o mesmo passa todos os dias, que cada um 

faça sua parte, e diz que na quadra sintética é um absurdo, pois tem pessoas que fazem 

de proposito e jogam lixo, arriscado crianças acidentarem, as pessoas tem que ter 

consciência que lixo trás doenças, não trás saúde. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi Vereadora Sônia, e solicitou um 

requerimento, para que o órgão responsável pela limpeza das escolas e manutenção 

da Escola Maria da Gloria, pois recebeu uma comunicação de um pai com relação a 

segurança com o muro dessa escola, e seja feito um requerimento para que seja feito 

essa limpeza e vejam o muro nas escolas, e parabenizou os professores pelo aumento, 

e leu algumas palavras bíblicas, antecipando o dia das mães, que os filhos cuidem de 

seus pais, amem e respeite, e solicitou mais uma vez, que a Rua do Matadouro, onde 

passou por lá e viu que está um descaso, onde abriu uma cratera, e o órgão responsável 

resolvesse o problema. 



        Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que solicitou dos 

secretários que assistissem as sessões desta Casa, assim evitando muitos 

requerimentos feitos e muitas reclamações dos vereadores, como chegou uma 

reclamação do lixão do residencial Ares Central e Ares do Sol, que já foi falado mais de 

cinquenta vezes, como o vereador Geraldo falou, a população coloca o lixo na rua após 

que o carro passa, e sabemos que o lixão não é mais em Messias, o atual deposito de 

lixo, e é importante os secretários ficar atentos para não haver muitas reclamações. 

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

pela aprovação do projeto do título de cidadão honorário, e com relação as palavras do 

Vereador Geraldo, o problema da lotérica é sério e a população é prejudicada, e o 

projeto da caixa está chegando na cidade, mas não se pode esperar, e diz que uma 

doação de um pequeno terreno, poderia construir mais um caixa, há pessoas 

interessadas, e assim iriam atender as pessoas, e diz que procurou saber e que a 

lotérica não permite caixas a uma certa distância uma da outra, mas em conjuntos 

diferentes pode ter, e isso é cabível dentro da lei, e diz que vendo o regimento interno e 

lei orgânica, e não encontrou se a prefeitura pode doar um terreno para que seja 

construído mais uma casa lotérica, e diz que o que não pode é as pessoas estarem se 

deslocando de uma cidade para outra , correndo o risco de serem assaltadas, diz que é 

bom ter o caixa da Aninha, mas é apertado para as pessoas, preocupando assim, pois 

os cidadãos se deslocam para outras cidades, assim o comercio da cidade também é 

prejudicado, e se tiver que ser doado terreno para fazer mais um caixa, então que seja 

feito. 

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

com as palavras do Vereador Eguimar, e na realidade existe uma burocracia para que 

tenha mais um correspondente caixa, diz que conseguiu uma concessão, junto com seu 

filho, para ter mais um correspondente caixa que vai ter todos os negociáveis, mas para 

isso tem que ser feito um curso e toda documentação, e diz que dentro de uns 60 dias 

essa correspondente caixa e instalará na Rua Floriano Peixoto, ao lado da Josefa 

Cabeleireira. 

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

ainda tem esses locais de atendimento as pessoas, pois o risco a sair da cidade é 

grande, e agradeceu e solicitou que seu requerimento seja apresentado próxima 

sessão. 

        Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que a prefeitura pode 

doar terreno para ser feito banco, mas lotérica não, pois lotérica é particular. 

       A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador William, e sobre o lixo dia que, 

Messias é uma cidade que tem 100% de coleta e não vê o por que muitos entulhos de 

lixo, e viu que uma pessoa as vezes paga sem merecer, pois, a noite viu uma senhora 

jogando lixo em frente ao supermercado dessa pessoa, e os vereadores cobram a 

Prefeitura o que tem que cobrar, mas a população não faz a parte dela, e solicitou que 

o oficio do quebra-molas da Rua da Cachoeira, pois a dois meses atrás foi atropelado 

dois cachorros, e assim pode ser também atropelado crianças, e parabenizou a todas 

as mães e convidou a todos para a cavalhada do dia das mães. 

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

o prefeito por ter enviado esse projeto do aumento dos professores, pois sabemos que 

quanto mais essa classe for valorizada, maior será o rendimento dos alunos e 

conseguintemente teremos alunos com futuro melhor, pois não tem outro caminho a não 

ser através da educação, e a respeito do lixo, dia que continua com sua opinião, que o 



lixo em Messias, em outras cidades alternam o dia do transporte passar, mas em 

Messias o carro passa todos os dias, com diferença de minutos, mas todos precisam 

fazer uma campanha educativa, colocar o carro de som na rua, assim fazendo um 

mutirão e uma campanha, assim depois a Prefeitura pode até depois fazer um setor 

para punir, pois em rua que mora uns vinte moradores, dois colocam lixo na rua e todos 

acabam se comprometendo, e solicitou da secretaria de educação junto com a 

prefeitura, e se dispõe como voluntário e podem contar também com os vereadores, 

para começar assim uma campanha para que o a população pelo menos coloque o lixo 

na hora certa e no lugar certo, e parabenizou a todas as mães pelo dia das mães.  

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

vereadores com relação ao lixo, lamentavelmente a população ainda não está educada 

para isso, pois se o carro de lixo passa todos os dias, não era para ter necessidade de 

as pessoas colocarem os lixos nas vias públicas, pois isso só traz doenças e transtorno 

para a sociedade, e precisa a prefeitura colocar uma fiscalização, principalmente em 

lugares que os vereadores relataram, e relatou também os matos que estão tomando 

conta perto a quadra de esporte no Conjunto Antônio Rodrigues e o lixo também que os 

moradores colocam, e solicitou também, a solução para a rua do matadouro, que nas 

últimas chuvas a situação piorou e o setor público precisa tomar as providencias, e diz 

que na próxima sessão apresentara um requerimento, pois na cidade tem um corpo de 

bombeiro civil que formaram e exercem essa profissão, para ter prioridade nos eventos 

na cidade para serem contratados, e solicitou do presidente para que não precisa-se de 

duas sessões para apresentar requerimento, e diz que o trabalho dos vereadores é 

esse, discutir e debater os interesses da sociedade. 

        A palavra foi9 facultada e quem fez uso foi o Vereador Manoel Carlos, e com 

relação ao lixo, diz que tem requerimentos seu e de vários vereadores falando sobe o 

lixo da cidade, diz que esteve na prefeitura e falou com o secretário, solicitou para que 

resolvesse o problema do lixo em frente à casa do bar do Rubens, onde está uma coisa 

absurda e a população que passa ali não culpa os irresponsáveis que colocam lixo fora 

de hora e sim vai culpar o prefeito e vereadores, e a população precisa se educar mais 

com relação a isso, e sugeriu ao secretário pra que colocasse um tambor no local ou 

até mesmo um vigilante, pois se não tiver alguém isso vai continuar. 

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

concorda com essa sugestão de colocar uma pessoa no local, pelo menos durante o dia 

para proibir as pessoas de colocarem lixo no local, e parabenizou a todas as mães pelo 

dia das mães, grandes heroínas e lutadoras. 

        Em seguida o Vereador Manoel Carlos continuou com a palavra e parabenizou a 

todas as mães pelo dia das mães. 

        Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra e parabenizou a todas as mães 

de Messias e de todo o Brasil pelo dia das mães. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 17 de maio em horário regimental 

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

vereadores. 

 

Messias 10 de maio de 2018.  

 


