
ATA DA 59º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 30 dias do mês de agosto de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 58º 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 foi lida e aprovada. 

         E não havendo matérias na ordem do dia o senhor Presidente fez uso da palavra, 

e agradeceu ao prefeito pela visita que ele fez a esta Casa, e diz que é muito importante 

sempre que possível a presença do prefeito para discutir projetos da cidade. 

         Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra aos senhores vereadores, e 

quem fez uso da palavra foi o Vereador Geraldo, e solicitou um requerimento para que 

seja encaminhado a secretária de saúde, e diz que fez uma visita a fazenda Ciricora e 

algumas pessoas comentaram que algumas gestantes saem da Fazenda Ciricora para 

fazer pré-natal na Fazenda Bititinga, e diz qu0e a Ciricora está mais próxima da cidade 

do que da Fazenda Bititinga, e diz que isto pode não está errado, pois tem programas 

da família, médicos na fazenda e talvez seja por esta motivo, e diz que as vezes as 

pessoas tem deficiência de sair e deslocar para outra fazenda, e até mesmo sem 

dinheiro fica aguardando transporte, não está dizendo que a prefeitura leva e não traz, 

e sim leva e traz, e como a Fazenda Ciricora é mais próxima da cidade, diz que essa 

situação tem que ser revisada, até para amenizar para as pessoas que não tem 

condições de ir até a Bititinga. 

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

diz que a equipe de saúde, da saúde da família, tem uma quantidade de trabalhar por 

família, principalmente Ciricora, onde é Ciricora e zona rural, e o posto central da zona 

rural é o da Bititinga, que tem estrutura para fazer pré-natal e tudo, e é de seu 

conhecimento que a prefeitura disponibiliza o transporte, que busca os pacientes em 

casa e leva para o posto, se não estiver ocorrendo assim, deve ser vista a situação, pois 

pode estar havendo falha no serviço, e com relaço a vacinas, é a mesma situação, a 

médica atente duas vezes na semana na Bititinga e nos demais dias nas fazendas, e 

tem certeza que na Ciricora tem atendimento médico, mas em termos de pré-natal é 

necessário ter a estrutura do posto de saúde, que no caso é o da Bititinga, da zona rural, 

por isso o deslocamento das gestantes, e se as gestantes da Fazenda Ciricora vier para 

Messias, vai sobrecarregar outro PSF, pois essa gestante não está cadastrada nesse 

PSF, e se a dificuldade é o transporte para transportar para Bititinga, cabe rever uma 

forma de atender as pessoas no posto da cidade sendo que com a equipe médica da 

zona rural. 

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

esclarecimento do Vereador William foi importante, e que não está criticando a 

secretaria de saúde, mas quer tomar um conhecimento. 

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

do vereador Geraldo foi boa, pois isso deixa muita gente em dúvida, mas cada equipe 

de saúde da família tem um número de pessoas, e aquele pessoal são da zona rural, e 

como existe um posto de saúde daquela área, em um caso que um paciente não puder 

se locomover, um médica da família é obrigado a ir na residência dele, na fazenda, mas 



se caso o paciente puder se locomover, o transporte é disponibilizado pela prefeitura, 

leva e traz o paciente, e essa situação já está esclarecida. 

         Em seguida o Vereador Geraldo continuou com a palavra, e diz que não está aqui 

fazendo crítica a secretária de saúde, e sim tirar umas duvidas, e foi ciente que o médico 

está indo no posto nas datas, mas só queria saber dessa informação, e solicitou que a 

guarda municipal, polícia militar, que faça periodicamente nas horas que a população 

caminha, na pista desativada do município, a segurança para a população, pois há 

relatos de que assaltantes passam pelo local ameaçando algumas pessoas, e solicitou 

mais uma vez que o secretário Mano, Secretário Júnior revejam a situação da Ciricora, 

pois os postes estão com lâmpadas queimadas, e faz mais de seis meses que foi feito 

esse requerimento. 

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

cruzamento do Antônio Toledo, um amigo pediu, assim como outras pessoas, que seja 

feito sinalização, pois com o cruzamento da pista tem que ser tomado essas 

precauções, e reforçou mais uma vez que seja tomada as providências na quadra R do 

Conjunto Teotônio Vilela, Vereador Marcos Valério também já reforçou, esse 

requerimento foi feito a uns dois meses atrás, e já faz dois anos que no local está aberto 

e é de extrema importância melhoria para aquela localidade, e convidou a todos para o 

troneio de voleibol que acontecerá no sítio do Pepa para comemorar os 21 anos de 

voleibol de areia em Messias, e 21 anos da quadra de areia, que até agora é a única do 

município, e é um momento de celebração, não só do futebol, mas da prática do esporte 

no município. 

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

parabenizou a cidade pelo dia 06, está completando mais uma ano de sua 

independência política, que a cada ano Messias possa crescer e se desenvolver para o 

bem da sociedade messiense, e diz eu olhando a programação das festividades, viu 

que vai ter a inauguração do CRAS de Messias, e com prazer ver que depois de tanto 

apelo que fez na tribuna, diz que ali era um telecentro que não funcionava, e agora será 

feito um unidade núcleo do CRAS, e diz a população do Conjunto Antônio Rodrigues, 

que até que enfim o prefeito ouviu suas reclamações, foram críticas construtivas para o 

gestor público, pois se não estivesse falado talvez o telecentro estivesse sem nenhuma 

finalidade para a população, e diz aos moradores que eles sempre terão um vereador 

atento, sempre reivindicando os interesses da sociedade messiense, e agradeceu ao 

prefeito por essa iniciativa de colocar aquele local para funcionar em prol da juventude 

daquele bairro. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 13 de setembro em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 30 de agosto de 2018. 

 


