
ATA DA 54º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 26 dias do mês de julho de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 53º sessão ordinária onde compareceram os vereadores. Em 

seguida o senhor vice-presidente solicitou da senhora redatora de atas a fazer à leitura 

da ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada.  

         E não havendo matérias na ordem do dia o senhor vice-Presidente facultou a 

palavra aos senhores vereadores e quem fez uso foi a Vereadora Sônia, e que leu 

algumas palavras bíblicas e diz que o deputado e deputada está de parabéns por ter 

chegado e ter dito palavras bonitas, e que a comunidade se conscientize, pois os 

políticos estão dizendo não vendam os votos, e Messias tem vários candidatos 

aparecendo, mas que a população veja qual os parlamentares estão sendo 

apresentados, pois muitos vão aparecer, mas os que vão fazer algo pela cidade é os 

que os vereadores apresentam, e como representante da educação nesta Casa, diz que 

está sendo cobrada sobre a reunião com o Prefeito para falar sobre os precatórios, e 

solicitou uma audiência pública para que o Prefeito reúna-se com a classe para 

esclarecer esse assunto dos precatórios dos professores, e diz que já conversou com o 

prefeito, mas f=gostaria que fosse falado em público para que todos entendam o que 

querem, pois o que querem não é nada mais do que é deles, e diz que se fosse para o 

município gastar 100%, não estaria bloqueado, e que deveria haver neste caso uma 

legalidade, e gostaria que o prefeito e procurador do município marque essa audiência 

pública para o esclarecimento, e diz que em várias cidades já houve audiência pública 

e Messias não é diferente, e que esse ofício seja encaminhado ao Prefeito. 

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

de acordo com a vereadora, e que haja essa audiência na Câmara, para que o prefeito 

diga como vai acontecer, e que a vereadora conte com ele para os interesses dos 

professores, pois nada mais justo do que o rateio para os professores, e diz que tomou 

o conhecimento que o Prefeito de Arapiraca é de acordo fazer o rateio, mas só está 

esperando decisão da justiça, e que a justiça decida o que os prefeitos podem fazer, e 

diz que Messias já está em tempo do Prefeito se manifestar. 

         Em seguida a Vereadora Sônia continuou com a palavra, e diz que aconteceu uma 

reunião no TCU e esteve presente, onde o secretário falou que alguns municípios já 

pagaram esse precatório, uns gastaram com os professores e outros investiram em 

outras áreas, e crer que o prefeito uma pessoa inteligente irá fazer essa audiência 

pública com os professores. 

         A palavra oi facultada e quem fez uso foi o Vereador William, e agradeceu a guarda 

municipal pelo apoio dado a população da Fazenda Bititinga, e a PM do Estado pelas 

rondas, e agradeceu a Secretária Morgana e a Dra. Lidiane, com o apoio do Prefeito 

pela compra do equipamento novo, um consultório odontológico para a zona rural, onde 

está sendo dado maiores condições de trabalho ao pessoal e melhor atendimento para 

a população, e diz que o prefeito trata todos iguais, não só trabalha na cidade, mas 

trabalha também na zona rural, e agradeceu também o secretário Mano e Júnior pela 

iluminação pública de Bititinga. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Geraldo, e diz que mais uma 

vez o assunto dos professores, e em sua opinião essa polêmica deve ser acabada com 



relação aos precatórios, e tem que ser tomada uma decisão que venha do Ministério 

Público e Tribunal de Contas, pois é coisa de milhões, e o Prefeito tem o interesse de 

fazer esse repasse, e diz que está do lado dos professores, mas ver que o gestor não 

pode tomar uma decisão sozinho, e está faltando um parecer final e acabar com os 

sofrimentos, pois comissões saem da cidade para outras, e tem que ser pensado no 

bem estar dos professores, e agradeceu a equipe da limpeza pela execução do serviço, 

e com relação a iluminação da Bititinga parabenizou ao prefeito, e  solicitou mais uma 

vez a faixa de pedestres para que seja evitado acidentes. E solicitou mais uma vez a 

iluminação do Loteamento Severino Calheiros e parte da iluminação da fazenda 

Ciricora, e as providencias com relação ao seu requerimento da final da rua, que o 

Prefeito visite junto com a equipe de infra-estrutura para rever aquela situação, pois 

quebra os veículos e isso não pode ser permitido que permaneça vários anos, e na boca 

de lobo seja tomado as providencias. 

         Em seguida a vereadora Sônia pediu uma palavra a parte, e diz que essa questão 

das lombadas é uma coisa simples de fazer, e com relação aos precatórios, diz que 

existe uma justiça, e o prefeito tem medo de colocar esse dinheiro e responder por 

improbidade administrativa, e com essa audiência pública haverá esclarecimento de 

como pode ser feito. 

        Em seguida o senhor vice-presidente convidou o senhor presidente para retornar 

a mesa, logo após o senhor presidente facultou a palavra aos senhores vereadores e 

quem fez uso foi o vereador Thomas, e diz que foi bom ouvir o deputado para esclarecer 

algumas questões com relação ao Estado, e diz que os precatórios dos professores, em 

seu entendimento é que os professores querem que o Prefeito tome um posicionamento 

com relação a isso, e sabemos que no final de tudo quem vai resolver isso é a justiça, 

mas em outros municípios os prefeitos falaram antecipadamente a decisão, e o prefeito 

de Messias não disse qual a posição dele, e que o prefeito dê seu opinião sobre o 

assunto, e diz que nessa época pré eleitoral, onde nos demais meses do ano ninguém 

vê os políticos na rua no município, esse período agora é as promessas, mas o prefeito 

disse em seu primeiro ano que iria calçar a última rua do Conjunto Teotônio Vilela e o 

prefeito Luiz Emílio disse que ia calçar, mas que calce antes das eleições para não 

prolongar, como o clube municipal que demorou oito anos para ser feito, e o distrito 

industrial que foi inaugurado várias vezes e tem só algumas pessoas de Messias 

trabalhando ali, enquanto os jovens da cidade estão indo embora para outros Estados, 

e diz que foi ótimo ter feito a CISP na cidade, governador está de parabéns. 

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

momento oportuno de um alerta ao eleitorado de Messias, pois agora vai aparecer 

várias promessas e obras iniciando na cidade, como o vereador Thomas falou, que o 

galpão passou oito anos para ser inaugurado, na última rua do Teotônio Vilela onde fez 

o primeiro requerimento para calçar aquela rua e até hoje não foi resolvido, e tomou 

conhecimento que o prefeito Luiz Emílio esteve naquela rua recentemente prometendo 

o calçamento, e isso é obra eleitoreira, não é favor que o prefeito vai fazer aos 

moradores daquela localidade e nem é obrigação dos moradores votarem em seu 

candidato, e parabenizou o Vereador Thomas pelo seu pronunciamento, e que o distrito 

industrial há vários anos prometeu geração de emprego, e todas eleições do prefeito ele 

trouxe empresários dizendo que vai trazer industrias para gerar empregos e até hoje 

ninguém viu os empregos, e os jovens estão saindo da cidade para trabalhar fora, pois 

não tem geração de empregos no município e sabemos que a prefeitura não pode 



empregar todos, mas pelo menos que as autoridades corressem atrás e trouxessem 

empresas para a cidade. 

         Em seguida o vereador Thomas continuou com a palavra, e diz que quando fala 

isso é ´para mostrar que ali está com oito anos de clube municipal, e em outras vezes 

já prometeram calçar aquela rua, e que a população não caia nessa conversa, e a CISP 

poderia ter sido feita em outro local, e a população messiense não aprova aquele local, 

e os complementares param no meio da rua atrapalhando o transito, e perdemos a 

rodoviária, a praça, o local que ficava os moto taxistas e uma rua antiga e os moradores 

estão reclamando, e diz que poderíamos só ter ganho, mas acha que perdemos 

bastante, e diz que alerta e muitas dessas promessas é de vários anos e que essas 

obras sejam feitas, e diz que era criança quando prometeram um estádio de futebol, e 

uma gestão é quatro anos e o que ser prometido em palanque tem que ser cumprido 

em quatro anos, e que a população de Messias fique alerta. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e com relação a solicitação 

da Vereadora Sônia, diz que todos os vereadores declararam está apoiando o 

movimento dos professores, e que houve uma reunião em Maceió no Ministério Público 

e outra no Centro de Convenções e nas duas foi conseguido ônibus pela prefeitura, e 

conversando com o Prefeito ele disse que não era contra, mas tem que ter garantia do 

Tribunal de Contas da União e do Ministério Público de que poderia fazer essa partilha 

de 60 e 40, e se o Tribunal de Contas encaminhar a esta Casa algum parecer para fazer 

alguma lei os vereadores farão, e a lei tem que ser cumprida e os vereadores juntamente 

com os professores acham que eles tem direito, e se dependesse da Câmara isso seria 

resolvido, e diz que não ver nada demais e que seja conversado com o prefeito e se 

houver audiência pública ele vai dizer exatamente isso, que não é contra, mas que 

espera uma decisão, e que a comissão vá e converse com ele para na próxima sessão 

dar a posição, e com relação ao calçamento daquela rua do Teotônio Vilela, esteve 

presente e mais alguns vereadores, quando o prefeito foi chamado para ir naquela rua, 

que desde a primeira administração do Jarbinhas é solicitado que seja construído, e o 

prefeito Luiz Emílio garantiu que será construído até  o final do ano, e acredita que há 

condição de fazer. 

        Em seguida a Vereadora Sônia pediu uma palavra a parte e diz que essa audiência 

pública é justamente para esclarecer junto aos professores o porquê da justiça não 

liberar e que o Prefeito junto com o Procurador do Município esclareça, pois os 

professores foram a audiências e sabem que existe lei e bloqueio e precisam ouvir do 

gestor, pois em outros município está sendo esclarecido assim. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra e diz que na Câmara já houve 

duas reuniões e foi dado oportunidade a todos e o prefeito já veio aqui uma vez, e diz 

que jamais usará essa casa como trampolim político, e que uma comissão vá até ao 

prefeito para daí marcar a audiência, e não será resolvido se não houver um parecer do 

Ministério Público ou Tribunal de Contas. 

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

do ano eleitoral, mas que faz parte de um governo há dezessete anos que mudou a 

história da cidade de Messias, e diz que esse governo tem compromisso com a cidade 

e que sempre fez e vem fazendo o que é de melhor para todos, e sabe que é difícil fazer 

tudo, mas o município fará aquilo que há condições, e a população fique atenta com os 

deputados que vem na cidade e compromisso que tem com o povo, e são todos os 

deputados que são eleitos que venham ter compromisso com a cidade. 



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

deputado que for da base do governo ou outro que não seja que os vereadores não 

percam o foco, que essa casa não sirva de politicagem, o que tiver que ser cobrado tem 

que cobrar o gestor e parabenizar quando precisar, e que os vereadores que apoiam 

candidatos não usem aqui como política, pois aqui os vereadores representam a 

sociedade messiense, e os problemas da população tem que ser expostos e juntos os 

vereadores se reunirem com um único motivo, para o crescimento e desenvolvimento 

da cidade e população, esse é o foco para ninguém entrar em conflito. 

         Em seguida o Vereador Eguimar continuou com a palavra, e solicitou que com a 

chegada do CISP, a guarda municipal não acabe, que devemos continuar o que vem 

dando certo, mantendo a segurança do povo cada vez mais. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que sobre a guarda, que 

é uma das coisas que funcionam no município, o que a polícia não faz a guarda está 

fazendo, e acredita que o Prefeito não irá desativar a guarda, e essa Casa cobrará que 

continue o que está dando certo, e que alguns vereadores se reúnam com o prefeito 

para ter alguma posição dele. 

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

ao deputado Francisco Tenório por suas palavras, uma pessoa que trabalha pelo nosso 

Estado, e diz que nesta Casa os vereadores ficam numa situação difícil com relação aos 

precatórios dos professores e é do conhecimento de todos que esta Casa e o Prefeito 

é a favor, pois nunca se negou e fica essa polêmica sem necessidade, e que criticar é 

fácil, mas que seja crítica construtivas, e com relação ao desemprego, essa situação é 

geral no país, e o prefeito ao tem condição de dar empregos a todos, e é lamentável os 

jovens estarem indo embora em busca de empregos fora, e os vereadores procuram 

amenizar a situação, mas isso é no país todo, e diz que concorda com o vereador 

Thomas nessa situação, e agradeceu ao Roberto pelo trabalho que tem feito na cidade. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que quase todos os 

vereadores têm seu candidato e pede a todos a compreensão que não causem 

problemas um com o outro nesta Casa, pois todos têm a mesma missão em trabalhar 

pelo desenvolvimento do município, e deputado bom é trazer desenvolvimento não só 

para a cidade e sim para todo o Estado, e nos sabemos que o desemprego é geral no 

país, mas no distrito industrial só teve umas três empresas e valeu a pena ser feito a 

doação, mas muita gente não investiu,  

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 02 de agosto em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 26 de julho de 2018. 

 


