
ATA DA 50º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 21 dias do mês de junho de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 49º 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 

Legislativo n.° 06/2018 de autoria do Vereador Ary Cleyton de Carvalho Rêgo, 

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

n.° 022/2018 de autoria do Vereador William Bezerra dos Santos, submetido em votação 

pelo senhor Presidente e em seguida aprovado; Projeto de Lei Legislativo n.° 06/2018 

de autoria do Vereador Ary Cleyton de Carvalho Rêgo, submetido em votação pelo 

senhor Presidente e 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 foi o Vereador Marcos Valério, e 

solicitou do prefeito atenção na rua do Matadouro, pois a situação dessa rua os 

moradores se encontram revoltados e com as últimas chuvas o calçamento ficou 

danificado, e isso tem requerimento de alguns vereadores, e a situação é um descaso 

do poder executivo, pois secretário vai ao local, mas até hoje nada foi feito e a cada dia 

a situação piora, e a escada solicitada está do mesmo jeito, e a população vai continuar 

na mesma situação, e outra rua esquecida é a do Teotônio Vilela, que sobe ali perto da 

casa da Bernadete, a prefeitura não toma nenhuma atitude, e ali continua abandono, e 

diz que vai continuar denunciando isso, e outro caso lamentável é o tele centro do 

Conjunto Antônio Rodrigues, que há vários anos é pago aluguel do local, funcionários 

tomam conta do local e o local não está servindo a sociedade, e espera ter resposta de 

seu ofício, pois vai tomar as providencias legais para essa situação, pois como 

representante do povo não aceita isso. 

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

professores, e que o Prefeito e secretários vejam a rua do Conjunto Antônio Rodrigues, 

pois os carros de lixo passam apenas quatro dias, e nesse conjunto a ajuda é pouca, os 

matos tomam a pista e esgoto de cima causou canos furados ocasionando mal cheiro 

no local, e a pista além de estar fechada isso prejudicou a população do local que ficou 

isolado, e que o responsável tome as providencias, limpem os matos. 

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

conjunto na última rua, que fica em frente as canas, tem requerimentos de alguns 

vereadores para que seja calçado a rua, e moradores tem dificuldade até de passar 

carros nesse local, e a coisa mais simples que é a limpeza do município e melhoramento 

nas poucas ruas estão abandonadas. 

        Em seguida o Vereador Adeilton continuou com a palavra, e diz que nessa última 

rua tem pessoa deficiente física, e não entra carro no local, não tem varredeiras de rua, 

e os moradores da rua que descem não pagam IPTU, e diz que em sua rua tem muito 

lixo, pois o carro não passa todos os dias mais, e aumentou os pontos de lixo, e diz que 

já pediu nesta Casa, e a realidade está lá para todos verem, e desejou a população 

messiense boas festas. 



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

de transparência a transmissão das reuniões desta Casa para toda a população, e é 

importante a população participar e dar opinião, pois vereadores são representantes do 

povo, e com relação a Rua Floriano Peixoto, ainda continua o problema da energia, e a 

Prefeitura mostre como foi feito naquelas casas que foram construídas, para ver de 

quem é a responsabilidade, se de quem fez as casas ou a Eletrobrás, pois os vereadores 

tem que ver essa situação que a população tem dificuldade e seja tomado alguma 

solução, pois não pode a população está sem energia, e com relação a rua do 

Matadouro, rua que precisa de muitos consertos, e que cobra pessoalmente do prefeito 

que as providências sejam tomadas, e que os recursos estão sendo viabilizados, diz 

que teve uma conversa com prefeito antes dele viajar, e vários vereadores têm feito 

essa cobrança, e o prefeito tem projetos em mãos e está buscando recursos e tem 

certeza que essa verba será conseguida, e a situação dessa rua será resolvida, e diz 

que no dia a dia está nas ruas para continuar com os trabalhos, e diz que o que era no 

conjunto Antônio Rodrigues, mas a administração tem feito muito pela população do 

local e isso não pode ser esquecido. 

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

conselho tutelar pelo evento que foi importante para a sociedade messiense, para os 

pais ser mais cientes, cuidar dos filhos quando saem de casa para não serem 

explorados pelo trabalho infantil, lugar de criança é na escola, e com relação ao lixo, diz 

que os vereadores combatem periodicamente isso, e na realidade a coleta de lixo existe, 

mas o que falta é uma punição em algumas pessoas que não tem bom senso quando o 

carro do lixo passa, e no Conjunto Antônio Rodrigues, algumas pessoas colocam muitos 

lixos, e que não é a sociedade em geram que tem que tomar essa consciência com 

relação ao lixo, e sim são 2% da população, e os matos são naturalidade, mas está 

faltando cuidar dessa parte, e alerta aos secretários com relação aos entulhos colocados 

na pista, que acarreta problema a população, que no inverno pode ser pior, e que 

fiscalização têm que existir, e só um engenheiro têm esse conhecimento para detectar 

os problemas futuros que podem acontecer na rua do corte. 

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

volta no município para ver a questão da iluminação, que de um modo geral a iluminação 

está boa, mas tem alguns pontos que alguns moradores sempre reclamam, como no 

Conjunto Antônio Rodrigues que até nisso é o mais penalizado, por trás do colégio 

Judith, na quadra 32, se encontra um escuro, na quadra 20 que dá acesso a pista tem 

lâmpadas apagadas, e na quadra 30, rua da Assembleia de Deus, e solicitou 

requerimento para que seja resolvido a questão de iluminação dessa rua, e diz que no 

Conjunto Jarbas Maya até o corte, quando foi feito iluminação nova no município, não 

são lâmpadas de led, e o bom é fazer manutenção das lâmpadas. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 05 de julho em horário regimental 

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

vereadores. 

 

Messias 21 de junho de 2018. 

 


