
ATA DA B9O SESSÃO OROINARIA DA LEGISLATURA 2O17I2O2O

Aos 25 dias do mês de julho de 2o1g na câmara Municipal de Messiasàs 09:o0horas, foi realizada a 88" sessão ordinária onde compareceram osvereadores. Em seguida o senhor presidente solicitou da senhora redatora deatas a fazer à leitura da ata da sessão anterior que apos lida e aprovada foisolicitada a leitura da ordem do dia que contava do parecer da comissão deJustiça e de Redação ao Projeto de Lei n".0712019 de autoria do poder
Executivo Municipalsubmetido pelo senhor Presidente em votação e em seguida
aprovado; e Projeto de Lei n". 07l2O19 de autoria do poder Executivo Municipal
submetido pelo senhor presidente em votação e 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 oVereador Geraldo, e diz que a reforma do país tem que sair, pois se essa reforma
for aprovada esse ano na prÓxima eleição será diferente, e que hoje vemos uma
cidade como Messias que tem dezoito mil habitantes e o número de pessoas
desempregadas é imenso, e diz que no seu escritorio recebeu vários currículose não tem como empregar mais pessoas, e diz que prefeito e vereadores nãodevem se preocupar com eleição futura e sim com a população e as empresas
locais valorizem as pessoas e os jovens que estão se formando, e diz que o que
ver por ai não está sendo de forma correta e as empresas que vem para a cidade
não contrata mão de obra local, e na cidade de Palmeira dos Índios uma empresasó foi instalada quando o prefeito fez relação que deveria empregar tantaspessoas, para empregar o povo local, e os vereadores devem p"nr* nessasituação e não deixar as empresas para que uma pessoa só indique osfuncionários, e a empresa deve ter a consciência que o município vai dar lucropara os demais anos.

A palavra foi facurtada e quem fez uso foi a Vereadora sônia, e que reualgumas palavras bíblicas, e diz que muitas vezes acontecem questÕes napolítica que muitas vezes decepcionam, mas que Deus está no controre, e dizque já foi feito vários requerimentos da rua do Mário Bento, rua esburacada e apopulação está conturbada com a situação e essas coisas pequenas podem serresolvidas, e com relação aos buracos, na rua do matadouro o prefeito já falouque a obra será concluída daqui a três meses, mas sabe que essa população
está sofrendo com a chuva, Iama dentro de casa e os carros que não passam eessas coisas podem ser resolvidas, e solicitou que quando a prefeitura façaalgum benefício na cidade que seja colocado cavaletes indicando que está sendofeito obras para a popuração não ser prejudicada com esse serviço, que a casare a prefeitura veja isso, e isso as coisas pequenas que para os vereadores é.grande pois não podem fazer, mas o prefeito pode, e com reração ao rixo, nosdomingos que a população coloque na rua nas segundas, pois no domingo ocarro não passa, e diz que o lixo é recolhido para a cidade de pilar, e tem ohorário para sair que é até as 14 horas, e diz que a gestão está fazendo suaparte, mas a popuração ainda não está conscientizada, pois o rixo deve ser



colocado na rua na segunda, que a popuração seja consciente e que rixotransmite doenças para a população.

Em seguida o Vereador Gerardo pediu uma paravra a parte , e dizque avereadora tem seu apoio, pois também não concorda e que essas pessoas
colocam lixo na rua sem necessidade são a minoria e não tem compromísso com
a sociedade nem com elas mesmas, e diz que ainda falta organ izaçâona limpezado lixo, a muito tempo os vereadores vem cobrando e o povo log, o rixo dequalquer forma, e quanto mais os vereadores cobram que o lixo é colocado narua os pontos espalharam cada vez mais.

Em seguida o vereador Adeirton pediu uma paravra a parte, e diz que
reforçando as paravras da vereadores, diz que o probrema é quando o carro dolixo passa e faz a volta para ir embora ai é quando as pessoas saem e colocamo lixo na rua, e corocam o rixo durante o período da noite, e concorda com oVereador Gerardo e diz que tem que tem um fiscar para acompanhar.

Em seguida a vereadora sônia continuou com a paravra e diz que oprefeito faz sua parte, mas o que está faltando é conscien tização da população
para que venham a minimizar essa situação, e que o lixo transmite doenças,como o mosquito da dengue que está cheio por conta das chuvas, e diz quepassando na rua do corte, uma pessoa a procurou e disse que lixo está do ladoda casa dele e são situações como esta que prejudica o vizinho do lado, e precisa
e a conscientização venha da população.

Em seguida o senhor presidente fez uso da paravr a e diz que osvereadores devem fazer uma audiência pública para resolver essa situação dolixo, convidar os moradores e representante do Ministério público, e às vezesesse assunto fica até chato, pois a população pode interpretar mal, e outro pontoé nas casas novas, onde é um absurdo o rixo, que o cidadão usa materiar deconstrução no meio da rua e é uma falha da prefeitura, pois o material deve serusado na construção, e diz que deve ter clarezaque grande parte desses errosa culpa é dos vereadores, que deixaram que as coisas fossem construÍdasassim, em até áreas verdes, e diz que andou em argumas ruas de uma cidade elá tem gari comunitário, por exempro, no conjunto Antônio Rodrigues pode ficarresponsável de catar o lixo e colocar no lugar no horário correto, e na realidadepegar o lixo e subir a ladeira, se tivesse esse gari comunitário era uma questão
de organização púbrica, fica fácir pagar a um gari ou dois e que não precisa nemser um salário mínimo, e ter uma cidade limpa, e é importante o ministerio publicona audiência pública.

Em seguida o vereador Gerardo pediu uma paravra à parte, e diz que.não é necessário empregar outra pessoa, pois ver o pessoar da rimpezasentados em determinado horário, e deve corocar argumas dessas pessoas parafazer isso.

Em seguida o senhor presidente continuou com a paravra e diz quedeveria colocar gari comunitário mesmo que não receba um salário mínimo, meio



salário para fazer esse serviço em determinado período do dia, e assim o
cidadão não iria jogar o saco de lixo.

Em seguida o Vereador Adeilton pediu uma palavra à parte, e diz que as
vezes os garis começam o trabalho cedo e completa a carga do carro e vão mais
cedo, mas é por isso, quando termina o serviço e diz que concorda com o
presidente, pois é uma coisa mais orga nizada.

Em seguida o senhor presidente continuou com a palavra e diz que tanto
o agente comunitário existe nessa cidade quanto outra organização que deve
ser comunicado na secretaria de administração quando e feito reforma na casa
e tem que colocar areia em frente à casa assim tem 48 horas para guardar esse
material, a secretaria tem que ser comunicada e que diz o dia qr" o, entulhos
devem ser colocados fora, e sem essa comunicação e fora da data e feito a
limpeza e cobrado uma taxa do morador pela limpeza e o aluguel do carro que
pegou os entulhos, e diz que tudo e feito dentro da ordem e da lei.

Em seguida a vereadora sônia pediu uma palavra à parte e diz que
existem vários projetos que poderia ser feito no município paga gerar dinheiro
dentro do lixo, com experiência quando trabalhou na escola, onde os lixos da
casa dos alunos eram trazidos para a escola e desse lixo que era seco era
vendido e trazido materiar para a escora como brinquedos, e a escora tem
condições defazer esse projeto com os alunos e precisa ser refeito.

Em seguida o senhor presidente continuou com a palavra e diz que
projeto melhor é que a secretaria de educação educasse as crianças a cada dia
dez minutos orientando as crianças que lixo não deve ser jogado na rua, pois
educação vem de quando é criança e com certeza se tiver essa preocupação
em salas de aula no futuro esse problema não existiria.

A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Marcos Valério, ediz que debates sobre a limpeza do município, onde cada vereador deu seu
ponto de vista e isso deve ser tomado a decisão da população em cooperar com
a limpeza, e a decisão do presidente é a melhor possível, onde garis resolveriam
o problema e a população deixaria de jogar lixo nas portas, em seguida leu
algumas palavra bíblicas para a meditação da população.

A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador William, e diz que
participou da primeira feira da agricultura familiar no municípío onde teve apresença do secretário estadual de agricultura e outros dando apoio aos
agricultores do assentamento Flor do Bosque foi contemplado com barracaspadronizadas, balanças digitais, computadores e palites, e parabenizou oengenheiro agrônomo que dá muito suporte ao FIor do Bosque, e parabenizou oprefeito pelo apoio que dá com transporte que transporta o alimento para acidade, e parabenizou a todos os agricultores do país e do município que trazem
alimentos saudáveis para cuidar da saúde de todos.

A palavra foifacultada e quem fez uso foi o Vereador Eguimar, e solicitou
ao secretário que na rua do finar do padre cícero, onde a rua cedeu um pouco



e o transporte que sobe com os alunos durante a noite não sobe mais e algunsestudantes cobraram o concerto e para dar mais condições aos estudantes queas vezes sobem essa ladeira que e distante de suas residências, e diz que éimportante discutir o problema do lixo, onde essa casa cobra o entendimento dapopulação, e diz que falou sobre o assunto e que uma lei seja feita, e diz queexiste uma taxa que é paga para ser feita uma construção, e esse projeto parapunir as pessoa que façam coisas erradas, e como o presidente falou, colocaruma pessoa voruntária para pegar o rixo, no conjunto Antônio Rodrigues que éum problema e existe um funcionário que faz esse trabalho no começo doconjunto, mas como o presidente falou colocar pessoas para ajudar, colocandoo lixo no horário que o carro passa, e agradeceu ao prefeito, esta casa e asecretária de saúde por conseguir mais um transporte para transportar ospacientes para Maceió, esse e trabalho sério e de compromisso com apopulação, e essa casa que tem trabalhado com o prefeito para desenvolver acidade cada vez mais.

A palavra foi facurtada e quem fez uso foi o Vereador Ary creyton, e comrelação ao lixo diz que essa questão do lixo muitos mandatos já foi comentado ede tudo falado aqui já dá para elaborar um projeto, com aval do ministériopúblico, poder regisrativo, poder executivo e da popuração, como o agentecomunitário que pode ganhar como ate gratificação e a prefeitura não temempecilho para isso, e também como o senhor lvo falou de arrecadação doslixos enxutos em ponto de arrecadação e o dinheiro dessa arrecadaç ão japoderia pagar a esse gari comunitário, e isso já pode ser apresentado aoministério público e a população dar opiniÕes.

Em seguida o Vereador Gerardo pediu uma paravra a parte e diz que nopassado tinha no município um setor de reciclagem de lixo e não foi muitovalorizado e agora é um momento para pensar nessa questão que hoje fazfallae antes faltou um apoio maior.

Em seguida o Vereador Ary creyton continuou com a paravra, e diz quepor exemplo nesses bairros que o carro passa com frequência não é visto tantosproblemas, mas nos pontos que o carro não passa por dificuldade tendo essacentral o gari poderia separar o lixo e essa arrecadação pagaria o gari, assim oproprio lixo arrecadaria dinheiro e isso deve ser colocado em prática.

Em seguida o vereador Adeirton pediu uma paravra a parte e diz quetodo o lixo deve ser recolhido para Pilar, e não sabe se esse projeto vaifuncionar,e esse lixo ser desviado para outra coisa não sabe se dará certo.

Em seguida o VereadorAry creyton pediu uma paravra à parte, e diz que.isso seria nos pontos críticos e o gari estaria para agilizar isso, e na audiênciapública iria ver o que pode ou não, e parabenizou o prefeito pera aquisição doônibus que so vem para beneficiar a população de Messias.

Em seguida o senhor presidente fez uso da paravra, e diz que oproblema que e visto no município atualmente é a questão da coÍeta do lixo, e



sobre o lixo seco e o lixo molhado que deve ser separado, pois assim evita
acidente para o gari, essa é a parte mais elevada do processo, primeiro deve ser
vindo a reciclagem do lixo.

A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Djalma, e diz que
os vereadores estão certos, pois aquilo que é de melhor para o município tem
seu apoio, e os vereadores tem seu apoio, e o povo que faz a limpeza do lixo
também trabalham, e que na rua que o Del mora passa todos os dias e vê muito
lixo, onde a caçamba recolhe o lixo e a população coloca muito mais depois, e
solicitou do prefeito e pessoal da limpeza que na rua em frente ao deposito do
pai do Ary que existe um buraco grande e atrapalha o comércio e solicitou que o
concerto tape esse buraco que atrapalha, e solicitou do prefeito que quando
passou no posto Amorim, onde viu um monte de lixo e um posto não pode
acumular lixo.

A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Manoel Elias, e diz
que o presidente está de parabéns, pois um gari comunitário irá educar a
população e será uma melhora, e parabenizou ao prefeito pela preocupação com
a saÚde por ter adquirido mais um carro para a área da saúde, e que o prefeito
veja esse cruzamento e coloque sinalização e quebra-molas para evitar
acidentes

E não havendo mais quem faça uso da palavra o senhor presidente deu
por encerrada a sessão convocando a proxima para o dia 0B de agosto em

"horário regimental e para que esta ata tenha seus efeitos legais vai assinada
pelo presidente e demais vereadores.

Messias 25 de julho de 2019.


