
ATA DA 79º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

Aos 02 dias do mês de maio de 2019 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 78° 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 Lei n°. 05/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal 

submetido pelo senhor Presidente em segunda discussão; Projeto de Lei n°. 06/2019 

de autoria do Poder Executivo Municipal, submetido pelo senhor Presidente as 

comissões para emitirem parecer; Projeto de Lei Legislativo n°. 01/2019 de autoria do 

Vereador William Bezerra dos Santos, submetido pelo senhor Presidente as comissões 

para emitirem parecer; e Requerimento n°. 06/2019 de autoria do Vereador Thomas 

Henrique Peixoto Leite, submetido pelo senhor Presidente em votação, em seguida 

aprovado. 

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

aos senhores vereadores e quem fez uso da palavra foi o Vereador Geraldo, e solicitou 

projeto de Lei para que toda última semana do mês de março, no calendário cultural da 

cidade seja feita parte a Trilha da felicidade que é tradição há cinco anos, e solicitou 

para o loteamento Ares Central, que em todas as quadras precisam de uma limpeza 

geral, que o secretário Mano tome as providências e diz que anda muito no local e os 

moradores o cobram a limpeza, e o lixo perto da quadra sintética é um absurdo e 

chegando o inverno e o lixo no local, solicitou que a sociedade além dessa localidade 

espere o carro do lixo passar e não há necessidade de colocar lixo nesse local. 

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

a todos os trabalhadores que não tem muito a comemorar pelo seu dia do trabalhador, 

por tudo que está acontecendo, grande desemprego no país, e com relação ao 

município muitas pessoas se deslocam para outros estados em busca de emprego, e 

diz que para os que trabalham que é um momento de reflexão e que Deus ajude os 

desempregados e abra a mente das autoridades para criar empregos para os 

trabalhadores, e com relação ao projeto que regulariza as eleições do conselho tutelar, 

que será uma eleição parecida com a de vereadores onde a população escolhe o 

representante, e no artigo 44 inciso 18, seja alterado e facilitado para todas as pessoas 

terem livre acesso de concorrer às eleições, e esse é o trabalho dos vereadores aprovar 

projetos em prol da sociedade messiense. 

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

eleições para o conselho tutelar, onde os vereadores vão debater o assunto, a 

recomendação é por parte do ministério público, mas cada município tem a 

reponsabilidade e os vereadores fazem as leis do município, e que a eleição seja limpa 

e sem desigualdade para defender os adolescentes da cidade, que o conselheiro tutelar 

seja de todos do município independente do partido, e parabenizou o prefeito pelo 

sorteio do dia do trabalhador, que Deus abençoe os trabalhadores, pois sabemos que o 

Brasil passa por dificuldade financeira devido as crises e no interior o desemprego é 

maior afetando as famílias e que as mulheres continuem com essa garra de uma dupla 

jornada, que além do lar tem o trabalho do dia a dia. 

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

aos vereadores pela aprovação de seu requerimento, onde tem o objetivo de fiscalizar 

a obra da escola de tempo integral, para garantir que o projeto seja feito na 

conformidade da licitação, e os vereadores irão continuar com esse trabalho, e com 



relação ao projeto da eleição do conselheiro tutelar, diz que vai apresentar na próxima 

sessão uma emenda ao artigo 44 parágrafo II, onde fala sobre os critérios das eleições, 

e diz que nessa questão no parágrafo fala sobre pessoas que estão respondendo 

processo administrativo criminal ou que foram julgadas, e concorda que as pessoas que 

foram julgadas não participem, pois já tem a comprovação dos seus atos, e sabemos 

que a justiça é volátil e a política do município tem um interesse e essa casa tem a 

responsabilidade de manter a integridade da eleição para que o poder político não venha 

a ter privilégios e nem prejudicar as pessoas, e diz que no artigo 60 da Constituição 

Federal, inciso quarto diz que não se pode interferir dos direitos pessoais de ninguém, 

e no artigo 5 parágrafo quarto diz que toda a pessoa tem direito da defesa e do 

contraditório, e se fizer uma lei assim será inconstitucional, e sobre essa recomendação 

de projeto de lei que foi lida pelo gestor do município é uma imposição política e os 

vereadores não podem permitir, e sua emenda ao projeto é que todo cidadão tem direito 

de defesa para toda pessoa que queira participar do processo eleitoral ao conselho 

tutelar. 

Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que os vereadores 

tem compromisso e responsabilidade nesta Casa e a tramitação desse projeto qualquer 

pessoa e vereador pode ler e fazer colocações para que depois não seja reclamado por 

falta de conhecimento do projeto, pois quando é aprovado um projeto nesta Casa é para 

a sociedade, e a lei fundamentada servirá por muitos anos a população e na próxima 

sessão ainda será discutido esse projeto para ter certeza que será o melhor para todos. 

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

por encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 09 de maio em horário 

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

demais vereadores. 

 

Messias 02 de maio de 2019. 

 

 


