
ATA DA 80º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

Aos 09 dias do mês de maio de 2019 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 79° 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 do expediente 

que constava de ofícios e correspondências. Logo após 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 terceira discussão; Projeto de Lei n°. 

06/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, submetido pelo senhor Presidente em 

segunda discussão; Parecer da Comissão de Justiça e de Redação ao Projeto de Lei 

Legislativo n°. 01/2019 de autoria do Vereador William Bezerra dos Santos, submetido 

pelo senhor Presidente em votação e em seguida aprovado; Requerimento n°. 07/2019 

de autoria do Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite, submetido pelo senhor 

Presidente em votação e em seguida aprovado; e Projeto de Lei Legislativo n° 01/2019 

de autoria do Vereador William Bezerra dos Santos submetido pelo senhor Presidente 

em votação e em seguida aprovado por unanimidade. 

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 Marcos Valério, e 

que ouvindo o setor da educação, diz que com o projeto chegando a esta Casa será 

aprovado por unanimidade e declara que podem contar com seu voto a favor dessa 

reivindicação mais que justa dos professores do município, e com relação a rua do 

matadouro onde é falada a anos pelo sofrimento de quem mora no local, e o prefeito 

colocou a restauração da rua, mas tomou conhecimento que a obra se encontra parada 

causando transtorno para os moradores, pois o carro de lixo não passa pelo local, bocas 

de lobo abertas podendo causar acidentes, e solicitou da administração rever a situação 

dessa rua para essa obra ser concluída. 

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

palavras bíblicas, e diz aos professores que se é lei será cumprida e os diretores estão 

capacitados para enfrentar eleição e quando foi diretora viu que existe trabalhos 

voltados a comunidade, alunos e professores, sem eleição democraticamente, mas 

existe conselho, e dinheiro para compras de materiais, e se existir eleição eles voltarão, 

pois tem trabalho digno dentro das escolas, e parabenizou o sindicato como também 

aos professores, junto a gestão e secretaria de educação, pois tudo existe dentro das 

escolas, como ônibus e merenda, a única coisa que não existe é eleição para diretores, 

e se é lei que seja elaborado entro dos parâmetros para que seja feito. 

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

relação a rua do matadouro, onde não mora, mas sente na pele, pois está nessa rua 

umas três vezes por semana onde frequenta a igreja e que o carro não entra na rua, e 

diz que pessoalmente irá até ao prefeito para solicitar que a obra seja acelerada, e será 

tomada a solução, e com relação ao Sinteal, diz que vai estudar a lei e o que foi 

regulamentado nesta Casa, e não gosta de opinar quando não tem conhecimento do 

assunto, mas diz que os vereadores estão nesta Casa para fazer o melhor para a 

população, e diz que se a sociedade for escolher o diretor e ter avanços os vereadores 

não serão contra, pois irá beneficiar a população, e fará questão de sentar e debater 

sobre o assunto, pois educação é o que transforma a sociedade, e com relação ao 

projeto das eleições do conselho tutelar o qual o vereador pediu vista, e deve ser 

estudado as emendas, para ser uma eleição direta e limpa, e tem certeza que irá vencer 



aqueles que forem melhores como representantes, pois não é todo mundo que tem essa 

habilidade. 

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

presença do Sinteal que faz suas reivindicações importantes e tem seu apoio, e com 

relação a rua do matadouro, diz que foi uma firma que pegou a licitação, mas cabe a 

prefeitura fiscalizar, e tem certeza eu será fiscalizada essa obra para que seja terminada 

e não prejudicar os moradores, e com relação as eleições do conselho tutelar, diz que 

tem pessoas importantes e capacitadas, mas em sua opinião, apenas as pessoas limpas 

com a justiça é que podem concorrer às eleições. 

Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e mais uma vez falou que 

essa Casa tem compromisso com a sociedade de Messias, e esse projeto está sendo 

discutido a três semanas e provavelmente na próxima sessão será encerrado com a 

votação, e com relação a construção, é visto que em qualquer lugar do mundo 

construção é um transtorno e tem que ser aguardado, pois a obra está sendo feita, e 

quando terminarem ninguém lembra. 

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

Casa trabalha tem trabalhado com compromisso e responsabilidade e tudo que chega 

a esta Casa tem uma discussão para um entendimento dos vereadores para que seja o 

melhor para a população, é assim que o Presidente faz nesta Casa, com compromisso 

com os vereadores, e diz que os professores passa por momentos difíceis, criando 

aprendizado geral, e o que for dentro da lei será cumprido, e os diretores tem um 

trabalho excelente e seus filhos estudam em escola pública, assim rem visto o trabalho 

dos diretores e é um trabalho bem feito, assim como o dos professores, e o presidente 

busca cortes em cima da educação esquecendo o compromisso e o futuro do povo 

brasileiro, assim não pode ser aceito, pois os estudantes das universidades perderão a 

chance de ter uma profissão, e essa decisão não pode ser aceita, e diz que é contra 

essas atitudes do presidente da república, e com relação ao projeto do conselho tutela, 

diz que os pedidos de visto dos vereadores irão ser estudados para que não seja nada 

aprovado sem consenso e só aprovar aquilo que é de melhor para a população, e diz 

que os conselheiros tutelares tem um trabalho excelente na cidade, e que seja dado 

oportunidades a outras pessoas preparadas também para se candidatarem e venham 

ser as quais o povo escolher. 

Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que começará no dia 

18 de maio e os próximos três finais de semanas seguintes treinamentos para os 

motoristas e cobradores de transportes alternativos, e o pessoal do SENAI vai capacitar 

esse pessoal, o treinamento acontecerá aqui nesta Casa. 

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

bom ver essa Casa cheia, a população cobrando seus direitos, e vendo os conselheiros 

tutelares e os candidatos a conselheiros preocupados com o projeto de lei que está 

sendo discutido, e diz que o debate dos vereadores é intenso com relação ao projeto 

procurando a melhor solução para que essa eleição venha ser imparcial e a democracia 

venha a estar em primeiro lugar e para que o povo escolha de fato quem será seus 

representantes no conselho, e saudou os professores de educação e entende que a 

democracia deve estar em todo lugar, e que os pais de alunos e professores devem ser 

representados por quem eles queiram, e se as pessoas que estão no cargo atualmente 

da educação estiverem fazendo seu papal e toda classe achar que ele deve voltar ele 

irá voltar, mas que com certeza existem pessoas capacitadas que querem fazer parte 



do processo e querem também representar essa parte da população e educação e 

essas pessoas tem direito sim em participar, e diz que é a favor da gestão democrática 

e podem contar com seu apoio e se a educação de Messias já está boa ela pode ficar 

melhor, com pessoas que a sociedade confie, pois quem pode julgar é a sociedade e 

classe de educação, e com relação a rua do matadouro, diz que é bom o pessoal aqui 

reivindicando seus direitos, pois aqui é a casa do povo e os vereadores recebem pra 

isso, ouvir as demandas, e diz que os vereadores levarão o pedido ao prefeito para que 

essa obra tenha celeridade, não seja como as outras obras que passam anos e causam 

transtorno, e os vereadores já discutiu muito sobre a rua e a obra está acontecendo 

porque os vereadores cobraram, e vai ser solicitado pra que as obras sejam aceleradas 

e esse transtorno acabe e os moradores venham a ter os benefícios do saneamento, e 

com relação aos conselheiros tutelares, diz que esta Casa está sendo o mais coerente 

possível, que os melhores vençam as eleições e a população escolha os conselheiros 

e os vereadores estão aqui para manter a ordem perante as eleições. 

   Em seguida o senhor presidente fez uso da palavra, e diz que a Vereadora 

Sônia sinta-se a vontade em marcar reunião da comissão, a Câmara é aberta todos os 

dias de 7 as 12 para receber a população, e tem certeza que uma obra de saneamento 

trás muito transtorno, mas que essa obra está sendo feita com recurso federal, e diz que 

muitas obras federais são feitas no município, como o complexo poliesportivo, e a 

prefeitura não tem como arcar para receber depois, e diz que vai solicitar do secretário 

de administração melhoramento da coleta do lixo e também solicitar do prefeito para 

adiantar o trabalho para a população ficar tranquila, e com relação ao projeto do 

conselho tutelar, diz que nunca um projeto demorou tanto tempo para ser aprovado, e 

diz que os vereadores fazem as coisas com justiça, dando toda tramitação possível aos 

vereadores e conhecimento total para ser aprovado com responsabilidade. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 16 de maio em horário regimental 

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

vereadores. 

 

Messias 09 de maio de 2019. 

 

 


