
ATA DA 81º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

Aos 16 dias do mês de maio de 2019 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 80° 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 

o qual retornou do gabinete do Vereador Marcos Valério dos Santos e submetido a 

comissão de justiça e de redação diante da apresentação das emendas de autoria do 

Vereador Marcos Valério dos Santos e Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite. Em 

seguida foi lida a Emenda Supressiva de autoria do Vereador Marcos Valério dos Santos 

ao Projeto de Lei n°. 05/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; parecer da 

Comissão de Justiça e de Redação aa Emenda Supressiva de autoria do Vereador 

Marcos Valério dos Santos submetido em votação pelo senhor Presidente e em seguida 

aprovado; Emenda Supressiva de autoria do Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite 

ao Projeto de Lei n°. 05/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal; parecer da 

Comissão de Justiça e de Redação a Emenda Supressiva de autoria do Vereador 

Thomas Henrique Peixoto Leite submetido em votação pelo senhor Presidente e em 

seguida aprovado; logo após os senhor Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos. 

Em seguida o senhor Presidente reabriu a 80 sessão ordinária e solicitou da senhora 

redatora de atas a fazer a leitura da ordem do dia que constava do Projeto de Lei 

Legislativo de autoria da Vereadora Sônia Maria da Silva, submetido pelo senhor 

Presidente as comissões para emitirem parecer; Parecer da Comissão de Justiça e de 

Redação ao Projeto de Lei n.º 05/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal 

submetido pelo senhor Presidente em votação e em seguida aprovado; Projeto de Lei 

n°. 05/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal submetido pelo senhor Presidente 

em votação e em seguida aprovado. 

E não havendo mais matérias na ordem do sai o senhor Presidente facultou a 

palavra e quem fez uso foi o Vereador Geraldo, e diz que essa discussão foi importante 

para a sociedade messiense, e todos os conselheiros estão de parabéns pelo trabalho 

que vem exercendo no município, pois não é fácil Lidar com pessoas diferentes e 

adolescente que as vezes ficam nas ruas e os conselheiros se preocupam com os filhos 

que moram em Messias, e nessa discussão viu que no entendimento do Vereador 

Thomas e Vereador Marcos que tem direito de apresentar emendas, como também os 

vereadores tem direito de votar a favor ou não , e diz que quem ganha com isso é os 

futuros conselheiros tutelares que quem ganhará vai representar muito bem a 

sociedade, e solicitou requerimento, observando o posto de saúde da Floriano Peixoto 

onde muitas pessoas ficam na chuva e sem onde sentar e que seja enviado essa 

solicitação ao executivo para que seja construído alguns bancos para que as pessoas 

possam sentar e esperar o horário do atendimento do médico, e solicitou também 

grades nos postos de saúde, pois pessoas ficam no local durante a noite e é importante 

a construção de grades para que essas pessoas não tenham acesso, e com relação ao 

cemitério novo que está precisando de uma reforma geral e já foi solicitado através de 

requerimento, e que seja feito essa reforma depois das chuvas, e com relação as 

lâmpadas da quadra do Conjunto Antônio Rodrigues parabenizou ao poder executivo 

pela troca das lâmpadas , e reforçou que vizinho a casa que o Ismar morava, onde 

quando as pessoas passam com os carros é com dificuldade, e o requerimento que foi 

solicitado ainda não foi feito nada para resolver. 



Em seguida o senhor Presidente pediu uma palavra a parte, e esclareceu a 

situação desse local, que o dono das terras solicitou que seja feito bueiras, pois a água 

fica empossada no sítio e o dono pode até fechar essa passagem do sítio. 

Em seguida o Vereador Geraldo continuou com a palavra e diz que até o 

momento não foi resolvido a situação, mas espera que seja resolvido, pois isso é coisa 

simples, e se fosse o proprietário do sítio já teria tirado. 

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

aprovando o projeto do conselho que teve emendas que era pra facilitar mais a 

democracia e a disputa para o conselho tutelar,  mas 8 vereadores votaram contra essas 

emendas e agora muitas pessoas ficarão impossibilitadas de participar dessa eleição, e 

diz que é a favor da democracia e votou contra esse projeto por causa de um inciso do 

artigo 44 que exige experiência de 1 ano com crianças e adolescentes para que o 

candidato participe da eleição, assim ficando a desejar para a democracia e o povo 

messiense que tem o direito de escolher e ser candidato, e com relação as 

reivindicações, como o Vereador Geraldo falou da levada no meio da rua onde o dono 

também o procurou falando que a prefeitura tome as providências, e que chegará o 

ponto de fechar o local, e que seja feito algo para essa situação. 

Em seguida o Vereador Thomas pediu uma palavra a parte, e diz que a mesma 

coisa está acontecendo no sítio onde mora e foram feitas casas e colocaram a queda 

da água dentro do sítio e até foi comunicado ao responsável pela obra que alegou que 

não era pra se preocupar com isso pois o problema iria ser resolvido, mas não houve 

uma fiscalização da parte da infraestrutura do município, assim irá causar outro 

transtorno, pois toda a água está indo para dentro do sítio e a abertura da acesso para 

que as pessoas façam coisas erradas, e que a situação seja resolvida e daqui pra frente 

seja fiscalizado para não sobrar para o município resolver,  e é melhor ter gasto maior 

com prevenção e fiscalização para o município não ter um prejuízo maior depois. 

Em seguida o Vereador Marcos Valério continuou com a palavra, e diz que a 

rua da descida do bombache que se encontra com vários buracos e precisa de uma 

reparação e que a prefeitura tome as providências devidas.  

Em seguida o Senhor Presidente fez uso da palavra e diz que essa Casa 

aprovou projeto com relação a normas de construções de moradias e qualquer vereador 

pode solicitar que as pessoas apresentem documentos da Casal e Ceal de licenças, e 

o que mais é falado a todo tempo nesta Casa é com relação a queda de energia e 

apagões podem acontecer, pois a rede elétrica é a mesma e casas estão sendo 

construídas em largas escalas e água, saneamento e energia cada vez mais vai piorar. 

A palavra foi facultada e quem fez uso foi a Vereadora Sônia, e diz que não 

votou em pessoas e sim no geral, pois ficha limpa pode vir par todos e não julga 

ninguém, em seguida leu algumas palavras bíblicas e parabenizou o conselho tutelar 

pelo excelente trabalho feito na comunidade, e diz que não quer ser envolvida, pois cada 

um tem seu trabalho e não quer tomar partido disso, e diz que está na política hoje, mas 

depois pode não estar e estar respondendo a algo, e que seja feito conforme a lei, e diz 

que semana anterior alguns vereadores citaram o problema do matadouro e o pessoal 

dessa rua estão ilhados, com buracos e montanhas de areias, água descendo do 

colégio, e sabe que existe pessoas para fazer esse tipo de trabalho, e diz que meninos 

jogam bolas na praça Padre Cícero e vigia existe dentro da escola, mesmo não sendo 

o trabalho dele pode proibir essa situação, pois essa praça é patrimônio público, e sabe 



que as praças do município estão acabadas e sem iluminação e as vezes os vereadores 

solicitam e não são atendido, assim as pessoas dizem que vereador não faz nada, mas 

que isso depende do requerimento ser atendido, e com relação ao cemitério, diz que 

esteve no local e tudo estava escuro, e sabe que existe imposto que as pessoas pagam 

para manutenção de cemitério, e que seja mantido olimpo e iluminado para que as 

pessoas enterrem seus entes queridos com dignidade. 

A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Djalma, e diz que ouvindo 

as palavras dos vereadores, diz que tem seu apoio, pois eles solicitam o que é de melhor 

para o município, e com relação a rua do matadouro solicita que próximo à casa da dona 

Júlia seja retirado a água do local, pois ninguém quer que esgoto caia na porta de sua 

casa, e agradeceu a o pessoal da iluminação, pois a praça em frente à casa do Dó foi 

colocada iluminação, e diz que tem ruas que estão precisando de materiais, e o povo 

paga a taxa de iluminação pública e tem o direito de reclamar e gostaria que o prefeito 

veja essas coisas que estão precisando serem feitas, e diz que votou no projeto do 

conselho para que pessoas que estão quites com a justiça e os que não estão quites 

com a justiça não tenha o direito de concorrer, assim como os vereadores e por isso 

votou no projeto e votou contra as emendas dos vereadores, não porquê não merecem, 

mas que achou bem em não votar. 

Em seguida o Vereador Thomas pediu uma palavra a parte, e diz que deve ser 

exercida a democracia e a opinião do vereador Djalma não o representa e quando é dito 

que quem tem problema com a justiça seja resolvido com a justiça diz que concorda, 

mas que a pessoa tem direito de defesa, e diz que seria bom também que o vereador 

solicitasse que seja afastado o secretário de indústria e comércio do município que 

responde a processo e não pode usar esse peso para o conselheiro e outro para um 

secretário e defende que todos tenham o direito de defesa, isso em sua opinião e a 

colocação do vereador Djalma não o representa, mas respeita, e diz que a lei dá esse 

direito de defesa e ser candidato e em sua opinião isso tirou a possibilidade de quem 

pode ser absolvido em participar da eleição. 

Em seguida o Vereador Djalma continuou com a palavra, e diz que está com 

dez mandatos e nunca foi proibido da justiça, pois se for iria se limpar coma justiça para 

não ser impedido. 

Em seguida o Vereador Marcos Valério pediu uma palavra a parte e diz que a 

manifestação do vereador Djalma é louvável até certo ponto, mas não serve como sua 

opinião e nem a do Thomas, e diz que o Vereador Djalma dificultou muita gente de ser 

candidato, pois lá diz que o profissional tem que ter um ano de experiência profissional, 

assim se colocar ao pé da letra muita gente não pode ser candidata, e diz que o 

Ministério Público vai derrubar essa decisão, pois não pode ser condenado algo que 

está sendo julgado, e conforme o projeto o ex prefeito de Messias não pode ser 

secretário de indústria e comércio, pois reponde a processo, e diz ver essa decisão e 

com relação a um conselheiro que está respondendo a um processo e não foi 

condenado, assim para tentar impedir a candidatura desse cidadão, e diz que se ele foi  

condenado, mesmo que ele ganhe a eleição  ele sairia do mandato, e os vereadores 

tem que analisar as coisas com coerência. 

Em seguida o Vereador Djalma continuou com a palavra e diz que não está 

pedindo que alguém deixe de ser candidato ou que o ex prefeito saia do cargo e sim 

que isso poderia acontecer com qualquer um e não poderia ser candidato, cabendo 



assim a justiça decidir, e agradeceu a todos e que os vereadores são democráticos e 

agradeceu a todos. 

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

situação do matadouro é preocupante e mais uma vez os vereadores fazem o apelo que 

o poder executivo mande pelo menos a justificativa de o porquê parou as obras e mande 

arrumar a rua, pois é uma situação constrangedora, e diz que essa é a importância do 

Poder Legislativo que foi construído para fazer as leis e o executivo exercer as leis, e é 

necessário cada um saber da importância desse poder para quando chegar nas urnas 

não votarem por outro motivo e sim naquele que represente a população, e com relação 

ao projeto do conselho tutelar diz que Vereadores Marcos e Thomas expressaram bem 

a opinião, e diz que foi de acordo em aprovar o projeto do jeito que veio do poder 

executivo, pois cada um expressa sua opinião, pois não é o poder judiciário para julgar 

quem pode concorrer ao cargo e quem não poder, e a missão dos vereadores foi feita, 

de criar as leis e aprovar e que o judiciário veja quem pode ou não participar das 

eleições, com relação a emenda do Marcos, mesmo restringir quem pode concorrer ao 

cargo, diante de uma inscrição já está sendo uma seleção melhor, pois ninguém faz 

uma casa sem saber, como também não pode ser vereador se não estiver por dentro 

da legislatura, e diz que quem não tem noção de trabalhar com criança e adolescente 

não pode concorrer a eleição para conselheiro, e isso é o poder legislativo onde cada 

um tem uma opinião e existe um consenso. 

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

sucesso de mais uma cavalhada em homenagem as mães, com o apoio de todos, e 

com relação ao voto, cada um tem sua opinião e cada um respeitando a opinião do 

outro, e  que achou de acordo manter do jeito que veio do executivo, e que Deus 

abençoe aquele que for concorrer a eleição e que ganhe aquele que for melhor para as 

crianças. 

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

uma vez foi provado que a democracia existe na cidade e os vereadores fizeram o que 

foi de melhor para todos, e diz que  não votou contra os vereadores, pois tem um 

respeito por todos, e votou aquilo que é de entendimento pensando em cada conselheiro 

e que agora o voto é livre, não será mais um voto fechado e a população irá escolher e 

isso é importante a população escolher seu representante e assim é a democracia. 

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

Mano por solicitar a limpeza do lixo daquele local, e com relação aos votos, diz que isso 

é uma coisa séria e cada um tem sua opinião, e não tem nada contra pois são seus 

amigos, e que não concorda uma pessoa entrar sendo processado por algo, e que lutar 

com criança é uma coisa séria, e desejou boa sorte a aqueles que vão participar. 

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

um votou conforme a consciência de cada um, e parabenizou por isso a todos cada um 

com sua opinião, e diz que não foi o Ministério Público que mandou esse projeto e sim 

o município e quem faz a lei não é o executivo e sim a câmara de vereadores, e como 

falou, é usado um peso ao secretário municipal e outro para o conselheiro tutelar, mas 

que a justiça é igual e parcial para todos, e sua defesa foi com base na Constituição 

Federal no artigo 5 e cláusula pétrea, e que faz aquilo de acordo que entendeu da 

Constituição e esse projeto é do executivo e  justiça tem que fazer o que essa casa 

oficializou, e o papel do vereador é ver as brechas na lei, e não deve julgar um de um 

jeito e outro de outro jeito sem privilégios para uns. 



A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Manoel Elias e diz que 

votou com sua consciência e desejou que cada um que for candidato a conselheiro que 

vença o melhor. 

Em seguida o senhor presidente fez uso da palavra, e diz vai ter muitos projetos 

com debates, pois aqui é a casa do debate e cada um defende suas ideias, e é 

importante que haja discussão e debate para cada vez o conhecimento seja melhorado. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 23 de maio em horário regimental 

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

vereadores. 

Messias 16 de maio de 2019. 


