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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 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 

    Aos vinte e seis (26) dias do mês de dezembro do ano de 2017 
(Dois mil e Dezessete), no Plenário Flávio Nakan, às dez horas (10h), 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, 
Cristiane Pelinca do Amaral (Cris Gêmeas) – PC do B, 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 quinta (5ª) 
Sessão Extraordinária do ano de 2017 (dois mil e dezessete). O Senhor 
Presidente perguntou aos Senhores Vereadores se receberam cópia da Ata 
da 37ª (trigésima sétima) Sessão Ordinária. Todos responderam 
afirmativamente. Não havendo necessidade da leitura da ata, colocou-a em 
discussão, em votação, foi aprovada. Por se tratar de reunião extraordinária 
não existe o período destinado ao Expediente. O Senhor Presidente, Biriba, 
solicitou ao Senhor Secretário, Roberto Emídio, que procedesse a leitura da 
Ordem do Dia, que constou de: PROJETO DE LEI Nº 107/17 de autoria 
do Poder Executivo, oriundo da Mensagem 042/17 que: “Fica o Poder 
Executivo autorizado a Abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento 
Vigente na importância de R$: 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil 
reais) e dá outras providências”. Proc. 502/17. Feita a leitura da Ordem do 
Dia, o Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei nº 107/17 em discussão. 
O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Vice Presidente que assumisse a 
presidência para fazer uso da palavra. Em discussão fez uso da palavra o 
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Vereador Biriba. Cumprimentou a todos. Disse que, mais uma vez, o 
prefeito mentiu. Pois o mesmo utilizou a rede social para informar que o 
valor desse projeto, relacionado as crianças, era em torno de meio milhão. 
Sendo que na verdade não chega nem a meio milhão. É um projeto de 
duzentos e setenta e cinco mil reais. Esse prefeito está querendo jogar a 
população contra esta Casa. Falou que a cidade de Mesquita não avançou 
no ano de 2017 por culpa do Poder Executivo. Informou para a população 
de Mesquita se informar mais e acompanhar o Diário Oficial. Solicitou 
questão de ordem e comentou que a sessão do dia 21, quinta feira, foi uma 
sessão extraordinária que não existiu. Porque no dia 20 de dezembro foi 
publicado no jornal que o dia da sessão extraordinária seria no dia 26, às 
10:00hrs, nesta Casa. Disse que aqui nesta Casa quem diz o dia e a hora da 
sessão extraordinária não é o prefeito e sim o presidente desta Casa 
Legislativa. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Vice Presidente, 
Amaury Trindade, devolveu a presidência para o Vereador Marcelo Biriba. 
O Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei nº 107/17 em discussão, em 
votação, foi aprovado em primeira e segunda discussão por unanimidade. 
Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou 
para o tempo regimental Explicação Pessoal. Fez uso da palavra o Vereador 
Roberto Emídio. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que aqui não é 
um circo e que vereador não utiliza a Tribuna para fazer palhaçada. E sim 
expressar seu sentimento. Falou que quando assumiu a presidência seguiu a 
prerrogativa do prefeito no artigo 127. Onde também seguiu o Regimento 
Interno no artigo 31ª alínea K, e na ausência do nobre Presidente e do Vice 
Presidente o Primeiro Secretário assume a Presidência, onde foi convocada 
pelo prefeito no dia 18. Falou que como era uma votação a favor do povo 
teve que colocar em votação, mas a maioria não se fez presente foi aberta a 
sessão e expôs o motivo da votação. Mas informou que eram duas 
votações, um projeto de 042 e a outra era o parcelamento do CALC. Disse 
para o presidente da Casa que ninguém fez palhaçada alguma, apenas 
cumpriu com o seu papel de Legislador desta Casa. Agradeceu, encerrou 
sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Professor Max. Cumprimentou a 
todos os presentes. Parabenizou os doze vereadores pela votação de hoje. 
Informou que esta Casa nunca votará contra a população e mais uma vez 
ficou comprovado isso. Disse que irá utilizar prerrogativa de legislador 
para acompanhar se, de fato, esses recursos irão ser empregados para os 
devidos fins. Porque esse é o papel do vereador, de fiscalizar. Comentou 
sobre a prerrogativa que o prefeito tem de convocar, mas quem define dia e 
hora é a presidência desta Casa. O prefeito não tem autoridade de mandar 
nesta Casa Legislativa. Falou que infelizmente alguns colegas que 
estiveram na sessão extraordinária convocada pelo prefeito dando dia e 
hora, os vereadores atenderam os interesses do prefeito passando por cima 
do Regimento Interno, talvez por terem sido mal orientados. Porque a 
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procuradoria desta Casa não se fazia presente, ao contrário disso, disse que 
tinha um procurador da cidade de Queimados na Plenária orientando os 
nobres vereadores. Talvez por isso tenha acontecido esse equívoco. Disse 
que houve a convocação do prefeito, mas não houve a convocação do 
presidente da Câmara. Foi feito no dia 20 a convocação para o dia 26, no 
caso hoje, que está acontecendo neste momento. As matérias, os temas são 
deliberadas pela presidência desta Casa. Falou que tem um carinho enorme 
pelo Vereador Roberto Emídio, que tem feito trabalho nas Ruas e é um 
vereador atuante. Mas disse que a abertura daquela sessão extraordinária 
irregular fez com que colocasse de alguma maneira nas redes sociais alusão 
de que os sete vereadores estariam contrários a esta matéria. É natural que 
as pessoas que compõem o governo propaguem isso de forma negativa, de 
ações impensadas. Falou que o que foi feito foi uma sessão irregular, que 
não teve validade nenhuma, a prova disso foi que não teve quórum, não 
teve uma ata finalizando, não houve comunicado individual para os 
vereadores em seus gabinetes. Ou seja, todos os ritos regimentais não 
foram seguidos. Falou para os nobres edis que não existe nenhuma 
inimizade interna, vai sempre pautar pelo respeito entre os pares. Disse que 
divergências de opiniões existem e faz parte da democracia. Mas tem que 
manter o respeito entre os pares, a harmonia na Casa, mesmo que defenda 
outros interesses. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra o 
Vereador Russo do Radiador. Cumprimentou a todos os presentes. Disse 
que infelizmente vem acontecendo muitos problemas difíceis de serem 
solucionados, na nossa cidade, diante do que o governo vem fazendo com 
esta Casa. Cansa de dizer que os poderes são distintos, mas tem que ser 
harmônicos. Caminhar no mesmo objetivo ao qual foram as ruas e 
passaram para a população. Mas isso não vem ocorrendo e pode ter a 
certeza que não é culpa desta Casa. Porque o governo faz a mentira virá 
verdade diante de algumas pessoas que acompanham nas redes sociais. 
Falou que está findando o ano de 2017 com várias discussões que não 
levam a nada. E quem sofre com isso tudo é o povo. Disse que jamais 
deixará de votar em qualquer mensagem que vem do governo que irá 
beneficiar a população. Mais uma vez atropelando todo o processo 
querendo mandar. Falou que esta Casa Legislativa não é anexo da 
Prefeitura, esta Casa Legislativa tem representantes e tem a presidência. 
Disse para respeitar os poderes. Porque esta Casa atende os desejos e as 
necessidades do povo. Comentou que é um vereador participativo, do povo, 
anda nas ruas e conhece os problemas que a cidade tem. Falou que não vai 
a Tribuna para denegrir a imagem de ninguém. Que fala do político e não 
da pessoa. Deixou uma mensagem para o governo, dizendo para trabalhar 
para o povo deixando de fazer nas redes sociais o que tem que fazer nas 
ruas. Informou para a pessoa que o abordou na rua, de forma muito 
errônea, que está sendo votado o que esta pessoa falou que não votariam. 
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Disse que esta Casa tem o seu poder. A convocação do executivo acatou, 
mas quem determina dia e a hora é o presidente do Legislativo. Desejou um 
feliz ano novo a todos. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra o 
Vereador Vandinho da Gráfica. Cumprimentou a todos os presentes. 
Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Esclareceu que não faltou 
sessão nenhuma. Até porque disse que na Lei Orgânica do município, no 
artigo 51, diz que o prefeito tem até o direito de convocar e o presidente 
também. E a maioria absoluta desta Casa também tem o direito. Mas no 
artigo 23 do Regimento Interno diz que a competência de convocar os 
nobres vereadores é o presidente. No artigo 127 diz que o prefeito tem o 
direito de convocar. E no Artigo 128 diz que o presidente desta Casa diz a 
data, o horário e o local. Falou que a Câmara está de recesso. Disse para 
trabalhar com seriedade, com responsabilidade e com transparência. 
Mostrou a sua indignação e desejou um feliz ano novo a todos. Agradeceu, 
encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Marcel. Cumprimentou a 
todos os presentes. Disse que estão falando da mesma questão com 
decisões diferentes. Que no seu entendimento o Vereador Roberto Emídio 
cumpriu a convocação, não desrespeitou a Casa. Citou o artigo 51, 
parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica, diz que a Câmara atende a 
convocação e não a solicitação. E a convocação disse que tem que ser feita 
com dia e hora. Deixou o seu registro que acha que o presidente deve 
dirimir qualquer dúvida com a Comissão de Justiça desta Casa. Falou que a 
mensagem 039 do Poder Executivo não entrou em pauta. Disse que por ter 
sido convocação foi feita aquela sessão extraordinária e que estava em 
pauta. Falou que a retirada da mensagem em pauta mostra bem claro que a 
convocação do prefeito tem que ser com dia e hora. E agora não está em 
pauta, houve a convocação e foi feito no protocolo desta Casa só que não 
entrou na Ordem do Dia. Falou que o Vereador Roberto Emídio cumpriu o 
que deveria ser cumprido. E para que tire qualquer dúvida, disse que pra 
isso que existe a comissão de constituição e justiça desta Casa. Falou que 
foi indagada por diversas vezes para dar parecer verbal. Quando era do 
interesse da Casa, agilizar qualquer mensagem, era feito rapidamente. 
Nesse momento comentou que deixaram de apreciar a mensagem 039, que 
é o parcelamento e reparcelamento da dívida do Mesquita PREV, que a 
Prefeitura quer pagar. O que importa é pagar, sair do CALC, ter dignidade 
para poder receber emendas, participar de convênios, isso que é importante. 
Falou que a Casa não colocou em votação. Agradeceu, encerrou sua fala. O 
Senhor Presidente esclareceu para o Vereador Marcel que a sessão não foi 
ordinária e sim extraordinária. O Prefeito tem sim a autonomia de 
convocar, mas quem determina o dia e o horário é a presidência desta Casa, 
está no Regimento Interno desta Casa. Outro ponto é quando questiona que 
a matéria número 039 saiu de pauta. Esclareceu que a sessão extraordinária 
não poder ser votada por diversos assuntos. É convocada para o fim 
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específico de uma única matéria. Não pode ter duas matérias na mesma 
Ordem do Dia na sessão extraordinária. Informou para o Vereador Roberto 
Emídio que quem convoca na sessão extraordinária é o presidente, na 
sessão ordinária quando o presidente falta é o vice presidente que tem que 
abrir a sessão, quando o vice presidente falta é o secretário, mas não foi 
sessão ordinária e sim sessão extraordinária. Então a convocação com dia e 
hora tem que ser feita por essa presidência. Está no artigo 128, § 6º, do 
Regimento Interno desta Casa. Ainda em Explicação Pessoal, fez uso da 
palavra o Vereador Gelson Henrique. Cumprimentou a todos os presentes. 
Parabenizou a fala do Vereador Professor Max dizendo que esta Casa não 
pode ter problema interno. Esta Casa tem o direito de defender a matéria 
que quiser. Para que não utilize o microfone para provocações, insinuações 
indevidas. Explicou sobre a sessão extraordinária que foi feita, que errado 
ou não estava nesta Casa. Pois foi feita uma convocação e não somente os 
cinco vereadores que se encontravam e realizaram a sessão, também tinham 
demais vereadores e a Casa estava em recesso. Por isso achando e 
acompanhando o Regimento Interno o secretário Roberto Emídio abriu a 
sessão. Falou que compareceu a maioria simples realizaram a sessão que o 
prefeito convocou. Disse que no dia 19, logo após no dia 20, o presidente 
convocou uma outra sessão, que aqui estão, mas disse que no dia 19 foi 
feito para que votassem duas mensagens do prefeito que seriam: Abertura 
do Crédito Especial, que está sendo votada hoje, e a mensagem 039, que é a 
mensagem do parcelamento. Mas falou que na sessão de hoje só está sendo 
votada uma mensagem. Portanto, solicitou ao senhor presidente que fosse 
convocada uma outra sessão extraordinária, para que seja votada a 
mensagem do parcelamento. Desejou um bom ano novo para todos. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra a Vereadora Cris Gêmeas. 
Cumprimentou a todos os presentes. Disse que o presidente desta Casa 
deveria ter mais cautela ao se posicionar quando trata os parlamentares 
desta Casa de forma pejorativa. Falou que todos tem comprometimento. 
Disse que o que realizaram foi uma palhaçada. Isso é uma falta de respeito 
muito grande, não só com os parlamentares, mas com o público presente 
principalmente com a população da cidade de Mesquita. Pediu para que o 
presidente tenha mais respeito com os parlamentares. Quando se fala do 
Regimento Interno é para ser respeitado. Disse que o artigo 127 das sessões 
extraordinárias está claro que a Câmara só pode ser convocada 
extraordinariamente pelo prefeito quando houver matéria de interesse 
público relevante e urgente a deliberar, ou pelo presidente da Câmara, para 
apreciação do ato do prefeito. Disse que não houve nenhuma 
arbitrariedade. Falou que se o presidente e os demais parlamentares 
garantem que jamais irão votar contra o povo. Gostaria de saber o porquê 
não compareceu a convocação para votar uma matéria tão importante. Pois 
se for questão de tempo, tem pressa. Quando se fala de meio milhão não 
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está mentindo. Já está sendo colocado em 2017 a verba do programa 
Criança Feliz e 2018 também, que somados dão meio milhão de reais, e se 
não votarem perderão esta verba. Falou que no momento que estão 
precisando de verba para viabilizar políticas públicas importantes para a 
população e principalmente pertinentes a gestantes e crianças da primeira 
infância, não vê qual é o problema em estar presente e ir votar. Uma vez 
que todos tiveram ciência, como diz no Regimento Interno que não tem dia 
e não tem hora. Podendo ser no domingo e qualquer hora do dia e da noite. 
Se os demais entenderam que não era para atender a convocação do 
prefeito ou por algum motivo não gosta do prefeito. Aqui não se trata de 
gostar ou não gostar do prefeito, aqui se trata dos interesses da população. 
Falou que cumpriu o seu papel. Deixou bem claro que o prefeito fez a 
convocação no dia 19. Falou que o presidente sabe que o prefeito 
encaminhou as mensagens, a mensagem 042/17 no dia 17/11e a 039/17 no 
dia 18/10. Falou que o presidente não encaminhou nenhum desses 
documentos para os gabinetes para apreciação. Disse que se querem votar, 
precisam de pressa. Porque a cidade precisa do trabalho sendo realizado. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Leonardo 
Andrade. Cumprimentou a todos os presentes. Iniciou a sua fala dando uma 
explicação. Disse que houve um vídeo vinculado nas redes sociais, e muitas 
pessoas começaram a fazer o questionamento que tem uma matéria para ser 
votada, de interesse da população e os vereadores não aparecem. Deixou 
um registro que o prefeito convocou sim uma sessão extraordinária, mas a 
competência para dar data, hora e local é do presidente desta Casa. Disse 
que tem dois poderes diferentes que são o Legislativo e o Executivo. E se 
alguns vereadores querem ser o apêndice do executivo, que assim seja. Mas 
que esta Casa tem que ser respeitada. Tem que ter no mínimo entender que 
são poderes distintos. Parabenizou a vereadora Cris Gêmeas que foi 
nomeada oficialmente como líder de governo, defendendo o governo com 
unhas e dentes. Falou que diferente de algumas pessoas que vão as mídias 
sociais incitar a população e falar mentiras. Disse que trabalha com o papel 
e a verdade. Comentou que a vereadora recebeu o projeto e há não ser que 
haja alguma coisa espúria por trás do projeto, algo que seja recurso que vai 
ser enviado diretamente ao prefeito, e o que está dizendo não é o que a 
vossa excelência falou. Porque no artigo primeiro diz que “Fica o Poder 
Executivo autorizado Abrir Crédito Adicional especial no orçamento 
vigente na importância de 275 mil reais”. Falou que na explicação deixa 
mais claro ainda, que: este programa prevê repasses mensais de 25 mil reais 
que já estão sendo depositados na conta corrente aberta pelo Ministério do 
desenvolvimento social e combate a fome, tendo recebido até maio um 
valor de cem mil reais. Disse que a previsão de recebimento de mais sete 
parcelas obtendo um montante de 275 mil reais. Tornou a dizer que esta 
Casa nunca votará contra o povo. Comentou que já completou um ano que 
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a Unidade Dr. Mário Bento não funciona. Mas as mentiras do Poder 
Executivo continuam, vai terminar o ano sem nenhum caminhão vacol 
licitado e funcionando na cidade. Disse que os cinco vereadores estão ao 
lado do povo, mas não estão cobrando serviço. Pois esta Casa votará sim o 
que é de interesse do povo, mas cobrará também o que de interesse do 
povo, para que a população tenha o que é de seu direito. Agradeceu, 
encerrou sua fala. O Senhor Presidente, Biriba, solicitou ao Senhor Vice 
Presidente, Amaury Trindade, que assumisse a presidência para fazer uso 
da palavra. Com a palavra o Vereador Marcelo Biriba. Cumprimentou a 
todos os presentes. Questionou a vereadora Cris Gêmeas que se diz uma 
defensora das mulheres, com que tamanha a vossa excelência tem moral de 
vir falar a esta tribuna de moralidade. Disse que tem uma servidora do 
município, que no dia 20/10, foi esculachada pelo prefeito, vazou o vídeo 
nas redes sociais, porque a ofendeu. Falou que a vossa excelência estava lá 
nesse dia e nada fez. No dia 30/10 no fechamento da UBM, ao qual todos 
tiveram conhecimento, disse que a vossa excelência se calou. Falou que a 
vossa excelência é professora. E por que não manda averiguar o contrato da 
merenda que tem um valor absurdo. Comentou sobre uma emissora que 
tenta desmoralizar, mais uma vez, esta Casa através de matérias mentirosas 
e maldosas. Quando coloca no ar que os vereadores foram passear. Falou 
que quando ligaram para o Hotel estavam hospedados, e isso não é contra a 
Lei, porque os vereadores precisam se qualificar e precisam participar. 
Comentou que quando fala que a emissora parece ser tendenciosa, porque o 
prefeito também foi viajar e isso não passa. Essa emissora não fala. Disse 
que no dia 29/11 o prefeito foi para Recife. Falou que o prefeito não 
colocou no Diário Oficial, que só estava no Diário Oficial uma funcionária 
que foi junto com o prefeito. Disse que tem coisas que estão acontecendo 
na cidade, como a merenda superfaturada, a empresa de lixo que está 
prestando serviço em nossa cidade com o nome de Pérola, tinha sido 
desclassificada na licitação e logo em seguida foi a vencedora. A 
cooperativa com repasse mensal de seis milhões e quinhentos mil reais, 
depois do prefeito mandar mais de mil funcionários embora, esse repasse 
aumentou para seis milhões e novecentos mil reais. A empresa do sistema 
de oitocentos mil foi para um milhão e seiscentos mil reais. No dia 06/12 o 
prefeito fez um contrato com uma OS do interior de São Paulo para 
administrar a unidade Mário Bento no valor de um milhão e novecentos e 
setenta e sete mil reais. Finalizou falando que tem que fiscalizar porque 
esse dinheiro é do povo mesquitense. O Senhor Vice Presidente, Amaury 
Trindade, devolveu a presidência para o Vereador Biriba. Ainda em 
Explicação Pessoal. Fez uso da palavra o Vereador Sancler Nininho. 
Cumprimentou a todos os presentes. Deixou claro que é filho de professora 
e tem educação. Falou que o nobre vereador Professor Max colocou que 
chegou e não cumprimentou os vereadores, disse que o vereador Leonardo 
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Andrade passou e não o cumprimentou quando chegou. Comentou que 
dentro desta Casa quando não faz parte de grupos que querem direcionar 
seu voto e seu mandato, passa a ser perseguido. Disse que o seu 
compromisso é com quem o colocou nesta função. Pois se o prefeito fizer, 
vai aplaudir. Se fizer errado, vai cobrar e vai falar. Se tiver que falar vai 
falar pela população. Deixou claro que o vereador Roberto Emídio atendeu 
a convocação e que tem uma ata que foi assinada por cinco vereadores. 
Disse para o presidente que tem que ter o respeito. Porque a maioria vota e 
a maioria vence. Pediu para que coloque as matérias em pautas para o povo 
ver quem vota contra e quem vota a favor. Sobre o remanejamento, disse 
que quando colocou várias emendas parlamentares nesta Casa, foram votos 
vencidos, mas compareceram. Falou para o vereador Leonardo que tenha 
mais respeito com as palavras. Disse que divergência política vai haver, 
opiniões diferenciadas vão haver, mas tem que ter respeito. Relembrou que 
no início do ano, no mês de janeiro, foi votada em uma sessão 
extraordinária mais de uma mensagem. Comentou que o prefeito mandou 
diversas mensagens em janeiro e foi votada com uma rapidez. E agora tem 
que ser uma de cada vez com aquele ritual. Disse que há dois meses atrás 
foi votado quase 17 milhões. E todos votaram e aprovaram. Agradeceu, 
encerrou sua fala. O Senhor Presidente falou para o Vereador Sancler 
Nininho que em momento algum citou o seu nome. Perguntou quem é o 
senhor para falar de moralidade nesta Casa. Disse que quando o vereador 
Sancler Nininho falou que foi votado tudo no mês de janeiro foi porque a 
vossa excelência estava do outro lado. E há dois meses atrás ainda estava 
do outro lado. Falou que o vereador não tem caráter nenhum e agora quer 
dar uma moralidade nesta Casa. Comentou que só tem dois vereadores, o 
Roberto Emídio e a Vereadora Cris Gêmeas que são fiéis desde o começo. 
Porque estão desde o início do mesmo lado. Falou que o Vereador Sancler 
Nininho fazia matéria contra o prefeito. Por questão de ordem o vereador 
Sancler Nininho disse que o papel do presidente é tocar os trabalhos 
legislativos, passar a palavra para os vereadores e não falar a hora que quer 
e que bem entende. Concluiu a sua fala. Fez uso da palavra o Vereador 
Pebo Pinheiro. Cumprimentou a todos os presentes. Agradeceu a presença 
de alguns amigos. Falou para que o prefeito governe a cidade porque nada 
aconteceu até agora. Disse que o prefeito está governando com ódio e isso 
tem que parar. Agradeceu, encerrou sua fala. Não havendo mais vereadores 
querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a 5ª 
Sessão Extraordinária, última sessão do período legislativo. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Roberto Emídio, Secretário, fiz lavrar a presente Ata 
que vai devidamente assinada.  
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