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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 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 

    Aos doze (12) 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 sétima (37ª) 
Sessão Ordinária do ano de 2017 (dois mil e dezessete). O Senhor 
Presidente perguntou aos Senhores Vereadores se receberam cópia da Ata 
da 36ª (trigésima sexta) 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: PROJETOS DE LEIS: Nº 109/17 de autoria 
do Vereador Marcelo Biriba que: “Estabelece o tombamento á Bíblia 
construída na Praça Elizabeth Paixão no município de Mesquita e dá outras 
providências.” Proc. 541/17; Nº 110/17 de autoria do Vereador Vandinho da 
Gráfica que: “Determina que os ônibus que realizam transporte coletivo em 
linhas regulares realizem embarque e desembarque de mulheres, idosos e 
pessoas com deficiência fora dos pontos determinados, e dá outras 
providências.” Proc. 542/17; Nº 111/17 de autoria do Vereador Vandinho da 
Gráfica que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas municipais 
efetuarem no inicio do ano letivo, seminário antidrogas para os alunos da 
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rede municipal de ensino, dá outras providências.” Proc. 543/17; Nº 112/17 
de autoria do Vereador Vandinho da Gráfica que: “Dispõe sobre a 
apresentação de artistas locais na abertura de shows musicais que 
ocorrerem no município – Lei Prata da Casa, e dá outras providências.” 
Proc. 544/17. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL 
– Vereador Roberto Emídio: protocolou nesta Casa Legislativa 05 (cinco) 
pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador 
Gelson Henrique: 29 (vinte e nove) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Leonardo Andrade: 01 
(um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. Vereador 
Marcel: 02 (dois) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. Vereador Sancler Nininho: 04 (quatro) pedidos de 
providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Vandinho da 
Gráfica: 16 (dezesseis) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO - Vereador Roberto Emídio: 02 (dois) pedidos de 
providências, encaminhados ao Poder Executivo. Feita a leitura do 
Expediente. O Senhor Presidente franqueou a palavra em Tema Livre. Na 
Tribuna fez uso da palavra o Vereador Roberto Emídio. Cumprimentou a 
todos os presentes. Disse que o motivo do uso da Tribuna foi para 
esclarecer uma dúvida para alguns eleitores do bairro da Coréia. Onde na 
última sessão, dia 06, quarta feira, houve uma votação que foi feita em 
bloco que falava sobre a construção da Vila Olímpica. Uma emenda de 
número 12 (doze) que era a favor do bairro da Coréia. Falou que os quatro 
vereadores votaram contra as emendas que foram votadas em bloco, e 
depois foi visto que a emenda de número 12 não fazia parte do conteúdo do 
bloco. Disse que um cidadão colocou na rede social que o mesmo votou 
contra os eleitores da Coreia e por isso utilizou a tribuna para esclarecer. 
Comentou que quando souberam do que se tratavam, votaram a favor. 
Disse que como consta na ata do dia 06, terça feira, que onze vereadores 
votaram a favor na emenda nº 12, ou seja, isso quer dizer que não foi 
votado contra o povo da Coréia. O Vereador Leonardo Andrade solicitou 
aparte ao Vereador Roberto Emídio. Foi concedido o aparte ao vereador. 
Com a palavra o Vereador Leonardo Andrade. Cumprimentou a todos os 
presentes. Disse que veio utilizar a tribuna para se retratar e não tem 
dúvidas que todos os vereadores tem o compromisso com o povo. Falou 
que se a emenda de número 12 fosse votada separada, como no final foi 
feito, os vereadores votariam a favor. Aproveitou o momento do aparte e se 
retratou pedindo desculpas ao Vereador Roberto Emídio. Disse que toda 
vez que tiver uma matéria que seja favorável para o povo, está Casa estará 
unida independente de ser governo ou a pessoa não concordar com algumas 
práticas que o governo toma. Agradeceu o aparte concedido. O Vereador 
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Roberto Emídio continuou com a sua fala em Tema Livre. Disse que esta 
Casa está para votar a favor do povo. Falou para o presidente que tem uma 
PL 107/2017 que foi dada entrada no dia 17/11, mensagem 042/2017, 
abertura de crédito adicional no valor de 275 mil reais. Recursos que vem 
do ministério do desenvolvimento social e combate a fome para atender as 
gestantes e crianças da primeira infância. Disse que não foi colocado para 
ser votado. Porque se existe uma votação, um requerimento de urgência 
especial para ser votado, pediu para que veja bem a necessidade de colocar 
em votação. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente informou 
que na ata do dia 06 (seis), terça feira, foi colocada a emenda de número 12 
para ser votada separadamente, atendendo pedido dos vereadores, e foi 
aprovado por onze votos. E a respeito do remanejamento, que foi citado 
acima na fala do vereador Roberto Emídio, explicou que não veio com 
urgência especial e também se encontra na Comissão de Constituição, 
Justiça e Orçamento desta Casa. Fez uso da palavra o Vereador Professor 
Max. Cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou o Vereador Russo 
do Radiador pelo seu aniversário. Disse que o vereador Russo do Radiador 
é um vereador muito ativo dentro da cidade e muito querido. Deixou uma 
mensagem para a população que gostaria de ver dias melhores na cidade de 
Mesquita. Comentou que foi publicado uma contratação de uma OS, para o 
ano de 2018, que só na área da saúde já teve a contratação de sessenta e 
dois milhões, totalizando entre assistência social, esporte, quase cento e 
vinte milhões. Ou seja, a contratação da OS vem para tentar de alguma 
maneira melhorar a qualidade dos serviços para o munícipe, que irá 
acompanhar de perto a execução do trabalho dessa OS. Pelo valor que está 
sendo exposto, disse que não tem dúvidas que vai ser um trabalho prestado 
como se fosse de primeiro mundo. Falou que vai estar de perto 
acompanhando. Desejou a todos os munícipes, tendo em vista o recesso 
parlamentar, um feliz natal e uma boa passagem de ano. Que o ano de 2018 
seja de muita saúde e prosperidade. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso 
da palavra o Vereador Leonardo Andrade. Desejou um feliz aniversário 
para o vereador Russo do Radiador. Disse que além de ser um vereador 
ativo é uma pessoa íntegro e muito amigo. Iniciou a sua fala dizendo que na 
quinta feira passada o ex presidente Lula, visitando o estado do Rio de 
Janeiro, esteve em Nova Iguaçu. Comentou que essa Casa, na terça feira 
passada, aprovou por unanimidade um título de cidadão mesquitense para o 
então ex presidente da república, Luiz Inácio (Lula). E alguns vereadores 
foram ao local para entregar esta homenagem. Disse que estava presente. 
Mas explicou o motivo, comentou que não tem qualquer vínculo com PT 
ou partido de esquerda e sim um sentimento de gratidão. Pois o ex 
presidente da república fez muito pelo município. Pois através do PAC 
diversas ruas foram afastadas, diversas creches foram construídas, bolsa 
família ampliada. Disse que era o mínimo que poderia fazer como eleitor, 
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como cidadão e hoje como vereador. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso 
da palavra o Vereador Sancler Nininho. Cumprimentou a todos os 
presentes. Agradeceu a presença da doutora Gláucia. Aproveitou as 
palavras do Vereador Roberto Emídio, disse que caminhando na Coréia foi 
muito questionado sobre o discurso do vereador Leonardo Andrade na 
última sessão, dizendo que essa emenda parlamentar com valor destinado 
de quinhentos mil reais para que possa estar realizando a obra da Vila 
Olímpica. Explicou que votou a favor da construção da Vila Olímpica junto 
com os moradores da Coréia. Pois falou que a população merece esse 
respeito e a dignidade. Informou que circulou nas redes sociais assinatura 
de somente sete vereadores que votaram a favor. E os que estavam 
presentes no dia da sessão votaram a favor da construção da Vila Olímpica. 
Esclareceu ao presidente que na última sessão quando indagou a respeito 
do parcelamento do débito que o município tem, e com isso dificulta uma 
série de avanços na cidade, com certeza o presidente da casa tinha razão 
quando falou que o município pode ir na secretaria e conseguir o 
parcelamento. Só que para aumentar o número de parcelas até duzentas 
vezes, esta Casa precisa sim autorizar o número de parcelas. Disse que 
seria de bom alvitre esta Casa analisar, e, se possível, aprovar essa parcela 
de até duzentas vezes, para que possa tirar essa cidade do CALC. Pois 
quem vai ganhar com isso é a população e a cidade mesquitense. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Ainda em Tema Livre. Fez uso da palavra o 
Vereador Russo do Radiador. Cumprimentou a todos os presentes. 
Agradeceu a todos os amigos que lembraram pelo seu aniversário, o seu 
amigo suplente Marcelo Radar, que estava presente na sessão, e a sua 
família. Disse que foram eleitos para representar o povo e não meia dúzia 
de pessoas que querem se beneficiar do poder paralelo. Falou que nesta 
Casa tem que impor para quem tiver governando essa cidade. Pois saiba 
que aqui nesta Casa tem que ser respeitado. Comentou que está nas ruas 
todos os dias e sabe do seu dever, das suas obrigações. Mas sabe dos seus 
direitos como representante político. Falou que esta findando o ano e tem 
Ruas com esgoto a céu aberto porque não tem um contrato de vacol, tapa 
buraco. Disse que vem pedindo mais de um mês e não é atendido. E não é 
por isso que vai a tribuna para falar mal de alguém, como já aconteceu 
nesta Tribuna. Falou que vai usar a tribuna para cobrar o não serviço, do 
não atendimento, mas jamais denegrir a imagem de ninguém. Pediu aos 
seus amigos que seja um grupo de pessoas, de representantes, voltado para 
o atendimento a quem realmente os colocou aqui. Agradeceu aos 1922 
amigos que o colocaram nesta função de vereador. Disse que o ano que vai 
se iniciar, ano de 2018, vai ser um ano de muita luta. Pediu mais uma vez 
para que todos tenham consciência porque o município precisa melhorar, 
precisa crescer e se desenvolver. Desejou um feliz natal e um ano novo 
repleto de saúde e felicidades. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor 
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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. Falou sobre uma matéria que foi ao ar hoje na televisão. Levou a 
entender que era mal intencionado. Falou que o repórter colocou uma 
matéria mentirosa sobre esta Casa. E tudo que foi falado na matéria foi 
cortado, ou seja, foi editado. Colocou o que queria e que a população 
escute. Mas o repórter não falou nesta matéria o que foi falado da 
cooperativa ao qual já foi pedido com assinatura de dez vereadores, a 
relação de todos os funcionários que prestam serviço a nossa cidade, a 
função desses funcionários e o valor que recebe cada funcionário. Disse 
que o prefeito não manda para esta Casa a relação dos funcionários. Falou 
que no mês de novembro mais de mil funcionários foram mandados 
embora, de fevereiro para cá, e o repasse para a cooperativa aumenta de 
seis milhões e meio para seis milhões e novecentos mil reais. Comentou 
para que esse repórter levasse mais a sério e colocasse o que foi dito 
realmente na matéria. Disse que já foram gastos mais de seiscentos milhões 
com esta cooperativa. Não tem contrato de vacol, o Posto de Saúde da 
Jacutinga continua fechado, é vergonhoso quando se depara com pais de 
alunos das escolas da Chatuba e falam que seu filho teve que passar de ano 
porque não teve professores, a cidade está esburacada e não tem tapa 
buraco, falta de funcionários nas creches, nas escolas. Mas disse que já foi 
visto no Diário Oficial um contrato de mais de cinco milhões com uma 
empresa de tapa buraco, mas não sabe pra onde está indo o asfalto, menos 
para a cidade de Mesquita. Parabenizou a fala do vereador Russo do 
Radiador. Falou que a realidade está aí para todo mundo vê. Comentou que 
há mês atrás esta Câmara votou mais de dezessete milhões de 
remanejamento, porque quando o Vereador Roberto Emídio disse que 
precisava votar o remanejamento de duzentos e pouco mil reais, que está 
nesta Casa, perguntou para que foi votado mais de 17 milhões e nada agora 
foi feito. Falou que quer ver quanto que vai ser a folha desse mês de 
dezembro, que até agora não foi publicada. Perguntou para o prefeito e quer 
saber onde está indo esse dinheiro. Fica enganando a população que o 
município está falido, e a maioria dos contratos que são feitos são tudo 
contratos acima dos valores. Parabenizou o vereador Professor Max pela 
sua fala. Falou que vai fiscalizar a OS. Agradeceu, encerrou sua fala. O 
Senhor Vice Presidente devolveu a presidência para o Vereador Biriba. 
Ainda em Tema Livre. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor 
Presidente informou aos nobres Vereadores que consta um Requerimento 
de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 084 de autoria do Poder 
Executivo, oriundo da Mensagem 031/17. Solicitou ao Senhor Secretário 
que procedesse a leitura da Ordem do Dia que constou de: PROJETO DE 
LEI Nº 084/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem 
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031/17, com as alterações provenientes das Emendas Parlamentares, que: 
“Estima a receita e fixa a despesa do município de Mesquita para o 
exercício financeiro de 2018”. Proc. 427/17 REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL. Feita a leitura da Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou 
à apreciação do Plenário o Requerimento de Urgência. Foi aprovado. 
Colocou o Projeto de Lei nº 084/17 em discussão, em votação, foi 
aprovado em primeira e segunda votação. 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. 
Parabenizou aos nobres edis que neste momento foi aprovado o orçamento 
para o ano de 2018 por unanimidade. Porque protege os interesses e 
obrigações quanto parlamentar, e, principalmente, os interesses dos 
munícipes. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente solicitou ao 
Vice Presidente que assumisse a presidência para fazer uso da palavra. Fez 
uso da palavra o Vereador Biriba. Parabenizou aos nobres vereadores por 
mais um ano de luta. Pediu desculpas por alguma falha, não só como 
vereador, mas também como pessoa, por algum erro, porque o ser humano 
é passivo de erro. Comentou para o governo e algumas pessoas que 
articulam para tirá-lo da presidência, porque estão querendo colocar uma 
marionete em seu lugar para fazerem o que querem. Disse que foi eleito 
pelo povo, foi eleito para fiscalizar e não para se deixar levar. Agradeceu, 
encerrou sua fala. O Senhor Vice Presidente devolveu a presidência para o 
vereador Biriba. Fez uso da palavra o Vereador Marcel. Cumprimentou a 
todos os presentes, em especial ao seu amigo Ilhinho e Beline. Parabenizou 
o vereador Russo do Radiador pelo seu aniversário. Desejou um feliz Natal 
para todos. Fez um pedido para a comunicação social que torna-se público 
que todos os vereadores votaram a favor da Vila Olímpica, que foi votada 
por unanimidade, e que é um desejo dos vereadores para que aconteça essa 
Vila Olímpica. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente, Biriba, 
informou que vai ser feita a solicitação do nobre vereador Marcel. Ainda 
em Explicação Pessoal, fez uso da palavra o Vereador Sancler Nininho. 
Aproveitou o ensejo, sendo a última sessão ordinária do ano, desejou um 
feliz natal a todos que estão presentes e um próspero ano novo. Deixou 
bem claro para o presidente da Casa que votou em vossa excelência para 
presidente, que votou para a vossa excelência o segundo biênio para 
presidente, onde o presidente teve 11 votos desta casa. Deixou bem claro 
que o seu compromisso é com o povo, com seus eleitores e seus amigos. 
Falou que quando começa a pensar de uma maneira no mandato, e começa 
a pensar nos amigos que o seguem, deixando de seguir orientações de 
grupos internos dentro desta Casa passa a ser perseguido. Mas o seu 
compromisso é com o povo que o colocou neste cargo de vereador. Desejou 
um feliz aniversário para o vereador Russo. Disse que a política é isso, 
discutir opiniões, diálogos, mas sempre dentro do respeito. Agradeceu, 
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encerrou sua fala.  O Senhor Presidente em nome da câmara, na condição 
de presidente desta Casa, em nome de todos os funcionários, desejou um 
feliz Natal para todos os mesquitenses e um próspero ano novo. Não 
havendo mais Vereadores querendo fazer uso da palavra, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a 37ª Sessão Ordinária, última sessão do 
período legislativo. Nada mais havendo a tratar, eu, Roberto Emídio, 
Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai devidamente assinada.  
 
 
 

   


