
ATA DA 61º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 20 dias do mês de setembro de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 60º 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 Parecer da Comissão de Justiça e de Redação ao Projeto de 

Resolução n.° 01/2018 de autoria da Mesa Diretora, submetido pelo senhor Presidente 

em votação, em seguida aprovado; Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização ao Projeto de Resolução n.° 01/2018 de autoria da Mesa Diretora, 

submetido pelo senhor Presidente em votação, em seguida aprovado, Projeto de 

Resolução n.° 01/2018 de autoria da Mesa Diretora, submetido pelo senhor Presidente 

em votação e em seguida aprovado por unanimidade. 

         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 

requerimento para que seja tomada as providencias na boca de lobo na subida do 

bombache, do lado esquerdo chegando próximo a serralharia do Fernando, e diz que a 

iluminação da Floriano Peixoto, se não colocar transformador no condomínio, onde foi 

construído 46 casas, e se não colocar um transformador não vai consertar essa parte 

da iluminação dessa rua. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi a vereadora Sônia, e deixou seus 

sentimentos a Dona Júlia, e a família do senhor Antônio Toledo, e leu algumas palavras 

bíblicas, e agradeceu as pessoas ao qual trabalham nesta cidade, e diz que os 

precatórios os aposentados não iam receber, mas crer que eles recebam, pois sabemos 

que é uma verba federal e uma luta dos professores,  e os professores esperam vencer  

, e sabe que o prefeito disse que o que a lei determinar ele fará, e diz que as eleições 

está chegando e muitos candidatos estão aparecendo na cidade, e que a população 

fique alerta para esses candidatos, pois na cidade tem 11 vereadores, e cada um tem 

compromisso com o povo de Messias, que vejam o candidato do prefeito também , e 

parabenizou o prefeito pela ação que está sendo feita, a passagem para chegar no 

frigorifico do lima. 

         Em seguida o vereador Ary Clayton pediu uma palavra a parte, e diz que foi visitar 

o calçamento juntamente com o prefeito e comitiva, e parabenizou o prefeito e sua 

equipe pelo trabalho, uma cobrança de longa data e o povo merece, um calçamento que 

mudou a expectativa de vida dos moradores. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o vereador Marcos Valério, e diz que os 

vereadores dando os parabéns ao prefeito pelas obras que estão sendo feitas no 

Conjunto Ana Raquel e descida do frigorifico do louro, sabe que tem reivindicação de 

todos os vereadores, mas foi o único que foi lá, fez vídeo e cobrou constantemente nesta 

Casa para que aquela obra fosse realizada, e o prefeito tomou até que enfim a iniciativa, 

e isso se deve a sua insistência nesta Casa cobrando do prefeito melhoramento para a 

sociedade messiensse, o papel do vereador está nesta Casa defendendo os interesses 

da sociedade de Messias, e diz que desde o ano 2000 luta para o melhoramento da rua 

do frigorífico, mas que agora está sendo realizado, e diz que esse é o papel do prefeito, 

trabalhar em prol da sociedade, e os vereadores estão aqui para cobrar e manifestar a 

insatisfação da população por essas obras que estão sendo feitas, e diz que quando os 



vereadores vem cobrar é porque já estão cansados de esperar, e na véspera de eleição 

uma serie de obas estão sendo feitas, obras eleitoreiras, e diz que o Vereador Thomas 

fez um requerimento para o melhoramento da quadra R do Conjunto Teotônio Vilela, e 

diz que depois foi ao local e fez vídeo falando do descaso que estava o local, e o prefeito 

está tomando as providencias, mas não está fazendo nenhum favor ao povo, pois isso 

é obrigação dele, pois foi eleito pelo povo de Messias, e diz que seu papel durante seu 

mandato é para defender os interesses da população. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Eguimar, e agradeceu ao 

prefeito por ter apoiado os romeiros da cidade, e diz que discordo com algumas coisas 

que o Vereador Marcos Valério falou, não são obras eleitoreiras, pois vem para o bem 

o povo de Messias, e diz que o prefeito está trabalhando em benefício da população, e 

que não viu o prefeito pedir voto ao candidato naquela rua porque estava trabalhando, 

e acredita que ele esteja trabalhando em benefício do povo atendendo todos os 

requerimentos dos vereadores, e que o prefeito está fazendo bem o trabalho apesar do 

pouso tempo que assumiu, e diz que calçamento sendo feito e rua sendo asfaltada traz 

benefícios a todos,  isso é o importante. 

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

que essas obras são eleitoreiras pois a do Ana Raquel faz anos que a população cobra 

e em cima da eleição está sendo concluída, como na ladeira do frigorifico, faz dezoito 

anos que solicita, e louva a atitude do prefeito por ir nas ruas, está atendendo mesmo 

encima das eleições as reivindicações para o bem da sociedade. 

         Em seguida o vereador Eguimar continuou coma palavra e diz que tudo no tempo 

certo, e o governo vem trabalhando, e diz que no Conjunto Ana Raquel tem 

requerimento da Vereadora Sônia, do Eguimar, Marcos Valério, e tem a aprovação de 

todos os vereadores, pois se não for dessa forma as coisas não acontecem. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que o importante de 

tudo isso é que o povo sabe do trabalho dos vereadores e acompanham, e diz que o 

prefeito de uma forma ou de outra está atendendo as reivindicações, e diz que essa 

escadaria que está sendo feita é e recurso próprio e assim compete ao prefeito saber 

se tem reserva de caixa, e diz que o importante para os vereadores é solicitar, pois na 

medida do possível está sendo atendido, e sendo momento eleitoreiro ou não, quem 

está sendo beneficiado é a população. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Ary Cleyton, e diz que visitou 

com prefeito e comitiva o calçamento do Ana Raquel, e ficou feliz quando viu essa obra, 

e diz que essa época de eleição, cada um tem uma opinião diferente, e não pode parar 

as obras, pois quem iria sofrer é a população, não pode criticar e julgar as coisas antes 

de ver, e a crise política e econômica o país está passando, como exemplo o pessoal 

do corpo de bombeiros depois de conseguir resolver as reivindicações parabenizaram 

os vereadores por ter feito o apelo, e diz que terá a postura sempre de parabenizar o 

prefeito, e solicitou do prefeito que não pare essas obras por causa de eleição, o povo 

vai julgar mas a gestão tem que continuar com o trabalho. 

         Em seguida a vereadora Sônia pediu uma palavra a parte, e diz que essas obras 

não são eleitoreiras pois se já faz 18 anos ele deveria ter feito na campanha dele, mas 

não fez, e está fazendo agora, atendendo as reivindicações. 



         Em seguida o Vereador Ary Cleyton continuou com a palavra, e diz que 99,9% dos 

requerimentos são aprovados, e independentemente de quem faz o requerimento, 

quando o prefeito atende é mérito dele, pois foi e buscou, e cada vereador tem uma 

participação e os vereadores foram eleitos para representar a sociedade. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e diz eu fez o 

requerimento da Quadra R do Conjunto Teotônio Vilela aprovado por todos os 

Vereadores já faz três meses, e agora o problema foi resolvido e agora a comunidade 

vai ter os benefícios, mas isso poderia ser feito antes, e diz que concorda em algumas 

partes com o vereador Marcos Valério, e que nesse período as obras se aceleram, e o 

que foi feito nos últimos meses foi mais do que esse um ano e meio eu passou, mas as 

obras continuam e viram como benefício para a população, e o papel do vereador é 

cobrar, se depois das eleições os trabalhos pararem devem todos os vereadores 

cobrarem, e os benefícios cobrados aqui são para a população que elegeram os 

vereadores e pagam os salários de todos, e quando é dito que algo é de recurso próprio, 

é o dinheiro do contribuinte e tem que voltar com benefício, e acredita que deve ter 

políticas públicas de prevenção, como por exemplo o buraco do Teotônio que vem a 

mais de dois anos, no começo era um buraco pequeno, mas deixaram prolongar e a 

situação ficou intransitável naquela rua, gerando despesa para o município, e se 

existisse um trabalho continuo vendo as ruas diariamente seria um gasto menor, e o 

dinheiro sobraria para fazer outra coisa,  diz que esse requerimento foi aprovado por 

todos os vereadores e cada um tem seu papel nisso, e espera que os trabalhos cresçam 

a cada dia, que essa Casa cresça a cada dia e todos devem fazer seu papel, como já 

tinha dito, nem situação e oposição, mas sim de posição, que não deve ter medo de 

cobrar, saber cobrar, ter um ponto de equilíbrio, e diz que tem gente quando o vereador 

dar algum discurso faz alguma postagem falando mal ou ado algumas indiretas, mas 

essa pessoa também é beneficiada, e diz que esteve acompanhando as redes sociais 

do município onde frisaram bem em uma postagem, até antiético do poder executivo 

dizer que as obras foram cobranças dos vereadores da base aliada, assim fazendo uma 

separação, mas o pedido é de todos os vereadores, como  o da quadra R, foi que 

cobrou, mas aprovado por todos, e diz que seja colocado uma assessoria melhor, 

pessoas com capacidade de representar o município para não tirando a credibilidade 

dos vereadores, pois todos os vereadores aqui nesta Casa trabalham unidos. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 27 de setembro em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 20 de setembro de 2018. 

 


