
ATA DA 88º SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA 2017/2020 

Aos 18 dias do mês de julho de 2019 na Câmara Municipal de Messias às 

09:00horas, foi realizada a 87° 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 contava do Projeto de Lei n°. 07/2019 de 

autoria do Poder Executivo Municipal submetido pelo senhor Presidente as 

Comissões para emitirem parecer. 

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 com relação a decisão em Rio Largo, diz que ver essa decisão tomada 

pela Câmara Municipal, mas não pode entrar no mérito da questão e diz que 

quem perde om isso é a sociedade, a muitos anos que acidade vem buscando 

um gestor para resgatar a cidade e o povo não tem sorte com gestor, e essa 

decisão dos vereadores que votaram na cassação do prefeito talvez sirva de 

exemplo para os demais 101 municípios de Alagoas, e não fala se o prefeito está 

certo ou errado, mas diz que a decisão da câmara não foi correta, mas talvez 

seja uma decisão para que os prefeitos olham mais para a sociedade e tratem 

com mais respeito e trate a câmara com o valor que ela merece, pois todos os 

vereadores tem o dever de cuidar da sociedade e o prefeito é um gestor e quem 

tem a caneta os vereadores aprovam e fazem leis, e diz que espera que a vice 

prefeita veja esse povo e os tratem bem, pois hoje ninguém resolve nada com 

ignorância, a casa legislativa e o poder executivo são um elo e se esse elo não 

funcionar a cidade também não funciona e não existe crescimento, e diz que 

sempre estará do lado do povo, parabenizar o gestor na hora correta e quando 

existir falha chamar pra conversar, e com relação ao projeto diz que esse 

incentivo é de grande importância para o município e para os jovens que 

precisam de seu primeiro emprego. 

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

por encerrada a sessão convocando a próxima para o dia 25 de julho em horário 

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

presidente e demais vereadores. 

Messias 18 de julho de 2019. 


