
ATA DA 56º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 09 dias do mês de agosto de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 55º 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 Marcos Valério, e 

solicita do Prefeito que olhe para Rua Jose da Fonseca Lins, conhecida como rua do 

corte, pois a rua se encontra esburacada, dificultando até a passagem dos carros, um 

bueiro na ex praça que está aberto, e diz que tem requerimento seu para fazer reforma 

daquela praça, e no final colocar os bancos onde tinha antigamente, mas até agora não 

foi atendido, principalmente os moradores da cidade, e diz que esteve passando pelo 

local e os moradores estão reclamando, e isso não se gasta tanto, o prefeito pode 

resolver e assim dar mais condições aos moradores, e com relação a rua do matadouro, 

que continua no esquecimento pela administração e a população solicita as devidas 

providencias. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Geraldo, e que solicitou que 

o Roberto, a guarda continue fazendo esse trabalho brilhante na cidade, pois para o 

bem da sociedade a câmara está a favor, e diz que a partir de setembro o prefeito verá 

a situação da rua do corte, e diz que indo até o cemitério uma senhora o chamou e 

reclamou da obra que está sendo feita na rodoviária, ela disse que foi culpa dos 

vereadores, e diz que respondeu que a culpa não é dos vereadores, diz que não aprovou 

esse projeto, e se passou pela câmara não estava presente, e  tem certeza que a 

câmara não tem culpa desse prédio está sendo instalado naquele local, e diz que os 

vereadores estão trabalhando pelo bem da sociedade, diz que não concorda com o 

estacionamento do CISP, que não deveria ter acontecido essa obra, acabou com a rua 

que existe a mais de 50 anos, o início da Floriano Peixoto, deveria ter sido pensando 

com o departamento técnico da empresa e do município, pois todo município tem 

engenheiro para isso, revisando o projeto, e diz a sociedade que não foi de seu 

conhecimento, e sim foi de seu conhecimento o primeiro projeto, que era pra ter sido 

construído por trás da rodoviária. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que esta casa aprovou 

a lei para que fosse construído a CISP, de primeira mão seria feito no antigo produban, 

mas viram que o terreno não era suficiente e foi acertado que fosse feito na rodoviária, 

a câmara estava sabendo e deu consentimento, o que os vereadores não sabiam, era 

que ia fazer o estacionamento no meio da rua, e se soubesse não seria acertado, e diz 

que não quer redimir vereador, onde houve aprovação dos vereadores, primeiro que o 

que mais o a população solicitava era uma delegacia grande, e diz que não apoiaria 

nem os demais vereadores, esse estacionamento. 

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

o presidente falou, também participou dessa votação, e que os vereadores votaram para 

dar mais segurança ao povo em nossa cidade, mas diz que não teve conhecimento 

também que o estacionamento do CISP iria tomar conta da rua, ali tem um problema 

sério para ser resolvido, e solicita que seja discutido para que seja mão única e facilitar, 



evitando acidente, e que a rua saindo da padaria, o DNIT parece que ainda não liberou 

para o município, e deveria colocar para facilitar para as pessoas pegarem essa BR, e 

essa mão da rua principal só ficaria vindo, assim facilitando e diminuindo acidentes, pois 

quando o ônibus escolar passa os estudantes correm o risco de acidentes, e diz que é 

importante o CISP na cidade para manter a segurança da população, e que os 

vereadores junto com o prefeito deve ver o que deve ser feito, para assim facilitar, pois 

já existe o problema, agora tem que ser buscado a solução. 

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

tomou conhecimento da mudança do CISP para onde está sendo feito, e sabe que a 

sociedade está recebendo o CISP com tristeza, pois os moradores estão indignados 

com o fechamento da rua e tomaram a metade da rua principal da cidade, e diz que o 

governador falou que ou fazia ali, ou o município perderia o CISP, e isso foi arrogância 

dele, e o prefeito cedeu demais, pois tem outros locais melhores, não deveria fechar a 

rodoviária e acabar com uma rua, e diz que chegando as eleições, isso é uma obra 

eleitoreira, e os vereadores não estão de acordo com essa obra, com relação a água 

que o governador prometeu ainda não foi feito, projetos que trazem consequência para 

a sociedade messiense. 

         Em seguida o Vereador Eguimar continuou com a palavra, e diz que os vereadores 

devem pensar e avançar, pois se existe um problema deve ser buscado a solução para 

resolver, e esse CISP chega para manter a segurança do cidadão messiense, e é 

importante para ter mais segurança, manter o sossego e a paz, e temos uma guarda 

que funciona e que não deixa a desejar, as vezes até ultrapassa os limites, mas com a 

chegada do CISP irá ajudar. 

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

requerimento para mais iluminação pública na rua do matadouro, uns três postes com 

lâmpadas apagados, essa rua já é precária e a manutenção da iluminação é dever da 

prefeitura, e o secretário solucione esse problema, e diz que foi procurado por 

moradores do Ares Central, os moradores estão sem saber por onde passa, que o 

responsável tome as providencias para que os moradores possam fazer o 

deslocamento, e com relação ao CISP, diz que procurou saber o porquê avançou o 

estacionamento, e o por que o CISP não foi colocado em outro local. 

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

tomou conhecimento essas construções são feitas geralmente fora da cidade, e poderia 

ter sido feita em frente ao posto de combustível, é próximo a cidade, e tem certeza que 

se os vereadores soubessem que o estacionamento seria ali, não teria sido aprovado. 

        Em seguida o Vereador Ary Cleyton continuou com a palavra, e diz que o prefeito 

falou como o vereador Marcos Valério falou, o governador disse que ou faria ali ou o 

CISP sairia da cidade. 

         Em seguida o Vereador Geraldo pediu uma palavra a parte, e diz que houve uma 

pressão forte nesse caso, não sabe qual o acordo que foi feito, mas temos outras 

opções, assim como o presidente falou, e sob pressão quem sofre é a sociedade com 

isso. 

         Em seguida o Vereador Ary Cleyton continuou com a palavra, e diz que se for para 

perder o CISP, que é melhor perder parte da rua, pois é notório que a segurança vai 

intimidar, e melhorará a segurança em nossa cidade, e com relação ao governador, as 



promessas que foram feitas, uma que foi a do CISP e a outra com relação a água, essa 

está em andamento o andamento o projeto, sendo uma obra de eleição ou não as obras 

têm que continuar. 

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

concorda com o vereador em partes, pois chegando próximo a campanha ele começa 

a realizar essas obras, obras eleitoreiras, e essa posição dele ao prefeito, nesse caso 

diz que perderia o CISP, mas não aceitaria naquele local. 

         Em seguida o Vereador Ary Cleyton continuou com a palavra, e diz que ninguém 

sabia que aquele estacionamento iria ser daquele jeito, mas diz que não perderia o 

CISP. 

          A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador William, e diz que a intenção 

de trazer o CIPS é de melhorar a cidade, a segurança da cidade, mas o que está 

acontecendo os vereadores não tinham tomado conhecimento, e diz que crer que a 

população só tem a ganhar com o CISP, e com relação as palavras do vereador 

Eguimar, é uma coisa para pensar, sentar com o prefeito para tentar agilizar e deixar 

uma mão única no local e evitar acidentes, e diz que foi um pedido seu a muito tempo 

aquele quebra-molas em frente a rodoviária e melhorou, e reforçou o pedido dos 

vereadores com relação a faixa de pedestres em frente ao colégio, para a segurança 

dos alunos, e solicitou que seja fechado a rua por no mínimo dez minutos na hora da 

largada dos alunos em frente ao colégio, que aguarda veja se tem possibilidade para 

isso, e solicitou da prefeitura sinalização na entrada da cidade para evitar acidentes. 

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

desejo da população é que esse CISP venha trazer segurança para a população, e tem 

informações que em alguns lugares onde esse CISP funciona voltou o que era antes, 

não está tendo o movimento que era esperado, e diz que espera que aqui na cidade 

funcione mesmo. 

         Em seguida o vereador William continuou com a palavra, e diz que concorda com 

as palavras do vereador Marcos Valério, e os vereadores estão para cobrar isso, pois 

se prometeram de um jeito e fazer de outro os vereadores vão cobrar do governo do 

Estado, pois é de responsabilidades dele a segurança pública, e convidou a todos pela 

primeira cavalhada matuta em homenagem ao dia dos pais. 

         Em seguida o senhor presidente fez uso da palavra e diz que o vereador William 

foi bastante feliz com suas palavras quando se referiu ao cruzamento, e vai enviar um 

ofício para que seja colocado a placa do PARE, e com relação ao quebra-molas em 

frente ao colégio, diz que é contra, pois vai ter uma delegacia com muito policiamento. 

         Em seguida o senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Roberto Ventura, 

e que saudou a todos presentes, e diz que houve um problema de relação depois de 

seu depoimento, e que foi policial militar durante dez anos e mantem um relacionamento 

bom com todos eles, e diz que tem feito operações na cidade durante a noite com a 

polícia militar, pois é uma polícia ostensiva, polícia que está na rua, e diz que não pode 

generalizar a todos e aqui não poderia ser diferente, aqui existe pessoas de bem, mas 

sempre existem uma ou duas pessoas que atrapalham o serviço, e que ficou chateado 

com atitudes de alguns, e diz que vai fazer a segurança, onde o dever é fazer do 

patrimônio público, mas estão excedendo em fazer outros que não são o objetivo, mas 



vai continuar fazendo para combater os bandidos, e diz que vai haver operações que 

vai ser repercussão em Alagoas, junto com a polícia. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 16 de agosto em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 09 de agosto de 2018. 

 


