
ATA DA 83º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

Aos 30 dias do mês de maio de 2019 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 82° 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.º 06/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal submetido pelo senhor 

Presidente as comissões para emitirem parecer; Requerimento n.º 08/2019 de 

autoria do Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite, submetido pelo senhor 

Presidente em votação em seguida aprovado; Requerimento n.º 09/2019 de 

autoria do Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite, submetido pelo senhor 

Presidente em votação em seguida aprovado; Requerimento n.º 10/2019 de 

autoria do Vereador Gibson Buarque de Melo, submetido pelo senhor Presidente 

em votação em seguida aprovado; Requerimento n.º 11/2019 de autoria do 

Vereador Geraldo dos Santos, submetido pelo senhor Presidente em votação 

em seguida aprovado. 

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

a palavra aos senhores vereadores e quem fez uso da palavra foi a Vereadora 

Sônia, e que leu algumas palavras bíblicas e parabenizou o presidente do 

Messiasprev pelo seminário apresentado no CEMLAL esclarecendo sobre os 

trâmites da previdência no país, como também parabenizou o senhor presidente 

ao prefeito pelas falas dadas, e em nome da comissão da educação solicitou 

ofício para que a secretária, diretores de escola faça levantamento da educação 

na cidade no plenário, pois existe trabalho voltado na educação que muitas 

vezes a sociedade não conhece, e o esclarecimento sobre o IDEBE que deu 

uma alavancada nas escolas do município e tem avançado, até nas 

universidades, onde na cidade tem em média 5 ônibus que levam os estudantes 

para as faculdades, e solicitou que no dia do professor seja feita homenagem a 

diretores e professores. 

Em seguida o Vereador Thomas pediu uma palavra a parte, e diz que no 

município aconteceu um caso onde se instalou uma faculdade a qual não tinha 

reconhecimento pelo MEC onde as pessoas tiveram prejuízos sem direito a 

diplomas, e antes do município ceder espaço que verifique a situação da 

instituição e ter mais cautela tomando providências. 

Em seguida a Vereadora Sônia continuou com a palavra, e diz que teve 

conhecimento disso e que iria sentar com a secretária para discutir a situação, e 

diz que gostaria de saber sobre a solicitação do Vereador Geraldo, que solicitou 

o dia da trilha da felicidade e vai ter regimento de local de saída e de chegada, 

um destino para melhor desempenho. 

Em seguida o Vereador Geraldo pediu uma palavra a parte e diz que essa 

trilha já é considerada profissional dentro das legalidades e ofícios é 



encaminhado aos poderes antes do evento e o ponto de apoio é feito em frente 

ao Baruk já pra evitar tumulto em outro local, e o CISP dá todo o apoio, o evento 

percorre a cidade na área rural livre de acidentar nenhuma pessoa. 

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

essa Casa tem uma importância onde a população vem e debate, respeitando 

os direitos e deveres da população e diz que relatou as condições das pessoas 

no CAPS, onde é importante a gestão que tem o compromisso com planejamento 

trabalhando com responsabilidade com o povo de Messias e que as pessoas ali 

estão tendo benefício de acompanhamento, e juntos é feito com compromisso e 

responsabilidade que a gestão tem com a população, e como representante do 

povo defende um governo que trabalha para a população. 

Em seguida a vereadora Sônia pediu uma palavra a parte e diz que já tinha 

conhecimento desse trabalho do CAPS que é voltado para as pessoas com 

problemas como depressão, e a cidade está em desenvolvimento, precisa muita 

coisa ser feita, pois ninguém faz 100%, onde o município vive só de recursos 

vindo do governo federal. 

Em seguida o Vereador Eguimar continuou com a palavra, e diz que as 

obras feitas com recursos próprios são feitas de forma mais rápida e de recurso 

federal é preciso viagens do prefeito para conseguir liberação, e o governo 

federal deixa muito a desejar deixando a todos revoltado. 

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

discussão foi importante com relação ao IPTU, e que já sabia desse percentual 

de 1% cobrado e todos tem o conhecimento desse valor que é complicado para 

a sociedade e o prefeito vai entender a comunidade do Ares Central e que seja 

unificado e atualizar o IPTU prevalecendo o bom senso e melhorar esse valor, 

baixando para a população e o que não pode é o município cobrar três taxas de 

IPTU e sim unificar, e com relação a limpeza desse conjunto que seja feita, pois 

é importante e os moradores tem toda a razão, onde o valor venal tem que ser 

baixado diminuindo o IPTU. 

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

parabenizou ao pessoal do CAPS, momento feliz onde ver que pessoas são bem 

tratadas isso é gratificante e pessoas especializadas e preparadas lidam com 

isso, e é algo referência na região, e diz que momentos como esse dá satisfação 

ao vereador, como depoimento emocionante passando a realidade do dia a dia 

da população e há soluções para o problema, ver com o gestor, mas ser 

resolvido algo e ser discutido com o poder executivo, ficando definido uma lei, e 

solicitou um projeto de lei dando nome a rua que passa no Conjunto Ana Raquel 

ao cemitério novo de José Calado Carvalho, pai de sua mãe que foi vereador na 

primeira formação desta Casa. 

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

debate foi salutar onde a população trouxe as demandas da sociedade e os 



vereadores apoiando os munícipes e que o relato mostrou a realidade do povo 

da cidade, e diz que as pessoas que vão embora do município que as vezes vão 

no posto de saúde e não tem medicamentos, e falar sobre crescimento e 

desenvolvimento vendo as ruas esburacadas e em vinte anos não deu para 

resolver isso ainda e o distrito industrial gera muitos empregos para pessoas de 

fora da cidade gerando poucos para o município e doações de terrenos é feita 

de forma desordenada, sem saneamento básico e estrutura, e servidor municipal 

são guerreiros ganhando um salário mínimo e trabalhando todos os dias esse 

sim tem que ser parabenizado, e a saúde em Messias não tem estrutura 

suficiente para cumprir o seu papel, e a biblioteca municipal não tem, sem 

laboratório de informática, problema para os estudantes sem condições, onde o 

município precisa melhorar muito, e o que tem de bom no município é a 

população e a gestão tem que inovar e vários fatores tem que melhorar e para 

as pessoas não está nada bom. 

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

secretário Mano que seja feito as estradas de Flor do Bosque e Prazeres, e 

Messias precisa melhorar muito, mas com relação a saúde com seis postos e 

todos com médicos evoluiu, precisa crescer em muitas coisas, e diz que foi 

estudante andando de pau de arara e atualmente existem ônibus, coletas de 

sangue é feito nas fazendas evoluiu o município. 

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

pai andava quatorze quilômetros todos os dias para estudar vindo da fazenda, e 

nessa época mal tinha carro e fazendo comparação de vinte anos onde o Brasil 

era muito pequeno e isso não tem como comparar outros governos, sem 

conseguir resolver os problemas e o desenvolvimento, e diz que está falando de 

seu mandato de 2016 para cá, e não pode mudar o que estava lá atrás só o 

daqui para frente tentando resolver e querendo melhorias. 

Em seguida o Vereador William continuou com a palavra e diz que é a prova 

viva de ter presenciado o avanço no município, onde na saúde e educação o 

município evoluiu e atualmente Bititinga tem duas ambulâncias e antes não tinha, 

e em seu ponto de vista Messias evoluiu muito, mas precisando melhorar. 

Em seguida o Senhor Presidente fez uso da palavra e agradeceu a todos e 

deve existir equilíbrio, e se todos tiverem o mesmo pensamento algo está errado, 

pois cada um defende o que acha correto e os vereadores tem que ser realista, 

e o assunto do IPTU é um assunto sério, e diz que o município e o Brasil 

cresceram, e que o município tem muitos ônibus, vários outros transportes 

também e a administração está crescendo com várias construções e poucos 

municípios tem um complexo poliesportivo e Messias vai ter, e só as 800 casas 

a cidade cresceu. 

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

parabenizou ao senhor Presidente por conduzir bem esta Casa e solicitou que o 

Prefeito venha na próxima reunião para juntos resolver o problema do IPTU, e 



convidou os vereadores para participarem de reunião no CAPS, onde conhece 

os trabalhos do local, e parabenizou a secretária Morgana pelos trabalhos. 

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 30 de maio de 2019. 


