
ATA DA 62º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

         Aos 27 dias do mês de setembro de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 61º 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 Projeto de Lei n.° 08/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, 

submetido pelo senhor Presidente as Comissões para emitirem parecer, em seguida o 

senhor Presidente suspendeu a sessão por 20 minutos. Logo após, reabriu a 61° 

Sessão Ordinária, solicitando da senhora r 

edatora de atas a fazer a leitura da ordem do dia, que constava do Parecer da Comissão 

de Justiça e de Redação ao Projeto de Lei n.° 08/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, submetido pelo senhor Presidente em votação e em seguida aprovado; 

Projeto de Lei n.° 08/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, 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 foi o vereador Geraldo, e com relação 

ao lixo, diz que foi a um determinado local, na rua subindo o papada, o carro do lixo 

passa todos os dias, mas os moradores reclamam que o carro não está entrando, e os 

moradores jogam o lixo na rua principal, pois o carro do lixo não entra na rua transversal, 

e que os secretários vejam essa situação, e diz que espera que o prefeito realmente 

faça acontecer tudo que falou nesta Casa nesta sessão, pois vai melhorar com as 

empresas que vai entrar, empregos para os jovens da cidade, e diz que a luta vai 

continuar sim, buscando sempre o melhor para a sociedade, esse é o papel de todos os 

vereadores, com um só objetivo em trabalhar para a sociedade messiense, e diz que 

todos os vereadores estão todos os dias na rua, servindo na medida do possível, mas 

nesse momento político aparece alguns cabos eleitorais que não saem de casa e nesse 

tempo de eleição ficam nas ruas confundindo a cabeça dos eleitores, buscando os 

eleitores dos vereadores, e isso não é necessário, pois a população messiense são 

pessoas inteligentes e merecem ser valorizadas, e diz que todos os vereadores tem 

compromisso com o povo messiense. 

         Em seguida o senhor presidente fez uso da palavra, e diz que essa lei que chegou 

em regime de urgência, aprovada, seria bom que todas as pessoas que foram 

beneficiadas com terrenos no distrito industrial, soubessem do trabalho de cada 

vereador, pois estão exclusivamente nesta Casa para trabalhar pelo desenvolvimento 

da cidade, fazendo o que pode e agilizando o quanto pode para os empreender dores 

tenham condições de desenvolver progredindo. 

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

parabenizou o prefeito pela sua administração, parabenizou o secretário de indústria e 

comercio pelo trabalho, e diz que concorda com o vereador Geraldo, que a população 

de Messias tem que olhar para o trabalho e dedicação dos vereadores da cidade, pois 

com eleição ou sem eleição quem trabalha para o povo são os vereadores e prefeito, e 

diz que é muito fácil as pessoas chegarem nessa época e querer induzir os eleitores a 

votar nos candidatos dele, oferecendo pouca coisa a população e depois vão embora, 

que os eleitores messienses prestem atenção e olhem para o trabalho dos vereadores, 

pois são eles que estão na cidade todos os dias, analisem direito e votem certo para 

depois não terem prejuízos. 

         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 outubro em horário 

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

demais vereadores. 

Messias 27 de setembro de 2018. 


