
ATA DA 47º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 17 dias do mês de maio de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 46º 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.° 07/2018 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.° 07/2018 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 Legislativo n.° 03/2018 de autoria da Mesa Diretora, submetido em votação pelo 

senhor Presidente e em seguida aprovado, Projeto de Lei n.° 04/2018 de autoria do 

Poder Executivo Municipal, submetido em terceira discussão e as comissões para 

emitirem parecer, Requerimento n.° 018/2018 de autoria do Vereador Marcos Valério 

dos Santos, submetido em votação pelo senhor Presidente e em seguida aprovado, 

Requerimento n.° 019/2018 de autoria do Vereador Eguimar Ferreira da Silva, 

submetido em votação pelo senhor Presidente e em seguida aprovado, Requerimento 

n.° 020/2018 de autoria do Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite, submetido em 

votação pelo senhor Presidente e em seguida aprovado. Em seguida o Senhor 

Presidente suspendeu a Sessão por uma hora e em seguida reabriu a 46° Sessão 

Ordinária, em seguida o Senhor Presidente solicitou a senhora redatora de atas a fazer 

a leitura da ordem do dia, que constava do Projeto de Lei n.° 07/2018 de autoria do 

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

aprovado, Projeto de Lei Legislativo n.° 03/2018 de autoria da Mesa Diretora, submetido 

em votação pelo senhor Presidente e em seguida aprovado, logo após, o senhor 

Presidente informou aos membros desta Casa Legislativa que na presente data foi 

assinado junto ao Ministério Público Estadual um Termo de Ajuste de Conduta afim de 

regularizar o Portal da Transparência desta Casa. E que foi recebido ofício para prestar 

esclarecimentos da existência de lei que regulamente o transporte alternativo 

intermunicipal no tocante a meia entrada para estudantes. 

         E não havendo mais matérias na ordem do dia o senhor Presidente facultou a 

palavra aos senhores vereadores e quem fez uso foi o Vereador Geraldo, e diz que 

quem sai ganhando com esse debate é a sociedade e todos os projetos enviados para 

esta Casa do Poder Executivo, todos aprovaram, e dessa vez não foi diferente e solicitou 

que todos os projetos que venha a esta Casa, venha com mais esclarecimento, pois os 

vereadores tem responsabilidade com esta Casa e com a sociedade messiense, e 

solicita do presidente junto com o departamento jurídico que qualquer projeto, 

principalmente os de grande importância, que seja colocado na mesa principalmente 

antes da sessão para ser aberto uma ampla discussão, e diz que os vereadores 

trabalham e tem compromisso com o crescimento do município, passa a ser um 

advogado, psicólogo enfermeiro, um conselheiro da sociedade, e o debate foi importante 

para que os demais projetos que venha tenha uma maior clareza, e com relação a rua 

do matadouro, diz que precisa ser agido rápido, pois os moradores vem sofrendo, e diz 

que tinha um proprietário de três lotes, que esses lotes já no existem por conta da 

erosão, e esse cidadão tinha esses lotes como herança, e solicitou um oficio para o 

gestor rever a situação desse rapaz, doar um local a esse rapaz no Conjunto Jarbas 



Maya, e solicitou dos secretários Mano e Júnior para rever a situação da energia entre 

a casa do irmão Zé Neto e o final da casa do Djalma Eloi, pois essa rua não tem energia, 

e precisa revisto essa situação. 

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

requerimento aprovado será encaminhado ao prefeito para que os bombeiros civis 

sejam prestigiados nos eventos da cidade, para exercerem o trabalho em defesa da 

sociedade messiense, e com relação a rua do matadouro, uma coisa triste para os 

moradores, os vereadores continuarão cobrando do poder executivo para que sejam 

tomadas as providencias necessárias urgente, e tem um requerimento seu como dos 

demais vereadores, e já passou o tempo de ser tomada as providencias, e com relação 

ao seu voto contra ao projeto, diz que o projeto não diz em quantos meses é o 

parcelamento, nem valor e nem qual a dívida ao Messiasprev, e jamais dará carta 

branca ao poder executivo dessa forma, pois isso pode atingir a todos os funcionários 

de Messias, esse instituto foi muito bom para os funcionários, mas se não tiver um gestor 

público de responsabilidade a situação fica difícil para os aposentados que precisam ser 

aposentados por esse instituto, e diz que por isso continuará na luta e defesa pela 

sociedade messiense e também dos funcionários públicos do município, e já chegou o 

momento dos vereadores pararem e pensar, votando com consciência naquilo que está 

votando, tendo a certeza que não trará prejuízos, por isso votou contra. 

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

aprovação de seu requerimento que é te interesse da população e irá beneficiar, e diz 

que o projeto de lei faz com que o gestor cumpra, e votou no projeto, pois tem certeza 

que o gestor cumpre até hoje com tudo aquilo que prometeu a população, e tem certeza 

que jamais o gestor não irá cumprir com o pagamento dos aposentados da cidade, e 

qualquer gestor que essa cidade tiver, tem que cumprir as leis, e diz que todos os 

vereadores tem responsabilidades com aquilo que vota em defesa da população, e não 

vê nenhum votar contra com o interesse de prejudicar ao funcionário da prefeitura, e 

tem certeza que todos os salários dos aposentados não foram atrasados, e o governo 

terá cada vez mais condições de trabalhar para pagar os aposentados, e diz que votou 

e votaria novamente pois sabe que é para benefício da população, e parabenizou o 

pessoal do corpo de bombeiros pelo projeto do vereador Marcos aprovado por todos e 

futuramente todos estarão empregados  

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

nenhum momento questionou os vereadores que aprovam projeto do executivo e sim 

apenas mostrou sua posição de contra. 

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

relação a isso, e sim que os vereadores aprovaram e depois não comentarem na rua 

que os vereadores aprovaram um projeto e dois foram contra e a maioria foram 

culpados, mas nenhum é culpado de nada, pois aprovaram aquilo que é de interesse da 

cidade de Messias. 

        Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que o que foi votado foi 

para dar condições a Prefeitura de parcelar e pagar, pois não adianta fazer um 

parcelamento e não pagar, e essa condição é dada para no futuro o cidadão não tenha 

o direito de dizer que não tem condições de pagar porque a câmara não liberou. 

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

o Vereador Marcos Valério por seu requerimento que os vereadores aprovaram junto 



para o desenvolvimento da cidade, pois isso gerará empregos para a população, e 

agradeceu em nome da família de Marina Peixoto pelo velório concedido aqui na 

câmara, foi ela que fez o primeiro cartório de registro civil e na época sempre quando 

uma pessoa precisava de registro ela ajudava os mais carentes, e diz que aprovou o 

projeto e o prefeito ficará com a obrigação de cumprir, e mais meses ficará em benefício 

dos trabalhadores, e com relação a segurança no posto de saúde, tem médico e tem 

enfermeiros, mas no dia treze, as onze da noite um paciente chegou no posto 

ameaçando médico e ameaçou cortar enfermeira com lamina e os vigilantes não 

tomaram nenhuma atitude e que a secretária de saúde tome as providencias 

necessárias. 

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

palavras bíblicas e diz que se absteve do projeto de lei, não que seja oposição, mas 

trabalha e é aposentada, sua preocupação quando se fala em parcelamento de débitos, 

e votou a favor, pois tem uma presidente que sabe dos aposentados e tem certeza que 

esse parcelamento o governo federal ampliou para ser feito, e aguarda o montante e 

em quantos meses será feito esse parcelamento, e outros aposentados aguardam a 

aposentadoria lá na frente e o governo tem essa responsabilidade, e parabenizou pelo 

requerimento do Vereador Marcos Valério em favor do corpo de bombeiros que já são 

formados, e que as portas de empregos sejam abertas. 

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

requerimento do Vereador Marcos Valério e aos bombeiros civis, tem seu apoio e de 

toda a câmara, e com relação ao projeto, diz que foi a favor, pois não viu nenhum 

problema no anterior, e com relação as palavras do vereador Manoel Elias, diz que já 

aconteceu de em Bititinga, em fevereiro deste ano, carnaval foi solicitada a guarda aos 

secretários, mas que não compareceu, e no dia das mães seu pedido pela segurança 

foi até o final da festa, mas que a guarda foi embora antes, e diz que ele próprio separou 

brigas, onde não é seu papel, e os secretários são seus amigos, mas não estão sendo 

atendidos e assim prejudicados, isso não é a primeira vez que acontece, no posto como 

o vereador Manoel Elias falou, tinha segurança, e diz que nas festas de São João não 

trabalhará de guarda e não sabe se vai fazer essas festas por falta de segurança. 

        Em seguida o Vereador Eguimar pediu uma palavra a parte, e parabenizou ao 

Vereador William pela festa do dia das mães. 

         Em seguida o Vereador Geraldo pediu uma palavra a parte, perguntou se quando 

o Vereador William organiza alguma festividade ele envia algum ofício a delegacia e 

para a administração. 

         Em seguida o Vereador William continuou com a palavra e diz que sempre envia 

oficio para a administração. 

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

requerimento do Vereador Marcos Valério, aprovado por unanimidade que o prefeito 

veja a melhor forma de em eventos, escolas e outros lugares que é útil os bombeiros 

servirem a população, e que um oficio seja enviado a Eletrobrás para na Rua Floriano 

Peixoto onde falta sempre energia, quase todos os dias fica sem energia, no final das 

ruas é mais complicado e os vândalos aproveitam esses pontos mais escuros da cidade, 

e diz que se um cidadão passa mais de três meses sem pagar a energia é cortada e 

quando é para fazer esse serviço sempre é de mal qualidade. 



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

Vereador Ary reforçar seu oficio. 

         Em seguida o Vereador Ary Cleyton continuou com a palavra, e com relação ao 

projeto que veio do poder executivo, diz que primeiro teve uma portaria federal, e diz 

para a sociedade messiense que os Vereadores jamais seriam irresponsáveis em 

aprovar algo que fosse de encontro a sociedade, votos e opiniões diferentes serão 

sempre normais, e isso acontece em todas as câmaras do país, cada um tem uma 

opinião, e se o município pede uma aprovação aos Vereadores que possa estender 

esse parcelamento é porque tem o direito e o amparo, a lei municipal serve para 

regulamentar a lei federal, e se os vereadores podem regulamentar, tem esse amparo 

jurídico, e em sua opinião não viu nada de mais por isso aprovou sem nenhuma restrição 

e respeita quem é contra, pois isso acontece e é normal em qualquer câmara, e diz que 

isso não é uma questão política, de votos políticos e sim questão de opinião. 

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

aprovou esse projeto, pois aprova as coisas com sua convicção, pois sabe que isso é 

para o bem da sociedade, e acredita que jamais o prefeito mande algum projeto para 

prejudicar a população, e aprovou o projeto, pois entendeu que o prefeito se está 

pagando esse parcelamento ele solicitou que fosse pago em mais vezes, parcelando o 

que já está parcelado, assim facilitando a administração a pagar esse débito, cada um 

vota com sua convicção, gradeceu e parabenizou o Vereador Marcos Valério por seu 

requerimento dos bombeiros, pois a população precisa de emprego nessa situação 

difícil do país, e que o prefeito ajude essas pessoas. 

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

Vereador Marcos Valério pelo seu requerimento dos bombeiros civis, e poderia ser feita 

uma lei para ser obrigatório lugares privados a presença de pelo menos um bombeiro 

civil, e com relação ao projeto de lei, cada vereador teve sua opinião, e a sua e do 

vereador Marcos Valério foi diferente, e entendeu que o projeto não especifica, deixando 

muito vago, como o projeto diz que fica autorizado o parcelamento ou o reparcelamento 

dos débitos do município com o regime próprio de previdência social, e diz que não sabe 

se é um parcelamento com algum débito que existe ou reparcelar o acordo que já foi 

feito, que já é de 60 meses, e diz que não sabe de quando é as prestações, não sabendo 

o valor que foi aprovado, e diz que não coloca a capacidade da presidente do 

messiasprev que até hoje tem um brilhante trabalho, e mais de onze milhões está n 

conta do messiasprev, investindo em títulos públicos do tesouro nacional, vários tipos 

de investimentos, e diz que foi lá e não teve nenhuma explicação, a presidente não 

respondeu, o advogado entraria em contato, e por falta de informação, por ser um 

requerimento obscuro em objetividade votou contra, e quando é falado em parcelamento 

de duzentos meses, é dezesseis anos e meio, e o que é feito nesta Casa hoje é 

perpetuado durante toda história da cidade, e diz que não votará em um projeto, pois 

em dezesseis anos e meio não sabe se está aqui nem daqui em cinco minutos, e diz 

que não pode confiar na presidente do messiasprev e no prefeito do município, pois 

daqui a dezesseis anos ninguém sabe como as coisas estarão, e pelo que viu já existe 

um juros em cima do financiamento anterior, e nesse outro existirá outros juros, e pela 

falta de informação votou contra e não se arrepende, deixa claro que seu 

posicionamento, cada um aprovou de uma forma, cada um tem seu público, pessoas 

que colocaram aqui, comprometimento como município e competência de estar aqui 

nesta Casa, não aprovou algo para depois estar arrependido, nada pessoal, mas é um 



projeto com respaldo jurídico, uma lei que autoriza, mas acha que será um problema 

futuro para a cidade. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra e diz que entrará em contato 

com o setor jurídico desta Casa para que, se for possível, seja elaborado uma lei que 

exija em todas as festas do município, ter a presença de bombeiros, que seja do 

município ou particular, pois quando existir essa lei cada bombeiro fiscaliza, e até eles 

mesmo podem fazer denúncias ao ministério público para festas com mais de 

quinhentas pessoas e não possua bombeiro civil para prestar um socorro necessário, e 

entrará em contato com o setor jurídico, pois os vereadores não podem fazer lei que crie 

despesas, mas isso é um caso de segurança pública, então a possibilidade será vista, 

e se não houver será solicitado do prefeito para encaminhar essa lei, pois só é resolvido 

depois que tem uma lei que determina. 

         Em seguida o senhor Presidente convidou representante dos bombeiros civis a 

fazer uso da palavra, e que agradeceu a todos os vereadores pela aprovação do 

requerimento, e diz que os bombeiros civis têm direito de fiscalizar algum evento quando 

houver, é obrigação, pois se não tiver bombeiro civil em eventos e acontecer alguma 

tragédia em eventos, a reponsabilidade é do prefeito e vereadores, como exemplo a 

tragédia da Boate Kiss, pois foi a partir dessa tragédia que foi entendido que o bombeiro 

civil é importante, e como foi falado em bombeiros em escolas, é necessário, mas 

primeiro os professores tem que ser conscientes, mas um bombeiro civil não faz a 

demanda de todos os alunos. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que quando falou em 

criar uma lei, foi para que os bombeiros sejam remunerados pelo trabalho que fazem, 

tendo uma lei desse tipo serão convocados, pois não é justo os bombeiros trabalharem 

e não ganharem para isso. 

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

que os bombeiros civis sejam remunerados, para que a prefeitura contrate e tenha 

remuneração, os bombeiros devem criar uma associação de corpo de bombeiros de 

Messias, com CNPJ e tudo certo para que eles possam receber a remuneração via 

associação deles, pois a prefeitura não pode fazer pagamento individualmente a cada 

um. 

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

bombeiros civis necessitarem em fazer a associação, os vereadores podem dar uma 

assistência jurídica, a advogada desta Casa pode elaborar um estatuto o regimento para 

criar a associação para haver respaldo jurídico. 

        Em seguida o Vereador Thomas pediu uma palavra a parte, e parabenizou pela 

atitude, pois isso é o mais importante no momento essa parte jurídica, e agradeceu por 

ter suspenso a sessão e solicitou que os vereadores tenham uma conversa para discutir 

o projeto. 

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

assumido a posição que está hoje, tem que ter equilíbrio, respeito as pessoas e 

democracia, pois seu direito começa quando o dos senhores termina, diz que se não 

espeitar os vereadores não pode exigir respeito, os vereadores aqui são família, cada 

um tem uma opinião, não é obrigado que todos pensem igual, e em todo Brasil a 

bancada de governo geralmente votam a favor das indicações do governo e lógico que 



tem que ter avaliação antes, pois se há um débito e não tem condições de fazer 

pagamento em dez vezes e há a possibilidade de pagar em cinquenta ou sessenta, 

pagando sem prejudicar salário de nenhum funcionário que está trabalhando, e é 

obrigação dos vereadores votar quando não tem prejuízo para a população, e essa Casa 

sempre trabalhará em prol da sociedade, tudo que os vereadores puderem fazer para 

atender bem e dar condições de trabalho, nada mais justo do que dar essas condições. 

         Em seguida outra representante dos bombeiros civis fez uso da palavra, e diz que 

se compromete não só pelo corpo de bombeiro, mas também com os vereadores e 

sociedade para que um trabalho responsável seja feito, pois os bombeiros civis são 

capacitados para prevenir acidentes, e com relação a associação, diz que já estão 

trabalhando com relação a isso, e já será feito todo protocolo dentro da lei e agradeceu 

pela provação desse requerimento. 

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

juridicamente quando o pessoal estiver regularizado, no futuro pode buscar um apoio, 

pois essa assistência precisa de apoio, como um veículo, e se tiver essa brecha, incluir 

isso no projeto de lei. 

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

quando tem que ser enviado ao prefeito, pois os vereadores não podem legislar dessa 

forma, e diz que quando essa associação estiver oficializada, essa Casa estará sempre 

aberta para o que precisarem, e parabenizou a secretária de educação pela festa do dia 

das mães e ao Vereador William pela cavalhada que realizou. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 24 de maio em horário regimental 

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

vereadores. 

 

Messias 17 de maio de 2018. 

 


