
ATA DA 53º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 19 dias do mês de julho de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 52º 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.° 07/2018 de autoria do Vereador Ary Cleyton de Carvalho Rêgo, 

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, 

submetido pelo senhor Presidente em votação 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 Geraldo, e diz que esta 

Casa e os Vereadores estão para servir a sociedade, e agradeceu pelo requerimento 

do Vereador Marcos, e seria bom que a sociedade entendesse qual o papel do vereador 

e desta Casa, e vê que aos poucos a câmara está adquirindo credibilidade, pois esta 

Casa tem Vereadores sérios e tem compromisso com a sociedade, e gostaria que 

Messias alavancasse grandes industrias para gerar empregos para a sociedade , como 

os bombeiros que passaram meses fazendo curso e se preparando para servir a 

sociedade m qualquer evento, e que continuem assim, e o material já está chegando 

para fazer o trabalho 100%, e solicitou um ofício para que seja feito limpeza por trás da 

construção da Cisp, pois os entulhos estão gerando mosquitos, prejudicando os 

moradores do local. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e que agradeceu pela pelas 

providencias que foram tomadas com relação a solicitação dos vereadores para que 

fosse feito limpeza na parte da pista em frente ao louro, a limpeza foi feita, e diz que é 

importante que seja cobrado, por mais que seja obrigação, mas todos se sentem feliz 

quando faz algo e é reconhecido, e diz que a sociedade tem que ter confiança no seu 

representante, pois os vereadores são os primeiros a receberem as cobranças, e 

agradeceu ao pessoal dos bombeiros pois cobraram e agradeceram, e isso é importante 

para os vereadores. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Marcos Valério, e diz eu na 

hora que é feito a crítica e agradecer depois é bom, e agradeceu ao prefeito pelo 

requerimento que recebeu o bombeiro civil, que eles vão está nas festividades do 

município, trabalhar e defender o interesse da sociedade, e esse apelo seu teve o 

respaldo de toda essa casa, e agradeceu também ao prefeito, pois as bocas de lobo do 

Conjunto Jarbas Maya estão sendo resolvido os problemas, e solicitou que a Rua do 

Matadouro e escadaria seja tomada as providências, e no Teotônio Vilela, que o Prefeito 

esteve lá que prometeu que essa obra sairá, e o papel do vereador é cobrar do chefe 

do executivo e todas as críticas do vereador são construtivas e irão atender a sociedade 

de Messias. 

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

ao requerimento do corpo de bombeiros, parabenizou o prefeito, pois quando cumpre o 

que a Câmara solicita isso mostra a harmonia dos poderes, e agradeceu por terem vindo 

aqui nesta Casa agradecer, e parabenizou o prefeito por estar atento as reuniões e está 

indo nas ruas, e isso é bom para a população, pois está vendo os problemas de perto e 

resolvendo, e agradeceu pelo projeto de lei aprovado, colocando o nome do Jal na 

quadra de esporte, pois ele foi um jovem que faleceu e sempre foi dedicado ao esporte 

e tinha comprometimento com as atividades do município. 



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

palavras bíblicas e agradeceu aos bombeiros civis que vieram, agradeceu ao vereador 

Marcos Valério por seu requerimento, e que os bombeiros sejam bem-vindos a 

comunidade ajudando a população, e parabenizou o prefeito por estar andando nas 

ruas, vendo a necessidade do povo, e parabenizou por ter visitado o Instituto Arlindo 

Euzébio, e que viu a necessidade das pessoas e vai ajudar, e com relação a limpeza do 

Conjunto Antônio Rodrigues que foi feita agradeceu, e com relação aos pedidos do 

Matadouro, crer que em breve o prefeito irá atender a esses pedidos. 

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

Vereador Marcos Valério pelo requerimento do corpo de bombeiro, e ao Prefeito por ter 

atendido ao pedido, e diz que o Prefeito atende a todos os vereadores para aquilo que 

é necessidade da população e parabenizou ao corpo de bombeiros, pois vão ajudar a 

população nos eventos da cidade, e parabenizou ao presidente pelo trabalho feito nesta 

Casa, buscando aquilo que é de interesse do povo dando a oportunidade a todos de 

usar esta tribuna, e é assim que trabalha, com trabalho sério e compromisso, e diz que 

esteve acompanhando o Prefeito, visitando a cidade, e viu o compromisso dele, e isso 

é importante para Messias crescer e se desenvolver cada dia mais. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que fizeram uma 

caminhada juntamente com o prefeito e aproveitou a oportunidade para levar o prefeito 

na última rua, uma rua estreita, e que seja feito calçamento nesta rua, e o prefeito visito 

algumas casas e se comprometeu até o final do ano ser calçada e ser feito também 

algumas escadarias, pois é difícil até o acesso das pessoas saírem de casa. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 26 de julho em horário regimental 

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

vereadores. 

Messias 19 de julho de 2018. 


