
ATA DA 85º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

Aos 19 dias do mês de junho de 2019 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 84° 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°. 03/2019 de autoria do 

Vereador Ary Cleyton de Carvalho Rêgo, submetido em votação pelo senhor 

Presidente e em seguida aprovado e Projeto de Lei Legislativo n°. 03/2019 de 

autoria do Vereador Ary Cleyton de Carvalho Rêgo, submetido em votação pelo 

senhor Presidente 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 a vereadora 

Sônia, e que leu algumas palavras bíblicas, e diz que os trabalhos da educação 

da cidade, no nome do Professor Marbyo que ganhou o premio de um projeto 

que fez na escola do estado está de parabéns assim como os demais 

professores que fizeram parte e aos alunos que desempenharam esse trabalho 

voltado a educação, e esse trabalho só vem para engrandecer a cidade levando 

os alunos ao conhecimento. 

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

seus requerimentos, onde esteve passando em frente ao cemitério e entrou e 

solicitou do prefeito e equipe de engenharia que faça uma vistoria na capela 

desse cemitério novo e nos banheiros, e esse requerimento tem mais de seis 

meses e solicita mais uma vez esse concerto, pois as pessoas de outras cidades 

que foram lá ficaram decepcionados e a sociedade messiense merece mais 

apoio, e solicitou também que o prefeito veja essa questão de boca de lobo na 

localidade onde mora o senhor louro ate a auto escola, onde acontece 

alagamentos na casa desse senhor, e desejou um bom São João para todos. 

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

que chegando no termino dessa legislatura, entrando no recesso de apenas 

quinze dias, mas diz a população que os vereadores continuarão em defesa da 

sociedade messiense defendendo o interesse de todos, cobrando do gestor 

melhoramento, pois esse é o papel dos vereadores que foram eleitos pelo voto 

do povo, e desejou boas festas a todos, e que o retorno em julho seja de trabalho 

para a sociedade messiense. 

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

por encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 04 de julho em horário 

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

presidente e demais vereadores. 

Messias 19 de junho de 2019. 


