
ATA DA 52º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 12 dias do mês de julho de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 51º 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 Legislativo n.° 04/2018 de autoria da Mesa Diretora, submetido em 

votação pelo senhor Presidente e em seguida aprovado; Parecer da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei Legislativo n.° 04/2018 de autoria 

da Mesa Diretora, submetido em votação pelo senhor Presidente e em seguida 

aprovado; Projeto de Lei Legislativo n.° 07/2018 de autoria do Vereador Ary Cleyton de 

Carvalho Rêgo, submetidos pelo senhor Presidente as comissões para emitirem 

parecer; Projeto de Lei Legislativo n.° 04/2018 de autoria da Mesa Diretora, submetido 

em votação pelo senhor Presidente e em seguida aprovado por unanimidade. 

         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 

conversou com os profissionais das oficinas mecânicas, eletricistas e lanterneiros e que 

eles estão tristes por essa decisão que foi tomada, e entendemos que é a decisão 

pensada juridicamente, o governo só toma decisões se consultar o departamento 

jurídico, mas que tudo tem uma saída, e uma decisão dessa os vereadores deveria ter 

sido consultada, pois quem sofre com isso são os profissionais desse seguimento, e 

solicita que forme uma comissão, ouvir o gestor, departamento jurídico e pessoal 

responsável pela licitação no nosso município, pois hoje praticamente temos 60% da 

população de Messias desempregada, antes as usinas funcionavam 80%, hoje em dia 

30% ou menos funcionam, e essa decisão tomada, assim como em outros setores, os 

vereadores devem ser consultados, pois são que estão nas ruas para atender a 

sociedade, e diz que não concorda quando alguém fala mal de um vereador, pessoas 

que não tem compromisso com a cidade, e solicitou que lâmpadas sejam colocadas no 

Loteamento Severino Calheiros. E com relação aos professores, viu entrevista de um 

Vereador de Igreja Nova, onde vão ratear os 60% para os professores, e está na hora 

de resolver a situação, pois os professores têm que ser valorizados, sentar cm a 

comissão, o que não pode é jogar isso para frente. 

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

apoio de todos pelo projeto de lei, onde a quadra de esporte fica do lado da Escola Maria 

da Glória, e Jailson Lopes dos Santos, o amigo Jal da banda fanfarra merece a 

homenagem, pessoa que lutou pelo esporte e muito importante para a sociedade 

messiense, e  parabenizou o gestor do município como o Senador Renan Calheiros pela 

emenda do asfalto do Teotônio Vilela, pois faz parte do papel do vereador agradecer, e 

quem tem que a ganhar com isso é a população, e com relação aos precatórios, diz que 

os professores podem contar com o apoio dos vereadores, mas isso é uma questão 

judicial, e se dependesse dos vereadores com certeza os professores já estariam com 

essa parte do dinheiro.  

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 19 de julho em horário regimental 

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

vereadores. 

Messias 12 de julho de 2018. 


