
ATA DA 84º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

Aos 06 dias do mês de junho de 2019 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 83° 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 Legislativo 

n.º 03/2019 de autoria do Vereador Ary Cleyton de Carvalho Rêgo submetido 

pelo senhor Presidente as comissões para emitirem parecer; Parecer da 

Comissão de Justiça e de Redação ao Projeto de Lei n°. 06/2019 de autoria do 

Poder Executivo Municipal submetido pelo senhor Presidente em votação e em 

seguida aprovado; Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

ao Projeto de Lei n°. 06/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal submetido 

pelo senhor Presidente em votação e em seguida aprovado; Parecer da 

Comissão de Urbanismo e Infra-estrutura ao Projeto de Lei n°. 06/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal submetido pelo senhor Presidente em 

votação e em seguida aprovado; Parecer da Comissão de Educação, Cultura,  

Saúde e Meio Ambiente ao Projeto de Lei n°. 06/2019 de autoria do Poder 

Executivo Municipal submetido pelo senhor Presidente em votação e em seguida 

aprovado; Projeto de Lei n°. 06/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal 

submetido pelo senhor Presidente em votação e em seguida aprovado por 

unanimidade. 

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 o vereador 

Geraldo, e diz que a discussão foi boa com relação ao IPTU, pois é um país 

democrático e a população tem direito de reivindicar seus direitos, e como a lei 

não pode mudar, pois é lei federal estadual e municipal, mas é como o presidente 

falou, prevalecer o bom senso, e se a lei diz que é dez parcelas que seja passado 

para vinte parcelas e o que não pode é os vereadores ficarem todos os dias na 

cidade vendo a situação da população desempregada, como o cidadão falou, 

para se colocar no lugar das pessoas desempregadas, e diz que como corretor 

de imóveis criou seus filhos, profissão valorizada, e diz a população que o seu 

conhecimento trouxe a esta cidade muitos lotes onde a população não comprava 

suas casas e agora tem privilégio de financiar seus terrenos diretamente com 

construtora com parcelas de pouco valor e essas pessoas que adquiriram seus 

lotes não estão arrependidas, um bem que trouxe para o município que gera 

renda para o município trazendo empregos para pedreiros, encanador, 

eletricistas, onde tiram suas notas fiscais d serviço gerando imposto para a 

cidade e tem certeza que todos os vereadores fazem o papel de servir e ajudar 

a sociedade e jamais vai estar nessa casa vendo a necessidade da população, 

e nesse mandato vai continuar morando na cidade, pois aqui é lugar de viver e 

o povo é trabalhador, que colocou cada vereador nesta Casa e diz que 

continuará defendendo a sociedade messiense. 

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

algumas palavras bíblicas, e diz que é solidária a todos que vieram reivindicar 



sobre o IPTU, e sabe que é um imposto obrigatório, mas tem que ser solidária 

as pessoas que são desempregadas e precisam de ajudam e essas pessoas 

devem ter condições de pagar seus impostos, desse imposto é feito saneamento 

para o município, e sabe que o Prefeito está com projeto na caixa para 

saneamento desses bairros, mas que seja feito melhorias e cobrado impostos 

juntos, e com relação ao seu requerimento do mutirão I, nessa rua existe senhora 

cm deficiência e precisa fazer fisioterapia e o carro não chega lá e muitos 

moradores já cobraram, e que seja visto os matos, iluminação e o órgão 

responsável olhasse essa questão, e com relação ao lixo alguns pontos é 

notórios onde a população coloca o lixo, e no município o lixo é recolhido todos 

os dias, e se existe local que a população coloque os lixos no horário que o carro 

passa. 

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

solicitou mais uma vez do Prefeito providências mais rápido possível na 

rodoviária, que o prefeito já disse a mais de trinta dias que ia tomar providências 

e que seja feito, e com relação a rua do matadouro que na hora que as 

providências chega a obra fica parada e os morados tem dificuldade para sair de 

suas casas e solicitou do prefeito que olhe com carinho para esta rua e seja 

resolvido o mais rápido possível, e com relação a rua Floriano Peixoto na rua da 

Analine que seja feito melhoramento, e com relação ao pedido da vereadora que 

seja feito, lá no Mutirão II limpe os matos e tenha mais iluminação, e no Ares 

Central o morador revoltado, pois é cobrado imposto e nenhum melhoramento é 

feito, pelo menos seja colocado a máquina para limpar os matos, e com relação 

ao lixo não há motivos que a população jogue depois que o carro passe, e sabe 

que esse é o trabalho do vereador, cobrar do chefe do executivo melhoramento 

para a população. 

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

que sempre é um prazer esse debate e discussão para melhoria na sociedade, 

e diz que tem muito orgulho de ser messiense, e o cidadão que falou que tem 

tratamento na cidade como animais e não como ser humano, diz que não ver 

isso na cidade e tem orgulho de morar na cidade, e que a população venha nesta 

Casa mesmo, mas para entrar em sintonia com os representantes da população, 

pois é momento agradável e oportuno parra trazer melhoramento para todos, e 

que a população paga o salário de todos os vereadores e todos os representam. 

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

por encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 12 de junho em horário 

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

presidente e demais vereadores. 

Messias 06 de junho de 2019. 


