
ATA DA 57º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 16 dias do mês de agosto de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 56º 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 solicitou um 

oficio para que seja encaminhado ao Prefeito, para que seja solicitado da empresa 

responsável pela construção do CISP, que apresente nesta Casa o projeto como 

estacionamento na rua Floriano Peixoto, pois a sociedade precisa saber o motivo 

daquele estacionamento que corta 50% da avenida mais bela da cidade, que seja 

solicitado ao engenheiro para dar esclarecimento, e o senhor presidente encaminhe 

para que a sociedade venha a saber o porquê desse estacionamento, e solicitou a 

limpeza geral do cemitério do município próximo ao Conjunto Ana Raquel, onde não tem 

caixa de água nem porta de banheiro, a capela está precisando de uma reforma, e diz 

que esteve com o secretário Mano no Conjunto Ares do Vale vendo a situação daquela 

localidade, e diz que o Mano falou que todo projeto já foi feito para a pavimentação 

daquela localidade, e como vereador daquela localidade nunca deixou de trabalhar pelo 

seu bairro e município, e solicita que seja resolvido os quebra-molas que foram 

solicitados e as faixas de pedestres. 

         Em seguida o senhor presidente fez uso da palavra, e diz que a sociedade está 

cobrando os quebra-molas, até porque o prefeito chamou os vereadores para fazer 

visitas nas obras e no dia seguindo mandou o secretário Mano marcar onde seriam 

esses quebra-molas, mas parece que até a tinta que foi marcado já saiu, e solicitou que 

o prefeito tomasse essas providências. 

        A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Manoel Elias, e com relação 

aos quebra-molas, diz que em frente a barbearia do Zé Neto onde tem uma igreja, as 

motos ficam empinando podendo causar acidentes, e que seja feito um requerimento 

para que a prefeitura faça esse quebra-molas, e com relação a energia, a energia do 

final da rua Floriano Peixoto ainda não foi resolvido, que seja tomada as providências. 

        A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Marcos Valério, e com relação 

ao CISP diz que tem em mãos o encaminhamento do prefeito a esta Casa pedindo 

autorização para desapropriação do local que seria construído o CISP, e nesse 

documento não mostra que o CISP seria construído onde está sendo construído, 

destruiu uma rodoviária, acabou rua, e agora está fechando 50% da Rua Floriano 

Peixoto, e diz a sociedade messiense que esta Casa aprovou a autorização para o CISP 

ser construído na antiga secretaria de saúde, naquele prédio por trás da rodoviária e 

não no local onde está sendo construído, e diz que é lamentável a construção onde está 

sendo feito, e acredita que esta Casa juntamente como presidente deve tomar uma 

decisão para que pelo menos seja tirado aquele estacionamento e escadaria da rua 

principal, pois acabou com a rua da entrada da cidade, e acredita que providencias 

devem ser tomadas e os vereadores o que podem fazer é aprovar projetos, mas não de 

autorizar determinadas coisas, pois muitas pessoas nas redes sociais dizem que os 

vereadores são os responsáveis  por aquele CISP naquele local, e se tem alguém 



responsável é o prefeito, nenhum dos vereadores tem culpa de ser feito naquele local, 

e nenhuma lei foi passada nesta Casa autorizando aquele local para a construção. 

         Em seguida o Vereador Thomas pediu uma palavra a parte, e parabenizou o 

vereador Marcos por seu discurso, e diz que essa Casa não aprovou aquela obra 

naquela localidade, e não devem levar a culpa disso, o prefeito passou por cima desta 

Casa, passou por cima dos representantes do povo, é o culpado por ter perdido 

rodoviária, perdido rua antiga do município, e diz que em Messias é a única cidade que 

é construído no meio da rua, e por ser uma rua principal da cidade é um absurdo, a 

principal rua se tornou um beco, onde carros dificultam todo acesso e mobilidade das 

pessoas que passam no local, os comerciantes locais foram prejudicados, e diz que fica 

de alma limpa assim como todos os vereadores, pois sabem que não tem 

responsabilidade sobre aquela obra, e diz que fica sem palavras para isso em cima do 

legislativo. 

         Em seguida o Vereador Marcos continuou com a palavra, e diz que se existe um 

responsável dessa obra ser feita naquela localidade, é o poder executivo, pois acredita 

que o Estado não iria invadir ali sem a autorização do prefeito, e diz que esta Casa não 

é contra o CISP, todos querem o CISP para a segurança da sociedade messiense, mas 

não naquele local. 

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

discussão vai continuar, mas que agora já está feito, tem que haver uma solução, assim 

como o Vereador Marcos falou, para retirar o estacionamento, pois ali até a saída do 

colégio ficou pequeno, e diz que sempre falou que entrada da cidade não é bonita, além 

de ter fechado a pista lá de baixo, a população do Conjunto Antônio Rodrigues ficou 

com dificuldades de pegar as vans, e diz que desde quando é vereador sempre falou da 

iluminação, e que o assentamento Flor do Bosque está com mais de dois anos que a 

população sofre, e diz que uma aluna foi assaltada quando descia do ônibus por uma 

pessoa numa moto, e sem energia aumenta essas coisas e nessa fazenda as cosias 

são esquisitas, e que essa população seja vista, pois são pessoas que necessitam muito 

disso, e diz que precisa ser visto também o distrito industrial, pois tem que ser 

valorizados os poucos comerciantes que estão ali, mas ninguém vai olhar lá o que os 

comerciantes precisam, como poças de lamas que tem no local, os postes estão com 

anos lâmpadas queimadas, são poucos funcionários no local, mas gera mais de 100 

empregos, e diz que se preocupa como quebra-molas da BR 101, nem quebra-molas e 

nem a lombada eletrônica. 

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

encontro com o ex ministro dos transportes, Maurício Quintella, e falou a questão da 

redução de velocidade na BR, e que seria encaminhado ao diretor do DNIT para ver a 

possibilidade de ser colocado redutor de velocidade, e diz que agora possa ter 

possibilidade de resolver esse problema no município. 

        Em seguida o Vereador Adeilton continuou com a palavra e diz que em toda cidade 

tem, só em Messias que é essa dificuldade, hoje é visto pessoas passarem em cima do 

muro onde era a passagem da Ciricora, era para ter solicitado passagem de pedestre, 

e diz que as pessoas que moram ali na Ciricora passam pelo muro porque fecharam o 

local. 

        Em seguida o senhor presidente pediu uma palavra a parte, e diz que os 

vereadores solicitam providencias e nenhuma está sendo tomada, teve reunião com os 



sem terras, essa Casa deu espaço, o resultado foi um candidato de fora e colocou a 

iluminação no local, o parque industrial onde está abandonado, tem essa poça de agua 

que é grande e teria que ser colocado escavadeira, tem que dar condições aos 

empresários de colocarem as empresas no local, e com relação as palavras do vereador 

Marcos, diz que vai fazer um oficio em nome dos vereadores desta Casa, passar nas 

mãos do Vereador Marcos para ser entregue ao Mauricio Quintella para que ele se faça 

presente em alguma sessão desta Casa para os vereadores solicitarem diretamente a 

ele compromisso, pois se não tiver compromisso não tem voto, e os vereadores estão 

aqui para fazer lei e exigir que as leis sejam cumpridas, e diz que foi feito visita com o 

prefeito na cidade ele se comprometeu em mandar fazer os quebra-molas e o pessoal 

fala mal dos vereadores quando passam, pois são coisas simples de serem resolvidas. 

        Em seguida o Vereador Adeilton continuou com a palavra, e diz que o Fernando 

que tem que tem aquela empresa de carreta já desistiu de lá, e diz que no projeto tinha 

mostrando que o local seria calçado, e o irmão da oficina ainda não abriu o local por 

causa da poça de lama, ali o que falta é uma escavadeira para cavar para resolver o 

problema, e parabenizou o prefeito pela limpeza que foi feita lá na pista de baixo e o 

calçamento da rua do corte está ficando bom, só falta colocar os dois canos. 

         Em seguida o Vereador Geraldo pediu uma palavra a parte, e com relação a 

energia do assentamento, todo o empenho e trabalho foi zero, pois chegou essa pessoa 

que aparece de quatro em quatro anos e colocou postes no assentamento, e esse 

trabalho não está sendo feito pelo município e sim por essa pessoa que apareceu do 

nada. 

        A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e solicitou que no 

Conjunto Teotônio Vilela quadra R, onde já fez um requerimento, uma rua que passava 

carros e abriu uma cratera grande, e até agora não foi atendido, e diz que as coisas 

estão sendo feitas agora próximo a setembro, até a última rua do Teotonio Vilela estão 

tomando as providencias, e diz que fica feliz porque está sendo feito, os vereadores 

querem que nessa mesma velocidade que seja assim sempre, pois os vereadores e o 

executivo foram eleitos para trabalhar os quatro anos, e diz que as obras na cidade 

demoram anos, e até que enfim algumas serão inauguradas, e diz que pessoas estão 

fora de Messias já e não vão ver essas obras, e diz que não ver no distrito industrial 

pessoas da cidade, mas como o Vereador Adeilton falou que tem, fica feliz, mas ainda 

está longe da quantidade que foi prometida, falta o incentivo para avançar, e que seja 

dado esse incentivo, e sabemos que esse momento não é fácil, mas aquele distrito não 

foi feito agora e já era pra ter feito empresas, e que não se pode prometer uma coisa e 

não cumprir. 

        Em seguida o senhor Presidente pediu uma palavra a parte e diz que com relação 

a Rondon é um caso a parte, ali é uma empresa de grande porte e a mao de obra no 

local é qualificada, a maioria dos soldadores eram da Bahia, nem no Estado de Alagoas 

tinha, outras mao de obras tem, mas soldador para fazer tubo para ser usado pela 

Petrobras não temos. 

        Em seguida o Vereador Adeilton pediu uma palavra a parte, e diz que a empresa 

tinha mais de 130 funcionários, primeiro foi chamado os soldadores de Messias, mas 

passaram poucas pessoas daqui, e diz que em Messias tem profissionais bons, como 

por exemplo, antes os ônibus quando quebravam não passavam mais de vinte dias, 

agora com essa empresa passa mais de vinte dias, e aqui na cidade tem profissional 

que sabe resolver o problema. 



         Em seguida o Vereador Thomas continuou com a palavra, e diz que foi bom o 

esclarecimento, e diz que o que ver é a falta de incentivo, e os poucos empregos são 

tirados para outras cidades, como os mecânicos, essas poucas coisas que são tiradas 

do município é o que faz falta. 

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

licitação, as oficinas do município foram tiradas com diversos profissionais qualificados, 

e atualmente toda mão de obra está em uma única oficina em Maceió, e veículos do 

município está lá a quase trinta dias, e só sai quando tiver pagamento, e aqui em 

Messias era diferente, consertava-se e tinha tempo para receber, e solicita em nome do 

Valdomiro, que tem CNPJ certo, fazer uma cooperativa para que os vereadores junto 

como município dar a mão de obra a esses profissionais. 

         Em seguida o Vereador Thomas continuou com a palavra, e com relação a 

iluminação pública, diz que o debate poderia ser aberto, até para terceirização desse 

setor para ser a solução, pois se as lâmpadas têm essa dificuldade para chegar para 

resolver esse problema, esse dinheiro que é o contribuinte deveria empresa administrar, 

pois isso iria tirar essa carga do município, assim cobrando exclusivamente a empresa 

para que fosse resolvido, e diz que na internet o que vai ver reclamação é sobre 

lâmpadas, e solicitou que seja feito requerimento para que seja colocado lâmpadas na 

rua principal da feira, pois a muito tempo as lâmpadas estão queimadas no local, e diz 

que já consertaram as lâmpadas no Conjunto Antônio Rodrigues na quadra 32 e 30, 

mas já estão queimadas novamente e já houve assalto na localidade, e diz que se 

tivesse uma empresa ficaria mais fácil a manutenção porque tinha onde cobrar, com 

relação a CISP, diz que os vereadores não tiveram culpa, são os vereadores 

representantes do povo, que fazem as leis, mas o povo vai entender que essa Casa não 

teve culpa, que o povo julgue quem for o responsável, e no momento o que pode ser 

feito é os reparos para que a sociedade seja menos prejudicada possível. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que nesse momento 

político, vai convidar o candidato, que compareça a assistir uma sessão a câmara, e diz 

que enviará também o ofício ao prefeito com relação ao CISP 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 23 de agosto em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 16 de agosto de 2018. 

 


