
ATA DA 51º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 05 dias do mês de julho de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 50º 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 do expediente, 

que constava de ofícios e correspondências, em seguida foi solicitado a leitura da ordem 

do dia, que constava do Requerimento n.° 023/2018 de autoria do Vereador Thomas 

Henrique Peixoto Leite, submetido em votação pelo senhor Presidente e em seguida 

aprovado  

         E não havendo mais matérias na ordem do dia o senhor Presidente solicitou ofício 

para que a Eletrobrás troque ou coloque mais um transformador na energia do final da 

rua Floriano Peixoto em virtude do aumento de residências, pois quase todas as noites 

a rua fica sem energia por conta do consumo mais alto do que a capacidade do 

transformador que existe no local. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Geraldo dos Santos, e diz 

que na Rua Floriano Peixoto, ao sair do escritório viu um apagão até o final da rua, e o 

condomínio próximo, a quantidade de casas é um total de 46 unidades, e verificou que 

o empreendimento nesse condomínio não tem transformador, e a lei é clara quando diz 

que a partir de 16 unidades é obrigação do construtor colocar o próprio transformador 

dele, nem a Eletrobrás e nem a Prefeitura irá colocar esse transformador o que tem que 

ser feito é solicitar por requerimento para a administração, e a administração solicitar ao 

construtor para que seja colocado esse transformador, e solicitou que esse 

requerimento seja enviado em nome da Casa para o secretário Mano, que seja 

solicitado do construtor que seja colocado o transformador. 

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

Prefeitura, antes desses loteamentos feitos, que uma pessoa estivesse fiscalizando, 

para depois os problemas não virem para os vereadores, pois a população cobra dos 

vereadores. 

         Em seguida o senhor Presidente pediu uma palavra a parte, e diz ter 

conhecimento, e que é obrigação exclusivamente da prefeitura, a lei municipal aprovada 

pelos vereadores, além de lei federal, diz que quem for fazer loteamento, energia, 

calçamento e meio fio é do responsável, e alguém tem obrigação de fiscalizar, e faz 

ofício para Eletrobrás, pois ela quem autorizou ligar a energia do local, e depois da 

resposta dessa empresa vai mandar ofício para a direção da Eletrobrás e mostrar a falta 

de responsabilidade deles. 

         Em seguida o Vereador Geraldo continuou com a palavra, e diz que isso que foi 

dito, a fiscalização é da Prefeitura e a Eletrobrás tem culpa também em não fiscalizar, 

como exemplo o Loteamento Laura Vitalina tem um transformador, o Loteamento Alto 

do Bosque tem, e o Loteamento Ares Central tem três transformadores, o Loteamento 

Ares do Sol também tem, e diz que não aceita a Eletrobrás ligar energia em rede já 

existente para 46 unidades, e diz que gestor Luiz Emílio junto com o setor jurídico veja 

a questão de prestação de serviços das oficinas mecânicas, pense nesses profissionais, 

pois temos eletricistas capacitados , como mecânicos e lanterneiros, e não se admite ir 

para Maceió. 



         Em seguida o Vereador Adeilton pediu uma palavra a parte, e diz que deveria ter 

mais consideração, pois carros que estavam na oficina foram levados a Maceió, e o 

Prefeito deve pensar nesse caso, deveria ter feito reunião e cooperativa, Messias tem 

grandes profissionais, como por exemplo os profissionais que fizeram os móveis da 

Câmara, que são da cidade. 

         Em seguida o Vereador Geraldo continuou com a palavra, e diz que não critica a 

gestão, mas quer apenas uma solução, e diz que tem tempo ainda para reverter a 

situação. 

         Em seguida a Vereadora Sônia pediu uma palavra a parte, e diz que concorda 

com as palavras do Vereador, Messias tem grandes profissionais, e não tem um campo 

de trabalho, e vê que pessoas estão indo embora da cidade para outros estados, e esse 

pessoal da oficina são mais pessoas desempregadas, e diz que concorda também com 

o Vereador Adeilton, que seja feito uma cooperativa para esse pessoal da oficina, e 

acha que o desemprego em Messias irá aumentar cada vez mais, e  o gestor tem que 

cumprir a lei. 

         Em seguida o Vereador Geraldo continuou com a palavra, e diz que formar uma 

cooperativa é o ideal, verificar cada CNPJ desse pessoal e unificar uma nota só para 

todo serviço, e não vê algum sentido em tirar esse serviço da mão desses pais de 

família, e agradeceu a secretária Morgana por ter atendido sua solicitação. 

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

importante, já é lei que o valor 17600 em compras não precisa de licitação, mas esse 

valor é por ano, e diz que há várias formas de ajudar, o que mais é falado nessa gestão 

é o emprego, e que a cidade tem parque industrial, que anda devagar, e se espera que 

serviços da cidade sejam feitos na cidade, precisa ser feito licitação, mas que o pessoal 

do setor jurídico e contábil da prefeitura assessore os donos de oficina e comerciantes 

da cidade, pois não é fácil para eles está na concorrência, e são muitos documentos 

exigidos. 

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

palavras bíblicas, e com relação a iluminação, diz que ouvindo a Rádio Messias FM, um 

pastor fez um apelo aos vereadores entrarem com requerimento, o qual o senhor 

presidente já solicitou para que a Eletrobrás resolva esse problema, e parabenizou as 

pessoas que receberam o registros das casas, Prefeito e sua equipe estão de parabéns 

por esse trabalho, e diz que o lixo da cidade os carros passavam todos os dias, mas 

que agora passa um dia sim e outro não, e a população ainda não está ciente disso, e 

se antes já existia lixo, agora a situação piorou, e que o órgão responsável distribua 

panfletos a população dizendo o dia que o carro passa, para que assim a situação de 

lixo na cidade melhore, e diz que encontrou com uma pessoa que solicitou que na rua 

R do Conjunto Teotônio Vilela existe um buraco e ainda não foi resolvido. 

         Em seguida o Vereador Thomas pediu uma palavra a parte, e diz que já fez esse 

requerimento para essa situação. 

         Em seguida a vereadora Sônia continuou com a palavra e diz que é bom reforçar 

esse pedido, e com relação ao ofício para o Prefeito, solicitando reunião com os 

professores, e as pessoas querem resposta do dia para a reunião, e diz que perto da 

quadra socyete, tem muito lixo, e vai ter um evento no local e que o órgão responsável 

faça uma limpeza. 



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

agradeceu ao prefeito pela retirada do lixo do corte, e diz a vereadora que a situação 

dos carros lixo já foi resolvido, já estão passando todos os dias, e com relação as 

palavras do Geraldo, sabe-se que o Prefeito sabe trabalhar, mas com relação as 

oficinas, um carro para trocar uma lâmpada não precisa sair daqui ao Jaraguá, quando 

os carros quebram tem que ser solicitado guincho, que não são baixo custo, e que essa 

situação seja vista, do pessoal das oficinas da cidade, e espera que a limpeza na cidade 

seja feita, que ainda não está 100%. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Marcos Valério, e ouviu a 

lamentação dos vereadores sobre a situação do nosso município, e compartilha com 

essa preocupação, pois o município é carente de emprego, e o poder executivo está 

tirando o pouco que existe da população, e na decisão de licitação, primeiro tem que 

ser visto a situação da população, ter procurado os profissionais, donos de oficinas que 

geram empregos para muitos pais de família do município, e diz que encaminhou ofício 

já faz trinta dias, ao Prefeito com relação ao telecentro do Conjunto Antônio Rodrigues, 

que é pago a vários anos aluguel do local, tem computadores e duas pessoas cuidando 

do local, e enquanto isso a juventude precisa, e ali está sendo gasto dinheiro público 

sem nenhuma finalidade, e solicita resposta do prefeito ao seu ofício, pois vai procurar 

o Ministério Público para a situação ser esclarecida. 

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

orações de todos, não está recuperado totalmente, mas Deus tomará as providências, 

e com relação as oficinas, tem certeza que tem caminho para ser resolvido, que seja 

feito reunião com o prefeito, e a lei é para ser cumprida, no momento de desemprego 

do país na cidade o desemprego não é diferente, que seja visto uma solução para ajudar 

os pais de família. 

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

que fica feliz em ver novamente o Vereador Eguimar nesta Casa, e diz que o vereador 

está na correria do dia a dia trabalhando em prol da sociedade, e parabenizou o Tribunal 

de Justiça de Alagoas, Cartório de Messias e Prefeito pelo evento onde pessoas 

receberam registro das casas, e isso é importante, pois valoriza o imóvel das famílias e 

dá segurança e certeza, e que antes era difícil uma casa ser registrada, pois o registro 

tem um custo alto. 

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

requerimento aprovado para as providências do Conjunto Antônio Rodrigues com 

relação a iluminação pública, alguns moradores já entraram em contato dizendo que o 

problema já foi resolvido, e agradeceu por terem tomado as providências, e parabenizou 

o vereador Eguimar, sempre bom tê-lo nesta casa, e com relação ao emprego do 

município, a questão das oficinas, antes de ser feito algo deveria existir diálogo para ser 

tomada a melhor decisão, tem certeza que todo dinheiro que sai daqui para ser investido 

em outra cidade faz falta, e que o gestor esclareça o porquê dessa atitude, que isso seja 

revisto pois a cidade necessita muito de emprego, onde muitos vão embora da cidade 

pela falta de emprego. 

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

vereador Eguimar que todos estão felizes pela volta nesta casa, parabenizou ao 

presidente pela forma que conduz esta casa, e diz que concorda com os vereadores 

pelas críticas construtivas, e quando é visto um erro, vereadores devem sentar e 

conversar com o prefeito discutir o futuro dos trabalhadores e empresários da cidade, 



pois o problema de desemprego é em todo o país, e que essas oficinas voltem a 

funcionar no município, pois pessoas vão embora toda semana a procura de emprego 

em outros estados, e as únicas empresas que empregam no município, são os postos 

de combustível e prefeitura, e que uma solução seja vista para ninguém ser prejudicado. 

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

gostaria que uma comissão fosse feita para reunir com o prefeito e ver a questão das 

oficinas, pois os mecânicos da cidade têm capacidade, e não pode acontecer de carro 

daqui sair para Maceió. 

         Em seguida o senhor presidente fez uso da palavra, e diz que a prefeitura não 

precisa de autorização para fazer concurso, mas seria importante quando tivesse 

decisões como essa, que a câmara fosse consultada, pois os vereadores são os 

primeiros a levarem a culpa, e essa conversa com o prefeito é importante, pois pelo 

menos as empresas que ganharam licitação usassem a mão de obra da cidade, pois 

seria até mais barata do que a de Maceió, e não vê nada de mais nisso, e os vereadores 

são representantes do povo e não podem ficar calados. 

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

por encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 12 de julho em horário 

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

demais vereadores. 

 

 

Messias 05 de julho de 2018. 

 


