
ATA DA 60º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 13 dias do mês de setembro de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 59º 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 da ordem do 

dia, que constava do Projeto de Resolução n.° 01/2018 de autoria da Mesa Diretora, 

submetido pelo senhor Presidente as comissões para emitirem parecer. 

         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 deu 

seu voto de pesar a família da Emilly, e voto de pesar pela morte do vereador de Maceió 

Silvano Barbosa, que começou como vendedor de picolé de Maceió, defendeu a 

comunidade do Benedito Bentes, trabalhou em prol dos mais carentes e foi vereador 

mais votado de Maceió em seu primeiro mandato, e deixou seu pesar pela partida do 

vereador. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e deixou seu voto de pesar e 

de toda esta Casa a família da garota Emilly, como também a família do Vereador de 

Maceió Silvano Barbosa. 

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

palavras bíblicas, e deixou os seus sentimentos a família enlutada pelo falecimento da 

Emilly, e o sentimento pelo vereador de Maceió, como também pelo acontecido ao 

candidato Bolsonaro, uma barbaridade a qual pessoas levam a política por questão de 

poder, e todos devem ser unidos independentemente de partido, religião. E parabenizou 

a cidade pelos 56 anos, e ao prefeito pela festividade, escolas e funcionários pelo desfile 

do dia 06, e solicitou que no matadouro, nas primeiras casas onde tem uma cratera que 

precisa ser tampada, como também providencias na rua onde tem uma infiltração, onde 

cria insetos no esgoto, na rua L perto da casa do senhor Lucio. 

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

acordou triste, pelas pessoas que estava perto daquela garota, mas Deus sabe de todas 

as ciosas e irá confortar os familiares da adolescente, e deixou seus sentimentos 

também ao Silvano Barbosa, onde conhecia da cachoeira, e quem perdeu foi a 

sociedade e os moradores do Benedito Bentes, e solicitou que quando os vereadores 

verem algo na cidade de errado, esse é o papel dos vereadores, foi assim que o povo 

elegeu cada um e o gestor tem sabedoria para entender, e quando fala algo não é 

oposição, mas vê a necessidade do bairro, e com relação ao SISP viu que o 

estacionamento está quebrado, e por trás tem espaço para que o prédio fosse recuado, 

e diz que foi importante para a sociedade que o gestor teve uma boa iniciativa em 

colocar uma central de distribuição de farmácia na cidade, e diz que no Conjunto Antônio 

Rodrigues foi feito uma expansão do Cras, importante para a sociedade também, e os 

requerimentos dos vereadores que ainda não foram atendidos, mas alguns foram 

atendidos na inauguração, indicação das ruas e faixas de pedestres, e diz que sua 

postura como vereador vai continuar assim sem ser beneficiado, ajudar o gestor na hora 

certa, mas se achar que deve contrariar as coisas que não admite esse é o papel do 

vereador, e parabenizou a cidade pelos 56 anos, onde o comercio movimentou a cidade, 

e diz que foi uma falha dos vereadores de não ter visto o estacionamento daquela forma, 

e os vereadores não tem culpa do estacionamento está naquele local, uma rua histórica, 



e com relação a iluminação próxima ao Carlos Móveis até o final da Rua Floriano 

Peixoto, e tem um condomínio próximo que tem mais de 40 casas e não tem 

transformador de energia, sendo que a lei diz que a partir de 12 casas é necessário 

transformador, e quem sofre com isso é a sociedade, e solicitou para que essa situação 

seja revista. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Ary Cleyton, e deixou seu 

pesar a Emilly, e parabenizou Messias pela emancipação política, ao Prefeito por 

conduzir essa bela festa onde teve inaugurações importantes na cidade, e parabenizou 

a atitude do prefeito em fazer as coisas e ia para as ruas, que o prefeito continue assim, 

verificando e acompanhando de perto as obras, e parabenizou a direção da escola 

Paraiso Rural, pois trouxe os alunos a esta Casa para conhecer as dependências desta 

Casa, e alguns vereadores presentes representaram os 11 vereadores explicando como 

funciona essa Casa e a importância do poder legislativo, e agradeceu ao prefeito, pois 

fez um requerimento em seu primeiro mandato para que fosse identificado as ruas e 

quadras, e no tempo as placas foram saindo, mas agora estão repondo para facilitar 

para a população. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e deixou seu pesar 

a família da Emilly, e assim como o Vereador Geraldo, diz que quando o Vereador entra 

nesta Casa não deve ser oposição nem situação, os vereadores devem ser posição, 

falar o que está certo e o que está errado, pois vereadores recebem para estar aqui e 

não estão fazendo favores, e o povo confia os vereadores, tem que trabalhar pela 

comunidade, pois recebem para isso, e diz que na rua do Teotônio Vilela, quadra R está 

uma grande cratera e já poderia ter sido resolvido, e tem muita coisa que precisa ser 

melhorada, como o vereador Marcos falou, o centro lá do conjunto onde não funcionava 

agora foi feito extensão do CRAS, mas já era pra ter sido feito, pois são pequenas 

atitudes que diminuem despesas. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e falou sobre a importância 

da atuação dos vereadores está sendo essencial para o desenvolvimento da cidade, as 

cobranças, indicações e requerimentos estão fazendo que a cidade se desenvolva, 

independente do partido do vereador, são 11 vereadores que tem o mesmo valor e 

obrigações. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 20 de setembro em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 13 de setembro de 2018. 

 


