
ATA DA 71º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2019 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 70º sessão ordinária onde compareceram todos os 

vereadores. Em seguida o senhor presidente solicitou da senhora redatora de atas a 

fazer à leitura das atas das sessões anteriores, que após lidas e aprovadas foi solicitada 

a leitura do expediente, que constava de ofícios e correspondências. 

         E não havendo matérias na ordem do dia o senhor Presidente facultou a palavra 

aos senhores vereadores e quem fez uso foi o Vereador Marcos Valério e diz que 

voltando após o recesso os vereadores estão retornando os trabalhos que o povo 

confiou para estarem em defesa da sociedade messiense, e solicitou que o senhor 

presidente encaminhe um oficio ao prefeito solicitando relação do primeiro e segundo 

escalão das pessoas do seu governo, como representante do povo tem direito de cobrar 

isso, para que a população saiba quantos cargos tem de comissão no município, e com 

relação ao pessoal contratado, que as vezes são colocados fora do emprego, com mais 

de 60 dias sem receber, pessoas que fazem compromisso confiando nesse salario e o 

prefeito sem avisar nada cancela o contrato, e diz que é contra isso, e precisa haver 

concurso público para não ter essas humilhações, e esses contratos os funcionários 

saem sem direito a nada, e aceitam porque precisam, e diz que agora estão chamando 

os funcionários mas que passam pelo crivo do pre candidato a prefeito, uma verdadeira 

politicagem, dessa forma o povo sendo humilhado cada vez mais, e diz que como 

representante do povo não irá calar a sua voz em defesa dos interesses da população, 

e com relação aos professores de Messias, diz que existe duas categorias de 

professores, uma que é concursada que ganha salário digno, e os contratados que 

recebem um salário mínimo para dar a mesma aula que um concursado da, e diz 

novamente que o prefeito tem que fazer concurso público para valorizar todos esses 

profissionais, e os funcionários estão de acordo com isso, e diz que depois de muitos 

anos estão começando a fazer as escadarias próximo ao frigorifico do louro, e que 

esteve lá e viu os degraus pequenos que estão sendo feitos, e diz que a escadaria tem 

que ser feita de maneira digna, e agradeceu pela outra parte dessa rua, onde fizeram 

um trabalho correto apesar da demora, e diz que o que for para o bem do povo terá o 

seu aplauso. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Djalma, e solicitou oficio ao 

secretário Mano, pois caminhando na pista velha, próximo ao lava jato, tem muito lixo e 

gostaria que o secretário tome as providencias, e com relação ao pessoal que foi 

demitido, o secretário disse que já estão retornando, pois os serviços não podem parar, 

e acredita que na medida do possível todos retornam, e solicitou ofício para que seja 

feito corrimão nessa escada que o Vereador Marcos falou, pois no local existe pessoas 

idosas. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que já tinha solicitado 

do secretário a participar das reuniões desta Casa, para ver a necessidade da 

população, o que o povo cobra ao vereador, porque o que a população cobra é porque 

sabe que os vereadores vão solicitar das autoridades responsáveis, e parabenizou ao 

Roberto Ventura pelo trabalho decente, e viu que a cãmara de união elogiou o trabalho 

da guarda municipal de Messias, e isso é importante, pois serve como exemplo para 

outros municípios. 



         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Adeilton, e solicito um ofício 

para que os dois canos que estão quebrados sejam reparados, no conjunto Antônio 

Rodrigues Calheiros, que os secretários vejam a situação, e que se possível contratar 

uma empresa para ser responsável pelo desentupimento da caixa, e oficio para que seja 

tirado os matos na saída do bombacheia, e solicitou quebra-molas na BR 101, pois os 

carros passam em alta velocidade, e no Distrito Industrial sai carros mais pesados, 

assim iria evitar acidentes. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que a solicitação do 

Vereador Adeilton é muito importante, e solicitou que o Prefeito fale com o Secretário 

de Administração para que façam trabalhos nos matos do retorno da BR 101, e sabemos 

que aquilo é obra federal, mas as vidas das pessoas são municipais, e isso é importante 

para ser feito, pois assim evita acidentes. 

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

retorno tem uns tubos de mais de um metro que passam de um lado ao outro, e os 

bandidos estão se escondendo ali, facilitando para assaltos e esses matos ajudam, e 

no local não é difícil para ser colocados uns dois postes, pois assim salva pessoas de 

bem. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Geraldo, e com relação a 

verba que entra para o Ares Central, que o prefeito veja o calçamento do Ares do Vale, 

pois esse loteamento existe a quase oito anos, e parabenizou pois essa pavimentação 

do Ares Central é muito importante, pois tem 435 unidades, e diz que a água do 

município, assim como o Vereador Del lembrou, que faz quase um ano que o 

governador iria em 120 dias no máximo implantar a rede de água no município, e todos 

sabem que existe grandes dificuldades no município e estado, e os vereadores estão 

aqui para cobrar, para que a sociedade seja atendida, e diz que vindo da Ciricora, viu 

que o cano parou do lado do campo e o rapaz da casal informou que estão esperando 

uma peça para dar continuidade às obras, e sabe que o prefeito, casal e governo 

estadual vão tomar as providências, e com relação ao lixo, diz que isso é uma batalha 

e que algumas pessoas tem que tomar consciência e não jogar lixo na rua, e deve ser 

feito um trabalho de divulgação e mostrar para a sociedade que lixo não é saúde, e diz 

que chegando em frente à casa do Ismar, onde muitas pessoas acabam com os carros, 

que o problema do buraco seja resolvido, e os vereadores estão para cobrar o melhor 

para a sociedade. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador William, e parabenizou ao 

Roberto Ventura e sua equipe pelo trabalho que vem fazendo, e com relação ao lixo, 

Geraldo falou algo importante, pois o trabalho com o lixo é 100% na nossa cidade, e a 

menor parte da população precisa ser educada, pois todos sabem o horário que o carro 

passa na rua, e com relação aos funcionários da prefeitura, devido à crise foi obrigado 

a demitir vários contratados, mas vai normalizar, e solicitou um requerimento para que 

a quadra do colégio de Bititinga seja reformada, dando mais opções de lazer e educação 

física para os alunos, e solicitou requerimento para ser encaminhado para o DNIT, que 

seja feito quebra-molas e lombadas eletrônicas na BR que passa por Bititinga, a 

duplicata melhorou, mas atropelamento não vai diminuir se não houver quebra-molas e 

lombadas eletrônicas. 

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

do Vereador William são importantes, pois os moradores não acostumados com a 



duplicata ainda, esquecem de dar mais atenção na BR, e quebra-molas são importantes, 

e agradeceu ao prefeito pelo gerador do posto que já está lá. 

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

palavras bíblicas, e diz que ouvindo as reivindicações, sabe que a luta é grande, e como 

o Vereador Marcos falou, sobre as pessoas contratadas, diz que não é justo professores 

contratados ganharem salário mínimo e gostaria que o prefeito pagasse um salário mais 

digno, olhe para o trabalho desses professores, o concursado tem um piso nacional, 

que não é muito bom, mas dar pra relevar, e sobre o caso de Brumadinho deixou seus 

sentimentos, e diz que a prefeitura de Messias não é cabine de emprego, e que famílias 

vão para outros estados, três quatro ônibus por semana, com famílias inteiras indo 

embora, e Messias a única fonte de renda é a prefeitura, e falando do retorno, diz que 

no retorno, onde não há iluminação pública, seja colocada placa de sistema solar, onde 

já existe em vários lugares, e assim daria mais segurança para todos, assim evitando 

tragédia, e desde a primeira gestão foi até comissão para o DNIT onde solicitaram 

lombada eletrônica e nada de providências, e com relação do lixo, diz que a prefeitura 

colhe o lixo, mas muitas vezes a população não coloca o lixo no horário certo. 

        A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Alírio, e leu algumas palavras 

bíblicas, e agradeceu a todos pela presença, e agradeceu ao secretário pelo serviço 

feito na boca de lobo no Conjunto Antônio Rodrigues, onde algumas pessoas pegam as 

placas deixando as bocas de lobo abertas assim causando problemas aos moradores, 

e está faltando a limpeza da BR desativada, e solicitou iluminação pública do Conjunto, 

que a pessoa responsável tome as providências. 

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

lâmpadas da praça do Conjunto Antônio Rodrigues, passou por onde estavam trocando 

as lâmpadas em frente ao CAPS, e falou pessoalmente com os responsáveis pela troca 

de lâmpada e eles falaram que iam nessa praça trocar as lâmpadas, mas ainda não 

trocaram, e essas lâmpadas não estão sendo quebradas pela população e sim é falta 

de manutenção, e na central eles tem um sistema que aparece as lâmpadas danificadas, 

falta de informação não é. 

        Em seguida o Vereador Djalma pediu uma palavra a parte, e solicitou requerimento 

para que seja colocado arquibancada para a população assistir o campeonato sub 40 

no campo socyet do Conjunto Antônio Rodrigues. 

         Em seguida o Vereador Alírio continuou com a palavra, e diz que deve ser visto 

as lâmpadas pela noite por alguém que entenda e resolva o problema. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e com relação a iluminação, 

lembra que o prefeito Luiz Emílio fez uma explanação na festa de emancipação da 

cidade sobre esse convênio da iluminação, que quando tivesse lâmpada queimada só 

era ligar para essa empresa que eles iriam resolver o problema, e agora devemos cobrar 

deles, pois se estão recebendo devem dar a manutenção necessária. 

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

várias reivindicações justas e pertinentes, e lembra do requerimento que fez solicitando 

bocas de lobo inteligentes, e que no município já teve situações de alagamento e que 

seja feito o mais rápido possível essas bocas de lobo, e parabenizou ao Dó pelo 

requerimento solicitando troca de lâmpadas na praça do Conjunto Antônio Rodrigues, 

para assim a população ter mais segurança, e parabenizou ao Roberto pelo trabalho, e 



que no município as pessoas que trabalham na guarda dão o melhor, tendo um trabalho 

mais efetivo do que a própria guarnição do município, e diz que como representante do 

povo, uma atitude tomada do gestor do município, onde exonerou todos os cargos 

comissionados contratados do município, e não sabe a situação do gestor, mas a forma 

que o gestor fez, principalmente com os professores, e a maioria das pessoas não são 

ressarcidas devidamente, e as contas dos demitidos não vão esperar, e se outra atitude 

fosse tomada diferente, ter avisado a essas pessoas para que elas tivessem se 

programado, pois foi bem no início do ano, sem aviso prévio e respeito com essas 

pessoas, e é uma pena serem colocadas para fora dessa maneira, e com relação a 

entrada do município, onde não tem entrada, e solicitou que a promotora de um parecer 

sobre a decisão da ARSAL, e essa antiga BR precisa de uma iluminação completa, pois 

é um via de passagem de pedestre, e muitas pessoas usam o escuro de má fé, e que 

seja colocado quebra-molas se possível, para evitar acidentes, e a ladeira da rua do 

prefeito logo no início está danificada e que seja tomada as providências, e que os 

problemas de nossa cidade não se agravem, e que os gastos que foram diminuídos 

sejam dados como aumento de salário para os professores, ai seria justo. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Manoel Elias, e sobre a 

iluminação do retorno, diz que já fez requerimento e o prefeito está com o projeto só 

esperando a liberação do DNIT para poder colocar a iluminação, os postes já estão na 

prefeitura, e com relação ao lixo, precisa do apoio da população, pois o lixo passa todos 

os dias nas ruas da cidade. 

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

requerimento da BR 101 solicitando da lombada eletrônica ao DNIT, e até hoje não tem 

resposta, outras cidades tem lombada e em Messias que passa carros pesados e assim 

causando risco de acidentes, e solicitou mais uma vez requerimento para o DNIT para 

prevenir acidentes, e os vereadores cobram e não tem resposta nenhuma, e agradeceu 

aos vereadores pela aprovação de seu requerimento, alguns ainda não atendidos, mas 

um dia serão para a cidade crescer cada dia mais, e com relação a praça do conjunto 

Jarbas Maya, é importante que o Prefeito beneficie essa praça também para dar 

melhores condições aos moradores. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e parabenizou os professores, 

pois o nível do ensino da cidade, apesar do que foi falado sobre a remuneração, os 

professores ficam felizes com aprovações dos alunos em vestibulares, eles ficam felizes 

com o resultado, e o município tem a crescer com a qualidade de ensino. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 21 de fevereiro em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 14 de fevereiro de 2019. 

 


