
ATA DA 49º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Aos 14 dias do mês de junho de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 48º 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 da Indicação n.° 01/2018 de autoria do Vereador Marcos Valério dos 

Santos, submetida em votação pelo senhor Presidente e em seguida aprovada; Parecer 

da Comissão de Justiça e de Redação ao Projeto de Lei Legislativo n.° 05/2018 de 

autoria do Vereador William Bezerra dos Santos, submetido em votação pelo senhor 

Presidente e em seguida aprovado; Projeto de Lei Legislativo n.° 06/2018 de autoria do 

Vereador Ary Cleyton de Carvalho Rêgo, submetido pelo senhor Presidente as 

comissões para emitirem parecer; Requerimento n.° 021/2018 de autoria do Vereador 

Thomas Henrique Peixoto Leite, submetido em votação pelo senhor Presidente e em 

seguida aprovado; Projeto de Lei Legislativo n.° 05/2018 de autoria do Vereador William 

Bezerra dos Santos, submetido em votação pelo senhor Presidente 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 foi o Vereador Thomas, e agradeceu 

pela aprovação de seu requerimento, e diz que foi procurado por moradores da quadra 

S do Conjunto Teotônio Vilela para que na iluminação seja feito vistorias, e parabenizou 

a abertura da Casa, pela transparência e dialogo que existe com os vereadores, onde 

na sessão anterior pediu visto no projeto do ouvidor e foi atendido, e diz que é a favor 

desse projeto, bom que tenha ouvidor público municipal, pedido do Tribunal de Contas, 

mas tem alguns pontos que não concorda, como o salário de três mil e duzentos reais, 

e não sabe com que base foi feito esse salário, e não tem o porquê ser alto, e diz que 

gostaria de algumas emendas no projeto, como redução desse salário para a metade, 

mil e seiscentos reais, e o ouvidor teria que ser uma pessoa de ensino superior 

completo, ter curso de informática básica, não ter parentesco com nenhuma vereador 

da Casa, pois é indicação, e se tiver concurso público para o cargo, concorda com o 

salário proposto de três mil e duzentos reais, e se for cargo comissionado nada impede 

que essa pessoa trabalhe em outros locais, e é injusto dar um salário de três mil e 

duzentos reais, pois essa pessoa não estaria todos os dias nesta Casa. 

          

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

encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 21 de junho em horário regimental 

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

vereadores. 

 

Messias 14 de junho de 2018. 

 


