
ATA DA 82º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

Aos 23 dias do mês de maio de 2019 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 81° 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 Lei 

Legislativo n°. 02/2019 de autoria da Vereadora Sônia Maria da Silva, submetido pelo 

senhor Presidente em votação e em seguida aprovado; Projeto de Lei Legislativo n.º 

02/2019 de autoria da Vereadora Sônia Maria da Silva submetido em votação pelo 

senhor Presidente e em seguida aprovado.  

             A palavra foi facultada aos senhores vereadores e quem fez uso da palavra foi 

o Vereador Geraldo, que diz que tem que ser tomada uma solução no Loteamento Ares 

Central, solicitou limpeza geral no local, onde as pessoas colocar lixo nas ruas e há um 

buraco que foi feito para melhorar a situação da água e não foi fechado e que a Casal 

ou secretário Mano resolva a situação para evitar acidentes, e solicitou placas para 

proibir que moradores da localidade não coloquem lixo nos locais e sim deixe em suas 

casas retirando pela manhã e o carro de lixo recolhe, e diz que irá facilitar para todos, e 

que algumas pessoas tem falta de consciência, e solicitou projeto para que no último 

domingo de março de cada ano seja feito parte do calendário cultural do município a 

trilha da felicidade e solicitou requerimento para que seja feito reforma no muro da frente 

do CEMLAL, pois observou que muitas pessoas pulam do muro e que o muro seja feito 

com mais segurança. 

            Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que esteve com o 

prefeito onde falou que próximo ano esse colégio será reformado de uma forma geral. 

            A palavra fo0i facultada e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e diz que desde 

2010 existe uma lei que diz que tem biblioteca municipal tem que ter até os próximos 

dez anos nas escolas, e com os recursos do fundeb a biblioteca deve acontecer. 

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

requerimento seu solicitando biblioteca pública para os alunos e a iniciativa do vereador 

é louvável solicitando isto. 

            Em seguida o Vereador Thomas continuou com a palavra e diz que nessa lei diz 

que o município tem até dez anos para se adaptar, e em 24 de maio de 2020 o município 

deve estar adequado a estas normas, e o laboratório de informática do CEMLAL não 

funciona nada e a CEAL diz que as medidas necessárias da energia deve ser da 

prefeitura, e diz que com o recurso dos precatórios deve ser gasto 100% na educação 

e não custa nada reformar esse laboratório de informática e seria bom que a biblioteca 

fosse junto do laboratório, e na antiga secretaria de saúde poderia ser reformado e lá 

ser a biblioteca e laboratório de informática, e solicitou requerimento para que o prefeito 

ceda o laboratório de informática para ser a biblioteca ou no prédio antigo da secretaria 

seja utilizado da maneira correta. 

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

palavras bíblicas e diz que ouvindo os companheiros agradeceu ao requerimento 

aprovado do logradouro, onde foi colocado o nome da esposa do Louro, e parabenizou 

o prefeito, onde esteve reunida para esclarecimentos sobre educação, onde fez visitas 

a obras no município que está a passos largos caminhando, mas Messias está em um 



desenvolvimento e crescendo, e diz que a entrada do matadouro está horrível e que 

seja feito limpeza nessa parte. 

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 30 de maio em horário regimental 

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

vereadores. 

Messias 23 de maio de 2019. 


