
ATA DA 55º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 02 dias do mês de agosto de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 54º 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. 

         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 que 

parabenizou ao prefeito pela caminhada nas ruas do município atendendo os pedidos 

dos vereadores, e é importante essa caminhada, pois o gestor vai ver de perto os 

pedidos de cada vereador, os requerimentos e ofícios, e a sociedade vai sentir o gestor 

mais presente. 

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

parabeniza também ao prefeito pela visita as ruas, mas só irá parabenizar 

completamente quando começar a fazer as cobranças dos vereadores, pois cobrar e 

olhar é bom, mas é melhor ver as cobranças realizadas. 

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

o vereador Marcos, mas quis dizer que o prefeito está tendo uma boa atitude, pois está 

vendo de perto o que o município e sociedade está necessitando, um bom caminho para 

corrigir os defeitos do município, e solicitou um requerimento para que seja feito um 

recapeamento na rua do corte, pois se encontra com muitos buracos e é preciso ser 

feito o mais breve possível, e que seja feito reparo na iluminação do Ares do Vale e 

reparo no muro do colégio Maria da Glória, pois o muro está praticamente no chão. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que na terça feira for 

formada comissão de vereador e foram a prefeitura solicitar algumas providencias do 

prefeito com relação a requerimentos feitos nesta Casa, e foi visitado a nova praça de 

eventos e foi visto quebra-molas e faixa de pedestre na saída da escola, e na frente da 

igreja católica, e em frente ao posto de saúde da Floriano Peixoto, e o prefeito prometeu 

fazer, e diz que toda visita que faz sempre cobra uma posição do prefeito, e agora está 

sendo feita visitas com previsão para executar os trabalhos que são solicitados, como 

na rua do Teotônio Vilela, que foi falado que até dezembro o calçamento será feito, e 

assim é as solicitações de quebra-molas, que na realidade é que seja colocado um a 

cada 200 metros, mas a despesa é grande e por enquanto só fará os três primeiros. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Adeilton, e diz que já que vai 

ser feito quebra-molas, que seja visto quebra-molas no bombachê, pois quase sempre 

tem problemas com veículos, lá desce muitos carros, motos e ônibus, e solicita que os 

vereadores não esqueçam que tem que ser dado uma força para que seja colocado uma 

lombada eletrônica na cidade, ou até um quebra-molas, e em toda cidade tem só falta 

Messias, pois para evitar acidentes. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e com relação as palavras do 

Vereador Adeilton, diz que o DENIT não terá mais desculpas, pois antes quando era 

cobrado deles, eles falavam que a obra ainda não estava concluída, mas a rodovia já 

foi inaugurada. 



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

está de acordo com as palavras do Vereador Geraldo e Adeilton, pois lembra quando 

foi vereador e fez requerimento em sua época de vereador solicitando quebra-molas, 

mas o DENIT alegava que não poderia colocar quebra-molas ali pois era descida, e é 

importante essa solicitação, se for possível fazer uma comissão para cobrar do DENIT,  

e parabenizou o Vereador Geraldo por ter parabenizado ao Prefeito Luiz Emílio pois 

está indo nas ruas, fazendo algo importante na cidade, pois as críticas construtivas dos 

vereadores é importante, pois o Prefeito vai  ver e atender as reivindicações da 

população. 

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

palavras bíblicas, e agradeceu a comunicação que o prefeito deu a classe da educação 

sobre a audiência pública que não será dada, mas deu alternativa e resposta ao seu 

requerimento, e com relação as lombadas, diz que já foi alvo de críticas quando falou 

que no Parque das Flores tem lombada e no município que seria necessário não tem, e 

quis dizer que não é necessário ter lombadas em cemitérios e sim na cidade, e solicitou 

do órgão responsável iluminação na rua por trás do Carlos móveis, e com relação as 

faixas de pedestres lembrou que seja feita também faixa em frente ao CEMLAL, pois é 

uma escola que precisa também. 

         Em seguida o Senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que sempre solicitou 

que o povo de Messias compareça as sessões, pelo menos acompanhe pelo rádio, e 

solicitou que os secretários também façam isso, nas quintas feiras acompanhe a Rádio 

Messias FM para ouvir o que a população está solicitando, pois, todas as cobranças dos 

Vereadores são a população que procuram os vereadores para fazer solicitações. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 09 de agosto em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 02 de agosto de 2018. 

 


