
ATA DA 48º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 07 dias do mês de junho de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 47º 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 Parecer da Comissão de Justiça e de Redação ao Projeto de Lei n.° 

04/2018 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.° 04/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

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

Comissão de Urbanismo e Infra-estrutura ao Projeto de Lei n.° 04/2018 de autoria do 

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

aprovado; Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente ao 

Projeto de Lei n.° 04/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, submetido em 

votação pelo senhor Presidente e em seguida aprovado; Projeto de Lei Legislativo n.° 

04/2018 de autoria da Mesa Diretora, submetido pelo senhor Presidente as comissões 

para emitirem parecer, Projeto de Lei Legislativo n.° 05/2018 de autoria do Vereador 

William Bezerra dos Santos, submetido as comissões para emitirem parecer; Projeto de 

Lei n.° 04/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, submetido em votação pelo 

senhor Presidente e em seguida aprovado por unanimidade. 

         Em seguida o Vereador Thomas pediu uma palavra a parte, e solicitou visto no 

projeto de lei legislativo, pois não viu o projeto e quer ver para dar sua opinião e o seu 

parecer na comissão de justiça. 

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

solicita, assim como o Vereador Thomas, pois não concorda com mais um cargo na 

câmara. 

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

para as comissões, e que não pode ir de encontro ao Tribunal de Contas do Estado de 

Alagoas que exige de todas as câmaras que tenham o ouvidor, e o vereador tem direito 

de ser contra ao Tribuna e as leis, mas o projeto ira tramitar na casa e os senhores irão 

ter conhecimento, e irá para a votação. 

         Em seguida a assessora jurídica da Casa fez uso da palavra, e diz que desde o 

dia 11 de dezembro do ano passado, participou de um encontro no Tribunal de Contas 

do Estado, onde foi assinado um compromisso de que seria seguido a determinação do 

Tribunal de Contas, levado em votação pelos vereadores, mas é uma exigência do 

Tribunal de Contas, que todas as câmaras municipais do país, até porque foi uma 

orientação da CGU, que todas as câmaras legislativas tenham a estrutura da ouvidoria, 

é necessário a criação do cargo, que na verdade era para ser implantado em março, 

mas pela dotação orçamentária e todo planejamento a ser feito, só neste momento foi 

possível. 

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

deu a entender que saiu da Casa, e foi muito intransparente, deveria ser mais 

esclarecido. 



         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que todo projeto será 

indicado ou da mesa ou do executivo, não vai vir outro projeto de outra entidade para 

ser lido nesta casa, pode ser exigência do Ministério Público, da justiça, mas quando 

apresentado pela mesa da casa tem que ser projeto legislativo, e o vereador Thomas 

pediu visto, mas o projeto foi apenas lido e vai as comissões e ficará à disposição dos 

vereadores, e diz que na semana anterior saiu nos jornais que 51 municípios de Alagoas 

tinha sido liberado o dinheiro do FUNDEF, e diz que nenhum vereador desta Casa é 

contra que os professores tenha a parte dos 60%, pois jamais fará politicagem e fala 

tudo com conhecimento e certeza, 51 municípios, Messias não está no meio desses que 

foram contemplados, e seria irresponsabilidade falar que Messias foi contemplada onde 

realmente não foi ainda, e diz que todos os vereadores torcem para que todos os 

professores tenham participação, mas no momento está sendo competência da justiça, 

e nada os vereadores podem fazer, pois está na justiça Federal, e os municípios foram 

colocados pela AMA, e o de Messias está fora, mas logo em breve sairá, e a reunião 

com o SINTEAL está marcada para a próxima sessão, e eles sabem da dificuldade que 

é, e os vereadores estão aqui para ajudar no que for possível. 

          Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra aos senhores vereadores e 

quem fez uso foi o Vereador Geraldo, e diz que essa discussão dos precatórios é uma 

discussão ampla, e tem certeza que todos os vereadores contribuirá e darão o apoio a 

todos os professores, e diz que isso é um direito garantido de todos os professores, 

servidores do seguimento da educação, onde os professores estudam anos e no 

momento não são valorizados, e existem empecilhos, onde o país tem dinheiro, em 

Brasília sendo jogado na água, e está chegando a eleição em outubro, e o vereador é 

quem recebe a carga, e os grandes políticos estão em Brasília e só vem em nossa 

cidade buscar o voto, e diz que todos os professores tem seu apoio, pois não é admitido 

onde os professores deixam sua família para ir na porta do Ministério Público, e diz que 

tem alguns prefeitos em alguns municípios onde não fazem manifestação junto com os 

professores, e diz que não é político profissional, não precisa de política, e diz que o 

projeto de mais um cargo nesta Casa, fala pela forma que foi relatado, deveria os 

vereadores estarem cientes antes de ser lido, e diz que não é contra o presidente desta 

casa, mas que tem suas convicções e personalidade assim como todos, e solicitou que 

o município ofereça espaço aos deficientes físicos no município, para que tenham 

oportunidade de empregos, pessoas cadeirantes qualificadas não tem oportunidade de 

emprego e que seja criado junto como setor jurídico lei que no mínimo tenha 1% para 

os deficientes físicos, pois vê que algumas pessoas que não tem necessidade, e 

deficientes físicos com capacidade não tem oportunidade. 

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

ao vereador Geraldo pela iniciativa, e diz que com relação ao direito de o deficiente ter 

espaço no mercado de trabalho, já é lei federal, o que falta é os governantes obedecer 

a lei e dar espaço a esse povo, e nosso município está devendo isso, pois não vê 

nenhum deficiente físico trabalhando no setor público. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que todo concurso 

público que houver no nosso município, é uma obrigação dos vereadores fiscalizarem, 

10% das vagas serão para os deficientes físicos, pois tem a cota do deficiente, os 

vereadores não podem intervir e sim fiscalizar no concurso público do município, e se é 

cargo comissionado não compete aos vereadores. 



         Em seguida o Vereador Geraldo continuou com a palavra, e solicitou dos 

Secretários Mano e Júnior, que na boca de lobo em frente ao Carlos Moveis, onde pode 

ocorrer acidentes que seja tomado as providencias. 

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

palavras bíblicas e diz que com relação aos precatórios, onde alguns dizem que 

vereadores foram comprados, foi bom o esclarecimento do presidente desta casa, que 

os vereadores estão a favor deste projeto das precatórias, pois diante dos comentários 

que os vereadores receberam dinheiro para ficarem calados, é bom o esclarecimento a 

população, onde os vereadores confirmaram que estão a favor, com democracia, 

fazendo as coisas corretas e conscientes, para serem vencedores, e essa causa é de 

todos os vereadores e professores, e como representante da categoria, de professora, 

aposentada e vereadora, está com toda a classe, e sabe que o gestor é uma pessoa de 

responsabilidade, já esteve conversando com ele sobre esse problema, e ele disse que 

o que a lei determinar é o que fará, e diz que não está aqui para fazer política, e sim 

levar o nome da educação, em nome da secretária de educação e da gestão de Messias, 

pois sabe da responsabilidade ao qual é tomada diante desta causa, e não se omite aos 

professores e sim defende esta causa, e sobre o parcelamento, onde muitas vezes foi 

criticada por ter votado a favor ao parcelamento, e o prefeito esclareceu alguns pontos, 

que tem parcelamento de outras gestões e nunca deixou de fazer nenhum pagamento 

aos funcionários, e esse parcelamento veio para suprir necessidade para não deixar 

pessoas desempregadas no município, e que não deve nada a previdência e se houver 

divida o parcelamento não é feito, é lei do ministério da educação. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que com relação ao 

parcelamento, que não é calote, parcelamento desde 1998, quando foi seu primeiro 

mandato como presidente desta casa, na gestão da prefeita Maria Tereza, foram feitos 

quatro parcelamentos, uma forma de salvar o salário dos funcionários, pois o INSS 

bloqueia o FPN mesmo que o debito, por exemplo, seja trinta mil reais e não for pago, 

automaticamente é trancado o FPN, isso ocorreu na gestão da Maria Tereza, e os 

vereadores tiveram que votar as pressas, e não é calote, pois, quando é feito o 

parcelamento, os vereadores autorizam um decreto que vem do Governo Federal, pois 

o Governo Federal  dá a possibilidade de haver parcelamento, e os vereadores facilita 

para o município, independente de quem seja o prefeito, e se essa casa, por exemplo, 

tivesse 60% de vereadores da oposição, os vereadores iriam escolher entre a gestão 

ter condições de pagar o funcionário, fazendo o parcelamento, ou não fazer o 

parcelamento e não sair dinheiro para ninguém, e diz que parcelamento existe, existiu 

e irá existir no futuro, e diz que tem documentos desses parcelamentos e de quanto é 

descontado todos os meses, e desde os parcelamentos de 1998 até o ano passado, e 

automaticamente é descontado do FPN, não tendo como o prefeito pegar o dinheiro do 

parcelamento para fazer algum pagamento, pois já vem descontado, um dinheiro que 

quando é autorizado, vai direto para o INSS e Tesouro Nacional, e esse dinheiro a 

prefeitura não conta com ele, e assim como precisou no passado irá sempre precisar 

para que assim o funcionário continue recebendo. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e diz que pediu o 

visto do projeto legislativo, pois sabe os tramites desta casa, e quando o projeto vai as 

comissões, não podem mais entrar em discussão, assim os vereadores aprovam sem 

saber o que aprovou, e para não haver conversa, pediu visto, e diz que quando é 

solicitado para ver um projeto, tem que ligar para o presidente, e diz que não irá nunca 

aprovar um projeto sem antes ter lido ele,  e com relação ao parcelamento, diz que essa 



gestão fez um parcelamento dela e não de outra gestão, na outra gestão era o INSS e 

não o MESSIASPREV, e essa gestão tem que ser responsável pelos débitos dela que 

já estão sendo formados, hoje a prefeitura deve o MESSIASPREV, e outros gestores 

não estão aqui para se defenderem, a gestão atual pode se defender, pois está aqui, e 

diz que foi no MESSIASPREV procurar respostas da presidente do MESSIASPREV, 

solicitou do advogado para que tivesse um entendimento do projeto para aprovar, e a 

portaria 333/2017 dá autoria a esse parcelamento e não falou que era ilegal, mas o que 

não pode é ser aprovado um parcelamento sem saber quanto é a dívida e por que está 

devendo de uma previdência que tem apenas seis anos e vai para o segundo 

reparcelamento, e é injusto falar de uma gestão passada , onde sabe que eram 

situações diferentes e tinham débitos de outros gestores e as pessoas não estão aqui 

para se defenderem, e o prefeito dessa gestão pode esclarecer e assim transtorno 

nenhum poderia acontecer, talvez poderia ter sido aprovado por onze votos, e o que 

junto ao vereador Marcos Valério solicitaram, foi que fosse esclarecido, e se a 

presidente do MESSIASPREV que tem todo o controle não sabia esclarecer, então esse 

projeto não poderia ser aprovado, e deixou isso claro para os vereadores, e diz que a 

população colocou os vereadores nesta casa para fiscalizar o gestor e não confiar nele, 

e diz que essa casa é harmônica, sempre respeitou, parabenizou, e que seu mandato é 

independente, e quem achar que vai chegar aqui e vir com retaliação para ele, diz que 

vai ter troco, não irá ficar calado, pois para tudo tem explicação, e essa casa não teve 

explicações, e diz que existe um debito, mas é um projeto com pouca informação, e o 

presidente diz que não existiu débito. 

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

momento disse que não existiu débito, e se há pedido de reparcelamento é porque 

houve débito, se fosse os 11% era perca de mandato, jamais iria ser inocente de colocar 

em votação parcelamento dos 11%, pois é apropriação indébita. 

         Em seguida o Vereador Thomas continuou com a palavra, e diz que foi bom saber 

que existe o débito da parte patronal, e isso é o que queria saber, e uma previdência 

tão nova, já está com dois parcelamentos, um de sessenta meses e o outro que esta 

casa autorizou de duzentos meses, e essa dívida não é de nenhuma outra gestão e sim 

da atual, antes o INSS poderia, seria mais seguro, mas uma previdência municipal que 

já acumula esse débito, tem outras previdências municipais com problemas, hoje no 

município tem 53 aposentados pelo município, onde tem quase 600 servidores, e diz 

que quando tiver mais de 500 aposentados pelo município quem garante que vão 

receber, e solicitou um requerimento para que no Conjunto Teotônio Vilela quadra R, 

onde tem dois anos que essa parte não está calçada, e que seja feito calçamento. 

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

pediu visto do projeto, o vereador está no seu direito, e diz que solicitou esclarecimentos, 

e irá esclarecer todas as contas do MESSIASPREV para o vereador ter conhecimento, 

e todos discutir com base, e diz que vai mostrar a todos, pois é de interesse dos 

vereadores, e diz que é bom solicitar visto no momento certo e não no momento errado, 

respeitou o pedido do vereador e ainda passou da hora, não poderia discutir, e depois 

disso solicitou os dados, e está com todos esses dados em mãos. 

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

iniciativa do Vereador Thomas, pois não poderia aprovar um projeto que não diz em 

quantos parcelamentos seriam feitos, não dizia valor do parcelamento, e diz que poderia 

até voar favorável se dissesse no projeto em quantos meses e valor do parcelamento e 



débito, mas o projeto veio sem esclarecimentos, e lamentou que o MESSIASPREV em 

tão poucos anos que foi criado em Messias já viver reparcelando a contribuição do 

município, como o Presidente disse, o município não está atrasando o parcelamento do 

funcionário, pois seria improbidade administrativa e era perda de mandato, mas como é 

uma dívida da prefeitura e ele manda pedir autorização a câmara e essa câmara aprova, 

ele está coberto, mas os vereadores aprovam uma coisa sem saber, diz que é contra, e 

no final do ano retrasado chegou um projeto do reparcelamento em 60 meses, dizendo 

os 60 meses e o valor do parcelamento por mês e disse que ainda se pronunciou contra, 

e os vereadores estão aqui para defender os interesses da sociedade messiense 

principalmente dos funcionários públicos, e com relação ao precatório, como o 

Presidente disse, Messias não está no meio ainda, mas vai chegar o momento, e como 

vereador e representante do povo, diz aos professores e acredita que todos os 

vereadores é favorável a isso, que os professores tenham a participação dos 60%, pois 

é um direito dos professores, e acha que o prefeito não precisaria nem passar por 

pressão de ninguém e dar esse direito ao funcionário que é merecedor dos 60%, pois 

pelo que entendeu, a lei não diz que é pra fazer nem deixar de fazer, fica a critério do 

gestor público, e acha que o prefeito se ele preza pela educação do município e quer 

valorizar os professores, não tem dúvidas que ele irá ratear os 60% para os professores, 

e com relação a rua do matadouro, diz que a situação é crítica, onde vereadores tem 

requerimentos, e continua a mesma coisa, foi um secretário visitar a obra e disse eu iria 

resolver a situação, mas a população está esperando para ser resolvido, e com relação 

ao requerimento do Vereador Thomas, também foi procurado por alguns moradores que 

solicitaram que fosse cobrado da prefeitura para solucionar o problema da rua e carro 

não desce nessa rua, e esse é papel do vereador, cobrar do chefe do executivo, e o 

chefe do executivo realizar os anseios e apelos da sociedade, pois o que é cobrado aqui 

é de interesse da sociedade messiense. 

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

oficio seja enviado a Eletrobrás, no final da rua onde foi feito umas casas e o 

transformador de energia é o mesmo e frequentemente está faltando energia. 

         Em seguida o Vereador Geraldo pediu uma palavra a parte, e com relação a esse 

transformador, diz que no local tem mais de vinte casas e cabe ao construtor colocar 

um transformador no conjunto dele e o gestor ou secretário conversar com o construtor 

para ser colocado um transformador no conjunto, pois se não for assim não será 

resolvido. 

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

falha de administração, pois quando tem lei no município e alguém for construir, o meio 

fio e instalação elétrica é obrigatório, e diz que a Eletrobrás não instala nada e sim só 

faz cobrar, e quando aumenta o número de casas vai diminuindo a capacidade do 

transformador. 

         Em seguida o Vereador Ary Cleyton continuou com a palavra, e diz que tem que 

ser visto quem tem a competência, e se for o construtor tem que solicitar uma 

notificação, e solicitou do setor jurídico dessa Casa faça um projeto de lei dando nome 

ao logradouro público ao espaço de eventos de Ismar Vieira de Melo, o Sr. Ismar, uma 

pessoa que se dedicou a população messiense e trabalhou a muito tempo na prefeitura, 

e em breve esse espaço será inaugurado, obra que foi atrasada, mas em setembro será 

inaugurado, e com relação ao projeto da Mesa que foi feito, como faz parte da Mesa, e 

ficou claro que isso é uma exigência e não uma coisa que o presidente quis fazer, e não 



irá intervir pois está claro para os vereadores tanto para a população messiense, e com 

relação ao projeto aprovado do refinanciamento, diz quem em seu ponto de vista, como 

tem redes sociais e algumas pessoas argumentaram sobre esse assunto, e diz que os 

vereadores não aprovaram golpes para o funcionário público, e como já foi dito pelo 

Vereador Thomas, foi uma regulamentação municipal de uma portaria federal, e existe 

uma portaria federal, dizendo que pode refinanciar em até duzentos meses, e diz que 

esse parcelamento que existe não é dos 11% que desconta em folhas de funcionários, 

e diz que a prefeitura optou em atrasar a parte patronal ao MESSIASPREV para manter 

o decimo terceiro salário e os salários em dia não demitindo ninguém, e diz que 80% 

dos municípios teve demissões e não pagaram décimo terceiro salário, e se o prefeito 

não paga o salário e nem o décimo terceiro ele estaria sendo irresponsável, e se ele se 

apertou e ficou devendo o MESSIASPREVE ele teve o financiamento, e foi aprovado 

que ele pode refinanciar em até duzentos meses, e muitas pessoas pensam que ele já 

fez esse refinanciamento, mas isso não é feito do dia para a noite, existe o ministério da 

previdência que trata dessas coisas, e ele pra fazer isso tem que pegar o valor do débito 

que existe, e existe o débito e ele tem que está pagando, pois se não pagar fica 

inadimplente com o MESSIASPREV e o ministério trava tudo, não conseguindo ele tirar 

uma certidão e não recebe um real do governo federal, e para fazer esse 

refinanciamento o ministério da previdência tem que analisar o débito com a previdência 

municipal para ver se aprova, e respeita a opinião de quem votou contra, e esclarece 

para a população que os vereadores não foram irresponsáveis de votar algo que vá de 

encontro com a população, e isso foi da parte patronal, da parte da prefeitura, e diz que 

MESSIASPREV hoje arrecada muito mais do que gasta, e como vereador garante que 

Messias tem no mínimo dez anos com MESSIASPREV estruturado só com o dinheiro 

que tem hoje, e se continuar assim terá garantia pelo resto da vida, e foi dado uma 

condição ao prefeito de pagar uma parcela menor, da parte patronal e não da parte do 

funcionário, pois se fosse da parte do funcionário ele já estaria preso, como outros 

municípios que prefeitos foram presos com relação a isso, e se o prefeito precisar 

refinanciar terá que mandar para o ministério da previdência, e assim o ministério da 

previdência analisará se tem débito com pendencia assim verá se aprova ou não, e não 

tem como o prefeito mandar números para cá, pois quem vai aprovar as porcentagens 

é o ministério, e isso teria que ser esclarecido, pois os vereadores receberam algumas 

críticas, e os vereadores aprovaram porque confiam na gestão, e se aprovou é porque 

a câmara não acaba, se entrar outro prefeito vai ter os vereadores e se ele deixar de 

pagar, a câmara é que vai pedir esclarecimentos, e se deixar de cumprir o do 

funcionário, o prefeito é preso, e as coisas tem que ser aprovadas, não por que os 

vereadores são aliados ao prefeito, mas tem que ter argumento, e com relação aos 

precatórios dos professores, diz que é a favor, quando for liberado os 60%, deve ser 

rateado para os vereadores, um direito que eles tem, e diz que alguns professores 

colocam os vereadores como contra isso, se ao menos perguntar algo aos vereadores, 

e os professores são pessoas inteligentes, que todos precisam muito do trabalho de 

cada um e jamais o vereador Ary Cleyton será contra, mas isso é uma questão judicial, 

e se isso fosse para decidir aqui os professores podem ter certeza que já estariam com 

esse dinheiro, e solicitou prudência, esclareceu que a câmara de vereadores é a favor, 

e o prefeito também é a favor, mas não depende dele. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que o debate é bom, e 

existe ideias contrárias, mas o debate tem que existir, pois o parlamento que não existe 

debates é um parlamento inútil, e diz que tem documento e para ter uma ideia, os 

pagamentos de aposentados, pensionistas, auxílio doenças, de janeiro a maio foi de 

setecentos e quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um 



centavo, aplicado de janeiro a março um milhão setecentos e setenta e cinco mil 

trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos, diferença de mais de um 

milhão de saldo, o MESSSIASPREV tem hoje aplicado dez milhões quatrocentos e nove 

mil cento e oito reais e oitenta e um centavos aplicados, e o rendimento é de trezentos 

e quarenta e um mil e quinhentos e quarenta reais, se passar dez anos sem entrar 

dinheiro não vai faltar dinheiro para esse pessoal aposentado, e diz que o importante é 

ter o conhecimento para ter debate, e diz que quando não sabe de algo procura saber 

para dar uma posição para não caminhar errado, e diz que os onze vereadores não 

pensam igual, mas tem um único pensamento, em trabalhar em função do povo, cada 

um de sua forma, criticando ou não, e o MESSIASPREV tem uma direção de pessoas 

serias, um grupo diferente de outros municípios que é um caos, e no final do ano essa 

documentação será solicitada novamente. 

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

boa a explicação do Presidente Gibson e do Vereador Ary Cleyton, para que a 

população tome conhecimento que os vereadores não são o que comentam nas ruas, 

que uma parte dos vereadores e prefeito eram contra ao precatório dos professores, e 

diz que tem na família professores, e os vereadores recebem críticas, e a população 

tomou conhecimento que não é verdade, mas isso é normal, pois aproximando de uma 

eleição, muita gente quer tirar mal proveito disso, e como veterano na política muita 

gente conhece sua posição, e mesmo sendo da posição, se ver o prefeito fazendo algo 

de errado, jamais vai apoiar, e vota naquilo que está certo, só pede que as críticas 

acabem, pois não são críticas construtivas, e diz que o prefeito tem credibilidade, já 

provou que não é contra ninguém. 

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

debate para esclarecer a todos, e com relação aos professores, como vereador, os 

professores têm 100% de seu apoio, e diz que um gestor que tem reponsabilidade 

provou, e tem cidades que receberam porque assinaram um TAC, dizendo que todo 

dinheiro, os 100% é pra a cidade, para o gestor fazer o que quisesse, o prefeito de 

Messias fez o contrário, não assinou, por isso não está com o nome na relação das 

cidades que já receberam, a responsabilidade esta ai de um prefeito que tem o 

compromisso com a população e isso é importante para a cidade, e a justiça vai tomar 

as decisões, e assim esse gestor vem administrando a cidade, com compromisso e 

responsabilidade, e tem certeza que todos os vereadores são a favor, a favor que seja 

pago os salários em dia, não prejudicando nenhum aluno, e como vereador tem 

responsabilidade de fazer aquilo que é certo para a cidade, e com relação ao 

MESSIASPREV, o parcelamento é feito de uma forma que não prejudicará nenhum 

funcionário, e os funcionários serão mantidos, não atrasando nenhum dia de salário e 

não demitindo ninguém, e essa casa tem o compromisso de fazer aquilo que é certo, 

dar condições ao gestor pagar o que se deve e manter a cidade funcionando cada dia 

melhor, e defende um governo que não atrasou nenhum dia de salario a nenhum 

funcionário em todos os setores, na crise a cidade continua crescendo, e sabemos que 

tem obras atrasadas, como o galpão municipal, obra federal, nem o gestor e essa casa 

tem o poder de finalizar a obra, e o governo federal libera verba por parte para a obra 

ser concluída, e diz que os vereadores tem que ter a postura sempre de esclarecer. 

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

os funcionários de Messias que essa Câmara nunca votou contra os funcionários, 

principalmente professores, todos tem o apoio do Vereador Manoel Elias como dos 

demais vereadores, e solicitou requerimento para que o Roberto Ventura mande os 



agentes de segurança passar na Praça Padre Cícero, pois a noite jogam até bola, e 

solicitou requerimento ao Prefeito para que seja limpo o retorno para Messias, pois já 

houve tentativa de assalto. 

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

palavras do senhor Presidente e Vereador Ary Cleyton, pois esclareceram tudo com 

relação ao parcelamento e aos precatórios, e diz que é favorável aos professores, assim 

como todos nesta casa. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 14 de junho em horário regimental 

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

vereadores. 

 

Messias 07 de junho de 2018. 

 


