
ATA DA 67º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

 

         Ao 08 dia do mês de novembro de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 09:00horas, 

foi realizada a 66º 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 

foi lida e aprovada, em seguida foi solicitada a leitura da ordem do dia, que constava do Projeto 

de Lei n.° 09/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal submetido pelo senhor Presidente 

em segunda discussão. Logo após o Vereador Thomas Henrique Peixoto Leite solicitou visto 

no Projeto de Lei n.° 09/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal. 

         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 diz que temos que ser a 

mudança que queremos ver no mundo, e na transparência de seu mandato tem que honrar o 

papel de vereador, e tem a obrigação e dever fiscalizar, e seu pedido de visto do orçamento, 

foi porque encontrou alguns fatores de dúvidas, solicitou as secretarias para o orçamento de 

2019 e deve ser analisado com mais calma, pois nos vereadores são responsáveis pelo que 

aprova, e para ver melhorias tem que ser feito a diferença, e não é vereador de oposição e sim 

para representar o povo, e analisando que dentro de 1 ano de 10 meses a troca de cargo da 

secretaria de indústria e comercio é estranho, pois os secretários devem ter liberdade de 

trabalhar pelo município, e diz que foi em alguns pontos comerciais da cidade e perguntou se 

alguém da secretaria já tinha ido nos locais para movimentar o comércio, mas ninguém nem 

sabia onde fica a secretaria no município, e esses fatos e gastos desnecessários devem ser 

resolvidos, pois um secretário ganha quase igual a um vereador, contando com as pessoas que 

trabalham na secretaria o gasto deve ser bem maior em quatro anos, e diz que o primeiro 

planejamento que deve ser feito no município é cortar as coisas que não estão funcionando, 

pois o dinheiro que paga essa secretaria em quatro anos já dava pra colocar o gerador no posto 

de saúde ou organizar a rua do matadouro, ter resolvido o problema da última rua do Conjunto 

Teotônio Vilela, e é dessa forma que devemos pensar, e diz que olhando o orçamento não viu 

a secretaria nele, e para que venha aprovar um orçamento digno deve ser analisado. 

         Em seguida o Vereador Marcos Valério pediu uma palavra a parte, e parabenizou o 

vereador Thomas pelo pronunciamento, e os vereadores como representantes do povo devem 

observar essas coisas, pois realmente essa secretaria foi criada a vários anos, e desafia algum 

secretario nomeado para a indústria e comercio ter trazido melhoramento para o comercio de 

Messias, se gerou empregos, e a secretaria de indústria e comercio serve para incentivar o 

comercio na cidade e desenvolver, trazendo empregos para a população, e essa secretaria 

está servindo de cabide de emprego, e diz que não tem nada contra os vereadores que 

assumem essa secretaria, mas já que existe essa secretaria, que o secretario tenha a 

autonomia de desenvolver a secretaria de indústria e comercio, pois o que vemos é o descaso 

com o dinheiro público, e diz que também já cobrou várias vezes o gerador de energia para o 

posto de saúde, e isso é um descaso com a população, e o papel dos vereadores é cobrar do 

executivo para isso não acontecer.  

         Em seguida o Vereador Thomas continuou com a palavra, e diz que os vereadores têm 

que ter compromisso com o dinheiro do contribuinte, e diz que esse orçamento só será 

aprovado por ele se ver que está adequado a situação do município, e essa casa tem o poder 

de fiscalizar, não para confiar, são os representantes do povo, e cobrar o que está errado, e 

solicitou que preservassem a praça e asfalto do município, pois as vezes começa uma cratera 

pequena, como o Vereador Geraldo falou sobre a descida do bombache, mas falaram que não 

tinha dinheiro para fazer esse reparo, como também a praça Padre Cícero, onde a grama já 

saiu, e não pode deixar acabar a praça novamente para solicitar reforma  que passa quatro 



anos reformando, e diz que temos que ser a mudança que o mundo quer e acredita que os 

vereadores podem ser melhor, se fizerem da maneira certa. 

         Em seguida o senhor Presidente fez uso da palavra, e diz que a cópia do orçamento está 

à disposição de todos, e as dúvidas vão ser tiradas, o contador da Câmara estará presente com 

os vereadores, como também solicitou através de ofício a prefeitura as secretarias existentes 

como também os ocupantes dos cargos devidamente com as portarias, e os vereadores sabem 

que a democracia é total e os onze vereadores tem direito de se posicionar contra ou a favor a 

matéria, e agradeceu aos vereadores, pois o trabalho é em prol da população messiense. 

         A palavra foi facultada e quem fez uso foi o Vereador Geraldo, e como o vereador Thomas 

falou, diz que acha que aqui existe liberdade e direito de se expressar, e sempre falou com 

relação a seu mandato, que foi eleito pelo povo e é o povo que vai defender, e que está do lado 

da gestão do prefeito, e em sua visão essa casa tem direito de se expressar, como o presidente 

e o Thomas falou, os vereadores tem todo o direito de solicitar o visto, e se há uma falha, os 

vereadores não pode ser omissos, pois isso não é nada contra a gestão do município, e os 

vereadores estão solicitando uma correção no orçamento, e diz que a secretaria tem que existir 

de fato e de direito, um secretário tem que ter uma sala para trabalhar, pois indústria e comercio 

já está dizendo, trazer indústria e geração de empregos para o município, e diz que não é contra 

essa secretaria,, mas que seja montada para dar uma sustentação no comercio, pois temos 

uma cidade BR onde passa turista e muitos empresários, e diz que tem onze cabeças 

pensantes para o bem da sociedade, que o povo votou confiando, e que daqui a dez anos 

podemos ter uma geração de empregos, pois essa secretaria existe para isso, e diz que vai 

sempre fazer críticas construtivas, e esta Casa está para defender a sociedade, todos pensar 

num único objetivo. 

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

sessão convocando a próxima para o dia 22 de novembro em horário regimental e para que 

esta ata tenha seus efeitos legais vai assinada pelo presidente e demais vereadores. 

 

Messias 08 de novembro de 2018. 


