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ATA 

DA 4ª (QUARTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2017 - 

POSSE DO PREFEITO. 

   Às 19h (dezenove horas) do dia 02 (dois) de agosto do ano de 2017 

(dois mil e dezessete), no Plenário Flávio Nakan, o Senhor Presidente, 

Vereador Marcelo Santos Rosa, convidou os Senhores Vereadores a 

ocuparem suas bancadas. A seguir solicitou ao Senhor Secretário, 

Vereador Roberto de Souza Emídio, que procedesse a chamada 

nominal dos Vereadores. Responderam ao chamamento: Amaury 

Trindade da Silva, Cristiane Pelinca do Amaral (Cris Gêmeas), Gelson 

Henrique Santos da Silva, Joelson Cavalcante da Silva (Professor 

Max), Leonardo Fiaux de Andrade (Leonardo Andrade), Leydervan da 

Silva Jose (Vandinho da Gráfica), Luiz Carlos Mascarenhas de Santana 

(Russo do Radiador), Marcel Roberto Pinheiro Gomes (Marcel), 

Marcelo Santos Rosa (Biriba), Saint Clair Esperança Passos (Sancler 

Nininho), Roberto de Souza Emídio (Roberto Emídio) e Sergio 

Henrique Pinheiro (Pebo). Havendo quorum legal e deliberativo o 

Senhor Presidente declarou aberta a 4ª (quarta) Sessão Extraordinária 

do ano de 2017 (dois mil e dezessete) que tem como objetivo a Posse 

do Excelentíssimo Senhor Walter de Almeida Paixão, Vice-Prefeito, no 

cargo de Prefeito do Município de Mesquita. O Senhor Presidente 

convidou o Senhor Walter de Almeida Paixão, a assumir a Tribuna para 

prestar o compromisso de posse.  O Senhor Walter de Almeida Paixão 

procedeu à leitura do Compromisso de Posse, a saber: “PROMETO 

DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MESQUITA E 

AS DEMAIS LEIS, DESEMPENHANDO, COM LEALDADE, O 

MANDATO QUE ME FOI OUTORGADO E EXERCENDO, COM 



PATRIOTISMO, AS FUNÇÕES DO MEU CARGO”. O Senhor 

Presidente  DECLAROU EMPOSSADO o Senhor Walter de Almeida 

Paixão no cargo de Prefeito do Município de Mesquita. O Senhor 

Presidente informou aos  Vereadores que quem quisesse fazer uso da 

palavra poderia fazê-lo no tempo máximo de 3  (três) minutos. Na 

Tribuna fez uso da palavra o Vereador Professor Max. Disse da sua 

relação com o Prefeito Waltinho Paixão. Que sempre teve uma relação 

cordial, que não precisa ter amizade mas sim respeito. Desejou ao 

recém empossado  um excelente mandato. Declarou que espera que 

possam levar junto,  o que foi dito na posse do dia primeiro de janeiro 

para a cidade de Mesquita: melhor qualidade de vida. Agradeceu, 

encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Sancler Nininho. Deu 

boas vindas ao Prefeito Waltinho Paixão. Disse que agora sim, 

Mesquita está na mão de um mesquitense. Falou que tem  certeza que 

a Sua Excelência saberá conduzir a nossa cidade. Disse que o Prefeito 

Waltinho Paixão tem o seu respeito e a sua admiração. Agradeceu, 

encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Marcel. Disse que o 

Prefeito Waltinho Paixão é um grande amigo. Solicitou ao  povo “que é 

da antiga” uma participação decisiva na emancipação de Mesquita. 

Disse, com certeza, que José Montes Paixão foi o emancipador, mas 

sem o Waltinho Paixão não haveria emancipação. Falou que  pode 

contar com esta Casa para, juntos, fazer uma Mesquita muito melhor. 

Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador 

Vandinho da Gráfica. Saudou o seu amigo e Prefeito Waltinho Paixão, 

desejando toda a sorte do mundo. Disse que é um guerreiro, um 

trabalhador e gosta dessa cidade. Falou que tudo é o tempo de Deus.  

Agora chegou a vez de governar essa cidade. Agradeceu, encerrou 

sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Leonardo Andrade. Saudou a 

presença do Prefeito Waltinho Paixão. Disse para  Sua Excelência que 

tem  compromisso de cuidar da Constituição da República Federativa 

do Brasil, e, principalmente, da Constituição do nosso município que é 

a Lei Orgânica.  Falou que o ex prefeito não cuidou e infringiu a Lei e 

por isso ocorreu o fato que aconteceu. Agradeceu, encerrou sua fala. 

Fez uso da palavra o Vereador Pebo. Disse que espera que o Prefeito 

Waltinho Paixão realize o sonho do saudoso José Montes Paixão. Que 

dê continuidade ao trabalho, um trabalho sério. Falou que agora sim a 

cidade está na mão de quem merece. Agradeceu, encerrou sua fala. 



Fez uso da palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Desejou ao Prefeito 

empossado Waltinho Paixão sucesso e que possa ter governabilidade 

na cidade de Mesquita. Fez uso da palavra o Vereador Russo do 

Radiador. Disse que é um momento ímpar nesta cidade e que esta 

Casa exerceu o seu poder. Falou que não foi da forma que gostaria. 

Mas comentou que isso aqui é a democracia. O objetivo é fazer com 

que a cidade se desenvolva. E que possam estar respeitando os 

Poderes e a cidade tem que avançar, e o povo aclamando, pedindo 

melhorias. Agradeceu, encerrou sua fala. O Presidente solicitou ao 

Senhor Vice Presidente para assumir a Presidência. Com a palavra 

Vereador Biriba. Parabenizou o novo prefeito da cidade. Disse que o 

prefeito Waltinho Paixão é um lutador, é um homem que merece 

respeito. Pediu a Deus que dê  sabedoria e  inteligência para o Prefeito 

governar esta cidade. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Vice 

Presidente devolveu a presidência para o Vereador Biriba. O Senhor 

Presidente franqueou a palavra para o Prefeito Waltinho Paixão. 

Cumprimentou a todos os presentes. Disse que neste momento esta 

sendo empossado como  Prefeito da nossa cidade. Tem  orgulho e  

carinho pela cidade, na qual nasceu e foi criado. Falou que esta aqui, 

justamente, obedecendo este chamado para cumprir a Lei Orgânica do 

nosso Município. Que possam ter cordialmente um trabalho fincado nos 

propósitos de uma Mesquita melhor. Agradeceu o carinho de todos.  

Afirmou que enquanto estiver na Prefeitura  estará lutando e 

trabalhando muito para poder dignificar o seu nome e da cidade de 

Mesquita. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente 

convidou o Senhor Prefeito, Walter de Almeida Paixão, Waltinho 

Paixão para assinar o Termo de Posse. Assinado o Termo de Posse e 

nada mais havendo, foi dada como encerrada a 4ª Sessão 

Extraordinária do ano de 2017 especialmente convocada para Posse 

do Prefeito que governará o município de Mesquita a partir de hoje até 

31 de dezembro de 2020. Eu Secretário, fiz lavrar a presente Ata que 

vai devidamente assinada. 


