
ATA DA 9OO SESSÃO OROIruARIA DA LEGISLATURA 2017I2O2O

Ao 01 dia do mês de agosto de 2019 na Câmara Municipal de Messias
às 09.00horas, foi realizada a Bg' 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 apos lida e aprovada foi
solicitada a leitura da ordem do dia que contava do Requerimento n'. O12l2O1g
de autoria do Vereador Gibson Buarque de Melo 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 o
Vereador Geraldo, e diz que na visita do governador que deu a ordem de serviço
para implantação da rede nova de sistema de agua do município, e diz que
tomou conhecimento que os vereadores tem que tomar a iniciativa junto com o
gestor para essa implantação não demorar, e de conhecimento a empresa que
ganhou a licitação deixou a obra da cidade e tambem a direção da casal mudou
e agora a política é diferente e quem sofre com isso é a sociedade messiense
principalmente os moradores do conjunto Antônio Rodrigues,, e os vereadores
da cidade tem que tomar conhecimento disso, e seria bom que o presidente levar
esse conhecimento para o prefeito para junto com o governador ver essa
situaçâo da implantação da agua no município, pois a população messiense
sofre com isso e como vereador não pode ficar calado, e com relação ao lixo, diz
que passou em frente ao vestiário da quadra sintética e lá estão fazendo festas
no local, times de fora que fazem torneios e o lixo fica acumulado no local
espalhado e como área de lazer deve ser tratada com mais carinho.

Em seguida o vereador Djalma pediu uma palavra a parte, e diz que o
lixo não é perto das casas e sim perto do capo e solicitou que o Beto peça pra
tirar esse lixo e na rua do vereador Del nunca deixou de existir lixo.

Em seguida o vereador Thomas pediu uma palavra a parte e diz que foi
contratado uma terceirizada para terceirizar a iluminação pública para a
população não ficar à mercê, e diz que cada poste tem uma numeração e deveria
ter um número 0800 para a população ligar para fazer os reparos e tem um
aplicativo A Cidade lluminada que ainda náo foi concluído, mas que esse número
deveria ter.

Em seguida o Vereador Geraldo continuou com a palavra e diz que os
postes tem um chip que quando a lâmpada queima o sistema identifica no setor.

Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que a adesão
a esse consorcio cada poste tem o número para ligar para a empresa e se houve
isso foi no início, e parabenizou a Escola Paraiso Rural pela inciativa de mais
uma vez lrazer as crianças e esta Casa deu todo o apoio, e achou essa ideia
brilhando e solicitou que as escolas do município participe para ver como
funciona os trabalhos desta Casa, e as crianças vão começar a tomar gosto pela
política e no passado não tinha isso.



A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Thomas, e diz que
as crianças que vieram ver como funciona os trabalhos dos vereadores estão de
parabéns e pela segunda vez a escola manda os alunos a esta Casa e viu os
pedidos deles e que eles entendem que alguns setores do município precisam
melhorar, e os vereadores ficam satisfeitos vendo as crianças exercendo esse
papel, e sobre o futuro talvez uma dessas crianças sejam futuros vereadores
fazendo parte desta Casa vindo querendo trabalhar pelo município e a Câmara
está de parabéns, e diz que o projeto Eu Acredito com parceria com a CTP
Cursos abrindo o curso de bombeiro Civil e dentro desse projeto está o qualifica
Messias para ser os jovens ter direito a emprego e qualificação, e pensando no
futuro e melhorar o conhecimento e o currículo das pessoas, e no proximo mês
estará sendo aberto o curso de agente de aeroportos e em breve vai conseguir
empregos para a população e trabalhar sempre caminhando fazendo o bem e
pensando no futuro da sociedade.

A palavra foi facultada e quem fez uso foi a vereadora Sônia, e que leu
algumas palavras bíblicas e parabenizou ao vereador Thomas pela iniciativa que
ajuda a população e diz que também tem projetos que ajuda a população e que
fazer o bem é um trabalho de todos e seu projeto que já vem de muito tempo
desde a época de seu pai, e diz a população que se for cassada de seu mandato
por ajudar as pessoas carentes está a disposição, e Messias vem trabalhando
em prol da população e parabeniza todos que fazem parte da câmara, e
parabenizou a Escola Paraiso Rural por fazer esse trabalho, e que as escolas
municipais estão trabalhando em prol e precisa ter o conhecimento desta Casa,
e diz que esperava muito mais deles em cobrar e cobraram justamente o que os
vereadores cobram, a melhoria da cidade e espera que o requerimento do
presidente venha também os alunos das escolas da cidade também fazer parte.

A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Ary Cleyton, e
parabenizou a Escola Paraíso Rural pela iniciativa trazendo os alunos aqui pela
segunda vez, e diz que vê muitos pais dizendo para os filhos serem de alguma
profissão, mas nunca viu o pai dizer que ao filho que seja vereador, e diz que a
política faz parte da historia do país e e importante, os poderes são importantes
e regem o país com suas independências e harmonia e os pais devem ter
orgulho quando o filho dizer que vai ser político, pois é importante, e as crianças
devem ver como funciona os trabalhos desta Casa e se uma escola particular
tem essa iniciativa uma escola pública tambem deve ter, e diz a vereadora que
ninguem tem o mandato cassado por trabalhos sociais, pois isso e bom para a
população, ajudando ao proximo e não tem o que se preocupar, pois quem
ganha com isso e a população, e solicitou do pessoal do matadouro que os
vereadores conversam com o prefeito e pedem, mas infelizmente o tempo
atrapalha levando os trabalhos e todos sofrem juntos, onde carros não passam
na cidade e reclamam com razâo pois sentem a toda hora, mas esse sofrimento
vai passar e essa obra vai ser concluída e valorizar aquelas casas.

Em seguida o senhor Presidente fez uso da paravra e diz que um
morador da rua do matadouro o procurou solicitando que seja feito quebra-molas



no calçamento que está sendo feito nessa rua e que o secretário veja essa
solicitação e pessoalmente iráfalar com o prefeito nesse sentido.

A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Manoel Elias, e
sobre a caixa de água do Conjunto Antônio Rodrigues, não sabe se pertence a
Casal ou a Prefeitura, mas o morador solicitou reforma com urgência e vizinho a
essa caixa tem uma escola que corre perigo, e o requerimento do senhor
Presidente está de parabéns que as crianças participem do poder legislativo pois
são o futuro de Messias e a Escola Paraíso Rural está de parabéns por essa
iniciativa.

A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador William e
parabenizou a Escola Paraiso Rural pela iniciativa em trazer os alunos para ver
os trabalhos do Poder Legislativo onde crianças solicitaram pelo lixo e asfalto,
coisas que vereadores solicitam, como iluminação pública que muitas lâmpadas
ficam queimadas, que tem que ser visto que tipo de lâmpadas colocam que
queimam sempre, e sobre o lixo uma coisa que deve ser educativo, pois a
prefeitura faz a coleta sempre e na Bititinga a coleta e feita apenas na sexta, uma
fazenda e as pessoas por si proprias só colocam lixo nesse dia e horário, e na
cidade com coleta todos os dias é um absurdo com lixos nas ruas e diz que
admira o trabalho dos vereadores e o da vereadora Sônia, que ela continue com
esse trabalho excelente, e parabenizou sua irmã pelo seu aniversário.

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 01 de agosto de 201g.


