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                     ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
                                  CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA 

 Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 260. 
 CEP: 26550-150 - Tel. 2796-2174 

      

 ATA 
  

DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 
    Aos seis (06) dias do mês de dezembro do ano de 2017 (Dois mil e 
Dezessete), no Plenário Flávio Nakan, às dezoito horas (18h), o Senhor 
Presidente, Vereador Marcelo Santos Rosa (Biriba), convidou os Senhores 
Vereadores a tomarem assento em suas bancadas. A seguir solicitou ao 
Senhor Secretário, Vereador Roberto de Souza Emídio, que procedesse a 
chamada nominal dos Vereadores. Responderam os Vereadores: Amaury 
Trindade da Silva (Amaury Trindade) – PTB, Gelson Henrique Santos da 
Silva (Gelson Henrique) – Solidariedade, Joelson Cavalcante da Silva – 
PPS (Professor Max), Leonardo Fiaux de Andrade – PHS (Leonardo 
Andrade), Leydervan da Silva José – PMDB (Vandinho da Gráfica), Luiz 
Carlos Mascarenhas de Santana – PHS (Russo do Radiador), Marcel 
Roberto Pinheiro Gomes (Marcel)- PTB, Marcelo Santos Rosa (Biriba) – 
PRB, Roberto de Souza Emídio (Roberto Emídio) - Solidariedade, Saint 
Clair Esperança Passos (Sancler Nininho) - PMDB e Sergio Henrique 
Pinheiro - PRB (Pebo). Feita a chamada. Havendo quórum legal e 
deliberativo, o Senhor Presidente declarou aberta a trigésima sexta (36ª) 
Sessão Ordinária do ano de 2017 (dois mil e dezessete). O Senhor 
Presidente perguntou aos Senhores Vereadores se receberam cópia da Ata 
da 35ª (trigésima quinta) Sessão Ordinária. Todos responderam 
afirmativamente. Não havendo necessidade da leitura da ata, colocou-a em 
discussão, em votação, foi aprovada. O Senhor Presidente, Biriba, solicitou 
ao Senhor Secretário, Roberto Emídio, que procedesse a leitura do 
Expediente, que constou de: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 
Nº 011/17 de autoria do Vereador Marcelo Biriba que: Concede Título de 
Cidadão Mesquitense ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Proc. 521/17. 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA: Vereador Vandinho da Gráfica: protocolou 
nesta Casa Legislativa 03 (três) indicações legislativas. Vereador Roberto 
Emídio: 04 (quatro) indicações legislativas. Vereador Professor Max: 01 
(uma) indicação legislativa. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Vereador 
Roberto Emídio: 01 (um) pedido de providência ao Comandante do 20º 
(vigésimo) BPM - Dr. Alexandre de Sousa Rodrigues. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS 
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PÚBLICOS E DEFESA CIVIL: Vereador Roberto Emídio: 24 (vinte e 
quatro) pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. 
Vereador Gelson Henrique: 84 (oitenta e quatro) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Leonardo Andrade: 03 (três) 
pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador 
Pebo: 04 (quatro) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO: Vereador Roberto Emídio: 03 (três) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Sancler Nininho: 01 (um) 
pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO Vereador Roberto 
Emídio: 01(um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. 
Vereador Sancler Nininho: 01 (um) pedido de providência, encaminhado ao 
Poder Executivo. A LIGHT S.A Vereador Roberto Emídio: 01 (um) pedido 
de providência. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Vereador 
Roberto Emídio: 02 (dois) pedidos de providências, encaminhados ao 
Poder Executivo. CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E 
ESGOTOS Vereador Roberto Emídio: 02 (dois) pedidos de providências. 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL - EMENDAS 
PARLAMENTARES: Emenda 004/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 005/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 006/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 007/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 008/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 009/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 010/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 011/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 012/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 013/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 014/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17; Emenda 015/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo 
da Mensagem 031/17. Feita a leitura do Expediente. O Senhor Presidente 
franqueou a palavra em Tema Livre. Na Tribuna fez uso da palavra o 
Vereador Professor Max. Cumprimentou a todos os presentes. Passou para 
os nobres vereadores a importância das emendas que foram lidas. Disse que 
trata-se apenas de um trabalho de defesa desta Casa, tendo em vista que a 
LOA, que foi mandada pelo governo, fazia com que esta Casa 
definitivamente deixasse de existir. Falou que essas emendas trazem 
autonomia e soberania acerca das fiscalizações que devem fazer pelo 
município e acerca dos interesses desta Casa. Comentou que gostaria muito 
de agradecer ao prefeito de Mesquita pelo repasse feito para a Câmara do 
mês de novembro, que foi feito ontem, mas disse que não pode, pois tem 
que dar aos méritos do repasse a justiça. Disse que foi a justiça que 
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determinou que fosse repassado para a Câmara um direito constitucional. 
Falou que mais uma vez a procuradoria da Prefeitura Municipal de 
Mesquita se equivocou. Deu os parabéns a justiça porque obrigou a 
Prefeitura a repassar e depositar na conta da Câmara, para que pudesse 
pagar aos funcionários. E, por último, gostaria de fazer um pedido para ao 
senhor prefeito e ao secretário de esporte da cidade de Mesquita. Disse que 
recebeu uma informação de que a Vila Olímpica da cidade de Mesquita 
fechou para balanço e só reabrirá depois do carnaval. Falou que a prática de 
esporte traz qualidade de vida e condicionamento, diminuindo a população 
que precisa ir aos Postos de Saúde. Comentou que a população está sem 
referência sobre a questão da saúde dentro da cidade, pois vai fazer um ano 
que o Posto de Saúde Mário Bento está fechado. Agradeceu, encerrou sua 
fala. Fez uso da palavra o Vereador Leonardo Andrade. Cumprimentou a 
todos os presentes. Disse que gostaria de estar parabenizando o governo. 
Pois o vereador é o elo mais próximo com a população. Que sofrem as 
primeiras demandas e tentam resolvê-las. E ao fim do primeiro ano, disse 
que o que vê é que em algumas áreas o nosso município decrescer. Falou 
que desde o início do ano, quando começaram as contratações, mais de mil 
pessoas já foram demitidas. No momento em que o Brasileiro corre atrás de 
um emprego, imagina às vésperas do ano novo ser demitido. Comentou que 
na saúde o único Posto 24 horas iniciou o ano fechado e terminará o ano de 
2017 fechado. Um feito incrivelmente ridículo para um governo. Se 
observar os municípios, no entorno da nossa cidade, tem no mínimo uma 
unidade de saúde atendendo vinte e quatro horas. Atendendo os seus 
munícipes e também os mesquitenses que não tem em seu município 
condição de ser atendido. Fez um agradecimento aos prefeitos de Nilópolis 
e São João de Meriti, porque se os municípios vizinhos com gestões 
eficientes não tivessem um posto 24 horas funcionando, o morador de 
Mesquita não tinha por onde ser atendido. E parabenizou o prefeito da 
cidade de Belford Roxo, Waguinho, que vem mostrando mesmo com pouco 
recurso está fazendo o município crescer. Falou que está terminando o ano 
e o nosso município não tem uma licitação, que o município tenha com 
regularidade caminhões vacóis, trocas de manilhas, canos. Disse para o 
prefeito de Mesquita ter dignidade, caminhar nas ruas, ter contato com a 
população. Disse que isso não é um direito e sim uma obrigação. Falou que 
a população merece respeito e o prefeito tem a obrigação de governar para 
todos. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente, Biriba, solicitou 
ao Vice Presidente, Amaury Trindade, que assumisse a presidência para 
fazer uso da palavra. Na Tribuna fez uso da palavra o Vereador Marcelo 
Biriba. Cumprimentou a todos os presentes à Sessão. Disse que se deparou 
com a matéria do jornal Povo que dizia o seguinte: “reduziu, mas não 
economizou”. Falou que verificou e chegou a conclusão inédita não só ao 
Estado do Rio de Janeiro, mas a nível nacional. O nobre prefeito de 
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Mesquita, do PSDB, Jorge Miranda, fez um contrato com a cooperativa 
COOPTRAB no início do ano em fevereiro com data retroativa ao mês de 
janeiro no valor aproximadamente de trinta e nove milhões. Disse que 
pegando esse valor e dividindo por seis, dá uma base de seis milhões e 
quinhentos mil reais por mês. Falou que o prefeito vem mandando embora 
os funcionários da prefeitura, e o pobre coitado do funcionário ao ir 
questionar para o prefeito o motivo que está perdendo o seu emprego, o 
prefeito responde que não tem dinheiro. Foram mais de mil funcionários 
dispensados. Indagou por que esse repasse a essa cooperativa de seis 
milhões e quinhentos mil reais, que o prefeito vem fazendo desde o mês de 
janeiro, ao qual mais de mil funcionários foram mandados embora, quando 
chega no mês de novembro e se depara com o Diário Oficial de seis 
milhões e novecentos mil reais depois de mandar mais de mil funcionários 
embora. Falou que o prefeito reduziu sim os funcionários, mas aumentou o 
repasse para a cooperativa. Disse que gostaria que o prefeito enviasse um 
documento para esta Casa informando onde foram gastos esses seis 
milhões e novecentos mil reais. É o que consta no Diário Oficial do dia 13 
de novembro. Comentou que o prefeito Jorge Miranda fechou todas as 
atividades da Vila Olímpica alegando que não tem recursos, mas o repasse 
da cooperativa só cresce. Falou que está completando um ano e a Jacutinga, 
o posto de saúde Mário bento, continua fechado. Pediu ao povo de 
Mesquita para participar e comparecer a esta Casa. Agradeceu, encerrou 
sua fala. O Senhor Vice Presidente devolveu a presidência para o Vereador 
Marcelo Biriba. Ainda em Tema Livre, fez uso da palavra o Vereador 
Roberto Emídio. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que chegou em 
sua mesa emendas parlamentares onde tentou adquirir informações. Falou 
que obteve algumas, mas não estão bem claras. Comentou que foi a tribuna 
para esboçar seu sentimento e de alguns companheiros. Pediu vista para 
entender melhor e estudar o que vai ser votado. Até porque, disse, que votar 
emendas sem ter  conhecimento do que se trata é impossível. O voto tem 
que ser honrado em todos os aspectos. Agradeceu, encerrou sua fala. O 
Senhor Presidente informou que o jurídico disse que o pedido de vista não 
cumpriu os trâmites regimentais, solicitando ao autor que procedesse a 
leitura do Art.183 do RI. Na Tribuna fez uso da palavra o Vereador Sancler 
Nininho. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que esta Casa tem que 
avançar dentro do respeito e do diálogo. Avançar sempre em pról da 
população. Falou que endossa as palavras do nobre vereador Roberto 
Emídio que está sendo pedido, mas até hoje não recebeu em seu gabinete, 
para que possa analisar o que está votado. Pediu para esta Casa analisar, 
com carinho, porque vai ser bom para a população o débito que o 
município tem na previdência, que já vem se arrastando desde a época do 
governo Paixão; que a prefeitura precisa fazer parcelamento para que tire 
do CALC. Fez um pedido aos nobres vereadores desta Casa para que 
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pudessem apreciar as contas do antigo gestor da cidade. Agradeceu, 
encerrou sua fala. O Senhor Presidente informou que todos os Vereadores 
receberam cópia por e-mail. Pediu aos Vereadores que atualizem seus e-
mails. E sobre o que foi dito com relação ao parcelamento o prefeito não 
precisa passar por esta Casa Legislativa. Disse que é só o executivo ir na 
secretaria que tem débito e fazer o parcelamento. Comentou que o que o 
prefeito quer é totalmente diferente do que foi passado para o nobre 
vereador Sancler Nininho. Fez uso da palavra o Vereador Marcel. 
Cumprimentou a todos os presentes. Disse que a LOA não foi analisada 
pelos vereadores. Falou que é um pouco demasiado votar as emendas sem 
ter uma apreciação da LOA. Pediu para que o senhor presidente desta Casa 
coloque um prazo maior para colocar essas emendas, porque não pode 
votar emenda sem ter visto a LOA. Um prazo para que os Vereadores 
possam fazer uma análise detalhada da LOA e logo em seguida votar as 
emendas. O Vereador Professor Max solicitou aparte ao Vereador Marcel. 
Foi concedido o aparte ao vereador. Com a palavra o Vereador Professor 
Max. Disse que as emendas que foram lidas foram lidas hoje no 
expediente. Falou que não vai ser votada nenhuma emenda hoje. Agradeceu 
o aparte concedido. O Senhor Presidente esclareceu que vão ser votadas 
hoje sim. Ainda na fala do Vereador Marcel, o Vereador Vandinho da 
Gráfica solicitou aparte. Foi concedido o aparte para o Vereador. Com a 
palavra o Vereador Vandinho da Gráfica. Esclareceu que a Loa foi 
encaminhada para o e-mail de cada um dos vereadores desta Casa. Falou 
que teve acesso e leu a LOA. Foi encaminhada através do subprocurador 
desta Casa. Agradeceu o aparte concedido. Com a palavra o Vereador 
Marcel. Disse que desconhece essa parte de ter chegado por e-mail. Solicita 
que o presidente dê um prazo maior e que marque a votação dessas 
emendas. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador 
Gelson Henrique. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que as 
emendas que estão sendo apresentadas na Ordem do Dia poderiam ter sido 
apresentadas nos gabinetes. Para poder ter ciência do que vai ser colocado 
em votação. Neste caso das emendas disse que não ficou ciente. O Vereador 
Sancler Nininho solicitou  aparte para o Vereador Gelson Henrique. Foi 
concedido o aparte. Com a palavra o Vereador Sancler Nininho. Disse que 
viu no Regimento Interno desta Casa que no artigo duzentos diz que o 
presidente tem que encaminhar para os gabinetes a matéria que vai ser 
votada. Falou que o que está escrito no Regimento Interno tem que ser 
cumprido. Finalizou e agradeceu o aparte concedido. O Vereador Gelson 
Henrique falou que é para levar a apreciação melhor aos vereadores no que 
está sendo votado. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente 
comunicou aos nobres vereadores que a Casa entrará de recesso no dia 15 
(quinze) de dezembro. E não tem tempo para ficar protelando. Informou 
que as emendas não vão mudar. Cada um vereador expressa o seu voto. 
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Explicou que quem for a favor, vota sim. Quem for contra, vota não. Disse 
que não pode é no mês de dezembro, depois de passar o ano inteiro, 
vereador ir para a tribuna e falar de artigo que tem que chegar nos 
gabinetes. Queria saber o motivo que o vereador só foi ver isso agora. 
Falou que sempre foi feito assim. Comentou que precisa votar as emendas, 
levar para as comissões para poder na semana que vem votar o orçamento. 
Esclareceu o que é a democracia. Não havendo mais Vereadores querendo 
fazer uso da palavra, o Senhor Presidente convidou para participar da 
Tribuna popular, a Senhora Viviane Alexandra da Silva Santos. Assunto: 
Evento da UBM. Com a palavra a Senhora Viviane Alexandra. 
Cumprimentou a todos os presentes. Agradeceu pela presença na Tribuna 
Popular. Disse que é funcionária pública do município, da Secretaria de 
Educação desde o ano de 2006. Disse que o SEPE sempre teve como pauta 
a defesa. Falou que trabalha em forma independente de partidos políticos. 
O Sindicato é totalmente independente. Comentou que tem cobrado tanto 
na Casa Legislativa quanto no Executivo. Tem lutado por várias questões. 
E que sente o descaso do Poder executivo. Não só com os munícipes, mas 
também com os funcionários da educação. Disse que os funcionários têm o 
plano de carreira, que foi construído na gestão anterior como uma paridade. 
Três do governo e três da educação. Falou que esse plano de carreira está 
na justiça sendo solicitado pelo Poder executivo que seja revogado. Disse 
que tem um concurso dos funcionários da educação, que aconteceu em 
2016, e não conseguiu para que fosse chamado os professores II. E as 
crianças do primeiro segmento estão terminando o ano sem aula, ou seja, 
várias crianças sem aula. Falou que as escolas não têm manutenção, não 
tem material didático, não tem uniforme. Disse que tem ouvidoria na 
prefeitura de Mesquita, mas não funciona. Pois os pais têm registrado suas 
queixas e não tem resolvido. Comentou da recomposição salarial que 
tiveram de quatro por cento. Falou que esse mesmo prefeito da cidade de 
Mesquita, que corta o dinheiro da Câmara, que demite os próprios 
moradores do município, aumentando a taxa de desemprego na cidade e 
que fecha a Vila Olímpica, abriu um processo administrativo disciplinar 
para as quatro diretoras do Sindicato que trabalham diariamente no 
município cumprindo suas cargas horárias. Comentou sobre o que 
aconteceu no dia 30 de outubro deste ano, na UBM, no evento do Centro 
Cultural. Mas disse que sua decepção é com a própria UBM. Pois disse que 
não foi só atacada como servidora, mas também como mulher. Agradeceu, 
encerrou sua fala. O Senhor Presidente informou aos nobres Vereadores 
que consta um Requerimento de Urgência Especial sobre as emendas ao 
Projeto de Lei nº 084 oriundo da mensagem 031/2017. Solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura da Ordem do Dia que constou 
de: EMENDAS PARLAMENTARES: Nº 004/17 ao Projeto de Lei nº 
084/17 oriundo da Mensagem 031/17 REGIME DE URGÊNCIA 
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ESPECIAL; Nº 005/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 
031/17 REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 006/17 ao Projeto de 
Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 031/17 REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL; Nº 007/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 
031/17 REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 008/17 ao Projeto de 
Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 031/17 REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL; Nº 009/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 
031/17 REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 010/17 ao Projeto de 
Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 031/17 REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL; Nº 011/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 
031/17 REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 012/17 ao Projeto de 
Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 031/17 REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL; Nº 013/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 
031/17 REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 014/17 ao Projeto de 
Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 031/17 REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL; Nº 015/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 
031/17 REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. Feita a leitura da Ordem do 
Dia, o Senhor Presidente colocou à apreciação do Plenário os 
Requerimentos de Urgência. Todos foram aprovados. A Comissão de 
Economia, Finanças e Orçamento deu parecer favorável. Com 
consentimento do Plenário as emendas foram colocadas em bloco para 
apreciação. Em discussão fez uso da palavra o Vereador Leonardo Andrade. 
Fez um apelo e também um lembrete a todos os vereadores que no dia 
primeiro de janeiro fizeram um juramento de nunca votar contra o povo. E 
sim estar sempre ao lado do povo. Disse que queria que olhasse em 
especial a emenda de número 12. Porque se existe de algo mais legítimo 
nesta Casa não são os doze vereadores que estão nesta Casa. Porque todos 
estão representando mais de cento e setenta mil pessoas. Falou que veio 
para esta Casa um projeto especial de iniciativa popular para que o anseio 
da Coreia pudesse ser atendido, que fosse construído uma Vila Olímpica. E 
esta casa fez o seu dever aprovando a autorização para que o executivo 
pudesse construir a Vila Olímpica. Mas, infelizmente, o executivo não teve 
a mesma sensibilidade e vetou o projeto. Disse que seu voto será a favor 
dos moradores da Coreia. Agradeceu, encerrou sua fala. Em discussão, o 
Vereador Vandinho da Gráfica. Cumprimentou a todos os presentes. Disse 
que confirmando com a fala do vereador Leonardo Andrade, pediu para que 
os nobres vereadores votassem a favor dessa emenda e que não votassem 
contra a vontade dos moradores. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor 
Presidente colocou em bloco em discussão as emendas parlamentares, em 
votação, foram aprovadas as emendas, com quatro votos contrários: 
vereadores Gelson Henrique, Marcel, Roberto Emídio e Sancler Nininho. A 
Emenda nº 12/2017, colocada para ser votada separadamente, atendendo 
pedido dos Senhores Vereadores, foi aprovada por unanimidade (11 votos). 
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Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou 
para o tempo regimental Explicação Pessoal. Fez uso da palavra o Vereador 
Professor Max. Disse que todas as emendas são pertinentes. Alguma 
modificação colocada pelo executivo onde essa Casa observou que não 
poderia dar um cheque em branco nesse sentido. Para que o executivo 
fizesse o que quisesse com o orçamento. Falou que a única alteração que 
fez com relação a emenda destinada a construção da Vila Olímpica, citando 
o artigo quinze. Falou que a única modificação que foi feita foi obrigando 
ao governo a pedir autorização desta Casa para fazer qualquer tipo de 
convênio. Citou o artigo treze que dava autonomia exclusiva ao prefeito de 
fazer qualquer tipo de antecipação de crédito. Falou que o que fizeram foi 
proteger os interesses e ofícios desta Casa. Foi apenas para explicar que 
recebeu a LOA no dia 04 de outubro e todos os vereadores receberam em 
seus e-mails. Disse que dois meses depois é prazo suficiente para analisar e 
tirar as conclusões. Parabenizou a ação do Poder Judiciário e parabenizou 
também o trabalho desenvolvido pela procuradoria desta Casa. Agradeceu, 
encerrou sua fala. O Vereador Vandinho da Gráfica fez uso da palavra. 
Cumprimentou a todos os presentes. Disse que se teve algum vereador que 
não recebeu a LOA por e-mail é para atualizar o e-mail. Agradeceu, 
encerrou sua fala. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Vice Presidente 
que assumisse a presidência para fazer uso da palavra. Com a palavra o 
Vereador Marcelo Biriba. Disse que escutou de diversos pais de alunos da 
escola Ernesto Che Guevara que o seu filho vai passar de um ano para o 
outro sem estudar. Falou que neste colégio não está tendo professor. Que o 
prefeito deixou as crianças do município sem estudar. Parabenizou a 
servidora do município, Viviane, pela sua fala e a sua coragem de 
denunciar mais uma covardia do prefeito de Mesquita. Porque no dia 30 do 
mês de outubro o prefeito discute com esta servidora, no evento que falava 
da mulher, evento que tinha a UBM. Agradeceu, encerrou sua fala. O 
Senhor Vice Presidente devolveu a presidência para o vereador Biriba. 
Ainda em Explicação Pessoal. Fez uso da palavra o Vereador Pebo. 
Cumprimentou a todos os presentes. Disse que esteve naquela Vila 
Olímpica durante oito anos e sabia como funcionava, fechava por volta do 
dia vinte e retornava no dia cinco do mês de janeiro, sem mandar ninguém 
embora. Sempre esteve presente na área esportiva. Pois disse que três 
meses a Vila Olímpica parada vai fazer muito mal para os munícipes, 
porque fazer exercício faz bem para a saúde. Falou que não sabe que 
planejamento é esse. Pediu para que o prefeito reveja e que não deixe 
acabar com a maior atividade esportiva que tem na cidade. Agradeceu, 
encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Leonardo Andrade. Foi 
solidário com a servidora Viviane do SEPE. Disse que tem uma 
responsabilidade ainda maior, como presidente da comissão de educação, 
tem o dever e a responsabilidade de zelar pela melhoria e pela qualidade da 
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educação no município. Gostaria de dizer que o SEPE cumpre um papel de 
extrema relevância. Falou que o prefeito quase cometeu um dano que seria 
irreparável quando ia acabar com a educação integral do município. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Sancler 
Nininho. Falou que o povo quer ação. Citou o nobre vereador Professor 
Max com relação sobre convênios. Comentou que fica bem claro que se 
esta Casa não votar o parcelamento do MesquitaPrev o município fica 
impossibilitado de adquirir qualquer tipo de convênio. Falou para parar 
com a demagogia e olhar para o povo e fazer o que tem que fazer. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Marcel. Disse 
que queria que constasse em ata que a emenda de nº 12, da construção da 
Vila Olímpica, os vereadores que não receberam a LOA e queriam um 
prazo maior. Pois falou que não poderiam votar porque foi votada em 
bloco. Quando foi votada em bloco se aprovasse iria aprovar todas as 
outras emendas. Falou que essa emenda é valiosa para o município e a 
Coréia merece e vai receber. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor 
Presidente disse que o discurso de alguns vereadores mudaram. Informou 
que quando colocou a votação em bloco pediu a autorização aos nobres 
vereadores, e todos concordaram. Solicitou que constasse em ata que todos 
os vereadores presentes votaram favorável a emenda de nº 12. Que, com 
exceção dos 4 (quatro) vereadores citados, todos os demais foram 
favoráveis a aprovação de todas as emendas. Não havendo mais Vereadores 
querendo fazer uso da tribuna, o Senhor Presidente deu por encerrada a 36ª 
Sessão Ordinária de 2017, convocando uma para a próxima, terça feira, às 
18h (dezoito horas). Nada mais havendo a tratar, eu, Roberto Emídio, 
Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai devidamente assinada.  
 
 
 

 


