
ATA DA 85º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

Aos 04 dias do mês de julho de 2019 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 85° 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 contava de ofícios e correspondências.  

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

palavra aos vereadores e quem fez uso da palavra foi o Vereador Geraldo e 

sobre o telhado da rodoviária já foi feito requerimento e encaminhado para a 

prefeitura e solicita que a situação seja revisada e reivindica porque foi comprar 

algo na rodoviária e viu que o telhado está danificado e assim os riscos de 

acidente podem acontecer, e ali é coisa simples de resolver. 

Em seguida o Vereador Marcos Valério pediu uma palavra à parte, e diz 

que já tem várias solicitações e requerimentos, e já falou sobre essa situação e 

o Prefeito disse que estaria sendo resolvido e diz que falta interesse da 

administração olhar esse caso, pois não precisa licitação para resolver o 

problema, e isso tem que ser resolvido com a maior urgência para não prejudicar 

a população. 

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

vereadores estão para somar como prefeito, e isso é coisa simples de ser 

resolvida, e é importante que todos os requerimentos sejam levados pelos 

secretários para o gestor, e os secretários tem várias coisas para resolver na 

cidade, mas coisas simples devem ser resolvidas, e diz que foi eleito para fala 

isso e não para ficar calado, e esse é o papel do vereador, e sabe que o 

município faz um grande trabalho, mas precisa resolver essas coisas pequenas, 

e com relação ao atendimento que não é 100% da nova empresa de energia que 

só aumenta impostos, no ponto do Joaquim não há mais atendimento assim os 

moradores estão indo resolver problemas em outros municípios, e mesmo a 

empresa não sendo daqui deve tratar as pessoas bem, e o povo não deve sair 

da cidade para resolver problemas de energia e o prefeito deve rever essa 

situação, e diz que deve ser resolvido o problema da descida do bombache, pois 

se encontra cheia de buracos e os secretários vejam essa situação e as demais 

para o bem de todos. 

Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra e diz que todos os 

ofícios e requerimentos são enviados para o prefeito e tem protocolo informando 

tudo e solicitou ofício para que o secretário de administração exija da construtora 

das casas novas que seja feito o concerto da pista, obrigação de quem está 

construindo e não se admite o cidadão ganhar dinheiro e deixar a cidade 

esburacada. 

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

o apoio do prefeito durante as festas de São João e ao comandante da CISP 

pela segurança, e ao Secretário Mano que concluiu a solicitação de iluminação 



do posto de saúde e da Creche de Bititinga, e solicitou que o cruzamento do 

Antônio Toledo seja colocado placas de sinalização indicando as vias para evitar 

acidentes, e solicita ao DENIT que indique o retorno para a cidade que encontra 

sem nada para informar o retorno. 

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

vereadores têm o seu apoio, e o problema da rodoviária é sério e cabe ao prefeito 

e secretários resolver esse problema, e a rua do matadouro a água que sai do 

colégio que solicitou várias vezes que veja esse esgoto que cai na casa de um 

morador seja resolvido o problema, e que é melhor os vereadores solicitarem do 

que outras pessoas, e com relação as escadarias o corrimão que fizeram lá 

estava no chão, e um negócio desse não pode acontecer, e diz que quando um 

vereador vem a tribuna é porque quer o melhor para a população e esse é o 

trabalho do vereador, principalmente aquele que anda e ver os problemas na 

rua. 

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

ouvindo os vereadores, diz que é algo que batem constantemente sobre a 

rodoviária e o povo joga a culpa nesta Casa, onde dizem que os vereadores 

ficam calados com a situação, mas os vereadores se preocupam e falam, falta o 

prefeito resolver o problema, pois o município tem condição de fazer, e diz que 

no bombache umas três semanas atrás falou da situação, e falou também como 

demais vereadores que solicitaram providencias da valeta do final da Rua 

Floriano Peixoto, coisas que são feitas com facilidade e que cabe ao secretário 

resolver o problema e o povo não pode ficar à mercê, e diz que recebeu uma 

denúncia de um assentamento ao lado do flor do Bosque onde a estrada está 

cheia de buracos e na cidade tem maquinas para ajeitar as rodagens. 

Em seguida o Vereador William pediu uma palavra parte, e diz que nesse 

tempo de chuva a situação piora e já solicitou várias vezes, mas que se a 

máquina passar piora a situação. 

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

que nesse período chuvoso precisa de manutenção, e isso é comum em 

estradas de barros, mas esse apelo é importante para resolver o mais rápido 

possível para dar mais comodidade aos moradores do local, onde pode 

acontecer no local fatalidades e para facilitar o acesso dos moradores. 

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

essa época é de chuva mas existem outras alternativas para a população dessa 

região e os carros passarem com mais facilidade, e diz que o pessoal do lajeiro 

próximo de chegar no local é esburacado e motos passam com dificuldade, e 

esses moradores solicitaram aterro, e diz que vai falar com o Mano pra pedir 

providencias para isso, e diz que existe recurso no orçamento do município para 

melhoramento de rodagens nas zonas do interior, r diz que os vereadores tem o 

papel de cobrar o melhoramento para a população e o executivo de fazer. 



Em seguida o senhor presidente fez uso da palavra, e diz que o povo confia 

no que os vereadores aprovam e são bastante procurados nesta Casa, pois os 

vereadores são eleitos para isso, e sabe que o problema dessas estradas não é 

fácil nesse momento, mas no mês de setembro por diante deve ser feito um 

trabalho decente para não ter no inverno esses problemas. 

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

bom voltar do recesso e ver os amigos empenhados em defesa da população e 

independente de posição e oposição os vereadores procuram estar do lado do 

povo, e pede d prefeito do município celeridade nos pontos críticos, como na 

rodoviária, descida do bombache e rua do corte, e solicitou que na segunda 

travessa da rua do corte seja tirado os entulhos que o responsável pela limpeza 

pública resolva isso, e no Ares Central que tem muito lixo no lado do campo e 

que o setor passe no local o mais breve possível, pois a população cobra desta 

Casa, e diz que esteve na feira e viu que muitas vezes os vereadores levam a 

culpa sem merecer, e diz que teve são João do Ivo, mas parece que as tradições 

vão sendo deixadas de mão na cidade, e a população culpa os vereadores, mas 

a população tem que entender que os recursos quem utiliza é o prefeito e 

solicitou que o prefeito resgate as culturas da cidade e faça um bom trabalho, 

pois todos querem uma cidade melhor no futuro. 

Em seguida o Vereador Geraldo pediu uma palavra a parte, e com relação 

ao São João diz que esteve no evento do Ivo e percebeu que com pouca coisa 

se faz o são João, e foi uma hora de show excelente, e se não é possível trazer 

bandas grandes que seja eito coisa simples. 

Em seguida o Vereador Thomas continuou com a palavra, e diz que deve 

ter uma estrutura maior, pois naquele dia choveu, e essas festas deveria ter um 

pouco mais de atenção. 

Em seguida o vereador Marcos Valério pediu uma palavra a parte e 

parabenizou esse trabalho de vários anos da Rádio Messias FM, pois traz um 

movimento em defesa da sociedade e merece ser reconhecido.  

Em seguida o Senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que pra fazer o 

São João não é necessário tantas despesas e a anos atrás as pessoas que 

enfeitavam mais as ruas ganhavam prêmio da rádio, e não é porque o momento 

é de crise que deve esconder, ser criativo e com pouca coisa fazer, e a rádio é 

um patrimônio da cidade, um programa sério e os vereadores sempre deram 

apoio total, e não existe democracia sem ter liberdade de expressão e quanto 

todos pensam da mesma forma está acontecendo algo errado, e deve ser 

respeitado o ponto de vista de cada um, e diz que o vereador Eguimar formou 

uma linda quadrilha com belíssima apresentação apesar da chuva, e com pouca 

coisa é feito um verdadeiro são João onde a população participa, em seguida leu 

o convite da secretaria de educação convidando a todos para o primeiro 

seminário de inclusão social e educação especial que será realizado na próxima 

segunda. 



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

que todos os vereadores tem seu apoio e todas as críticas são construtivas, e 

sobre o lajeiro foi procurado pelas famílias e já conseguiu os tubos para resolver 

o problema, e sobre o cruzamento cada dia é um perigo e já teve vários 

acidentes, e parabenizou ao senhor Ivo pela Rádio Messias FM que contribui 

para a população. 

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

palavras bíblicas, e diz que os vereadores pedem apoio dos companheiros e 

secretários, e quanto mais é solicitado as vezes não são atendidos, e esteve com 

o prefeito e falou de reivindicações para melhoria, como por exemplo a questão 

do matadouro onde muitos vereadores falaram que o trabalho não foi terminado, 

e com relação a água do colégio que ficou escorrendo sábado, domingo e 

segunda ligou para uma companheira, e a água cai na casa da Dona Júlia, onde 

tem o muro por trás do colégio que está rachado, e solicitou que o responsável 

veja esse muro que está rachado e pode vir a cair, e são essas coisas devem 

ser solicitadas, e diz que o São João onde a tradição de Messias acabou, que 

tem festas só em famílias, e amigos estão sendo reunidos para fazer a festa 

onde deveria ser para todos, e parabenizou ao Senhor Ivo pelo trabalho feito em 

parceria com a prefeitura, o aniversário da rádio, e do trabalho feito junto com a 

rádio antes que cada rua era enfeitada e os prêmios dados pela prefeitura, a 

rádio estava lá fazendo esse trabalho, e deve ser resgatado as festividades e 

precisa ser uma cidade revigorada e parabenizou a paróquia que fez o São João 

na quadra, ao vereador Eguimar que fez a belíssima quadrilha, e a população 

cobra isso, e sabemos que existe uma crise e precisa ser colocado muita coisa 

no lugar, e diz que com pouca coisa é feita, o senhor Ivo fez e está de parabéns, 

e os vereadores querem o bem da população e querem o melhor e deve ser 

esclarecido as verbas do município e as verbas federais, as responsabilidades 

do município e da nação. 

Em seguida o senhor presidente fez uso da palavra e diz que o município 

tem verba exatamente para isso, para as festividades e inaugurações e falta 

apenas boa vontade.  

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

por encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 11 de julho em horário 

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

presidente e demais vereadores. 

Messias 04 de julho de 2019. 


