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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 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 
    Aos dezenove (19) dias do mês de setembro 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 – PTB, Cristiane Pelinca do Amaral (Cris Gêmeas) – PC 
do B, Gelson Henrique Santos da Silva – 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 – PTB (Marcel), Marcelo Santos Rosa – 
PRB (Biriba), Roberto de Souza Emídio – Solidariedade (Roberto Emídio), 
Saint Clair Esperança Passos – PMDB (Sancler Nininho) e Sergio Henrique 
Pinheiro - PRB (Pebo). Feita a chamada. Havendo quórum legal e 
deliberativo, o Senhor Presidente declarou aberta a vigésima sétima (27ª) 
Sessão Ordinária do ano de 2017 (dois mil e dezessete). O Senhor 
Presidente perguntou aos Senhores Vereadores se receberam cópia da Ata 
da 26ª (vigésima 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: VETO: Nº 005/17, oriundo da Mensagem nº 
027/2017 ao Projeto de Lei nº 068/2017 de autoria do Vereador Marcel. 
Processo nº 398/17. EMENDA MODIFICATIVA: Nº 002/2017: Fica 
modificado o artigo 2º do Projeto de Lei nº 074/2017, passando a ter a 
seguinte redação: “Art. 2º O Procurador-Geral do Município de Mesquita, 
no cumprimento desta Lei, poderá autorizar a realização de acordos de 
conciliação, nos autos dos processos de execução fiscal, para o pagamento 
dos créditos tributários e não tributários cobrados, inclusive com a redução 
do montante devido a título de encargos moratórios, com exclusão dos 
honorários advocatícios, segundo os parâmetros instituídos por esta 
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norma”. PROJETO DE LEI: Nº 081/17 de autoria do Poder Executivo 
oriundo da Mensagem nº 028/17 que: “Dá nova redação a Lei Municipal 
nº 682 de 02 de maio de 2011 que dispõe sobre a organização, 
finalidade competência, estrutura organizacional da Guarda Civil 
Municipal de Mesquita e dá outras providências”. PROJETO DE 
RESOLUÇÃO: Nº 013/2017 de autoria da Mesa Diretora que: “Cria o 
Conselho de ética e Decoro Parlamentar no âmbito da Câmara 
Municipal de Mesquita e dá outras providências”. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: Vereador Professor Max nº 014/2017: Requer ao Sr. 
Jorge Miranda que encaminhe URGENTE cópia do processo licitatório 
bem como contrato das empresas responsáveis pela modernização, 
instalação e manutenção dos semáforos na Cidade de Mesquita. 
Vereadores nº 015/2017: requer ao Sr. Jorge Miranda que encaminhe 
URGENTE cópias dos processos administrativos nº 09/9587/17; 
09/9590/17; 09/9588/17 e 09/9589/17, relativos aos Termos de 
Reconhecimentos de Dívidas números 005/17, 006/17, 007/17 e 008/17, 
acompanhados dos respectivos processos de pagamentos, contendo a 
relação e local de prestação de serviços dos cooperados, que no mês de 
agosto totalizaram a quantia de R$: 6.582.866,48 (seis milhões, quinhentos 
e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito 
centavos). PEDIDO DE PROVIDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL Vereador 
Roberto Emídio: 04 (quatro) pedidos de providências, encaminhados ao 
Poder Executivo. Vereador Gelson Henrique: 03 (três) pedidos de 
providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Vandinho da 
Gráfica: 08 (oito) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo.  Vereador Sancler Nininho: 01 (um) pedido de providência, 
encaminhado ao Poder Executivo. Vereador Pebo Pinheiro: 04 (quatro) 
pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo.  Vereador 
Amaury Trindade: 05 (cinco) pedidos de providências, encaminhados ao 
Poder Executivo. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Vereador Roberto Emídio: 02 (dois) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO Vereador Roberto Emídio: 02 (dois) 
pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. A LIGHT 
S.A Vereador Roberto Emídio: 03 (três) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. APRESENTAÇÃO DE CHAPA 
PARA RENOVAÇÃO DA MESA DIRETORA 2º BIÊNIO 2019/2020: 
Processo nº 394/2017: Chapa formada pelos Vereadores: Marcelo Santos 
Rosa – Marcelo Biriba – Presidente; Amaury Trindade da Silva – 
Amaury Trindade – Vice-Presidente e Leydervan da Silva José – 
Vandinho da Gráfica – Secretário. PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO: Ofício nº 149/2017/PMM/PGM/GAB: Solicitação de 
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prorrogação de prazo de resposta ao PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 
008/2017 de autoria do Vereador Professor Max. Feita a leitura do 
Expediente. O Senhor Presidente franqueou a palavra em Tema Livre. Fez 
uso da palavra Vereador Leonardo Andrade. Cumprimentou a todos os 
presentes. Inicialmente falou que na condição de Presidente da Comissão 
de Finança e Orçamento fez um comunicado, considerando o comunicado 
que foi publicado no Diário Oficial que no do dia 13/09/17, convida para 
audiência pública de prestação de contas financeiras, na forma do artigo 
nono, parágrafo quarto da Lei de responsabilidade fiscal, número 101 de 
2000, a realizar-se no próximo dia 29/09, às 17:00hrs, na sede da 
Prefeitura. “ Requeiro que seja cientificado ao Chefe do Executivo que a 
referida audiência deve ocorrer perante esta Comissão de Finanças e 
Orçamentos, desta Casa Legislativa, como determina a referida lei 
complementar sob pena de nulidade”. Disse que fazendo este comunicado 
queria iniciar o seu discurso dizendo que estão vivendo um momento muito 
triste, não somente no nosso município, momento de inversão de valores. O 
que era considerado o certo passa a ser considerado o errado, pelas mídias 
sociais. Falou que esse momento de inversão vem chegando também para 
as nossas autoridades. Comentou sobre o Comandante Malheiros que 
colocou o Vigésimo Batalhão novamente em primeiro lugar no ranking, no  
que de fato deve ser a responsabilidade da Polícia que é coibir a 
criminalidade, correr atrás de recuperar armas que estão nas mãos de 
criminosos, coibir roubos, furtos, e o Comandante Malheiros tem feito tudo 
isso. Tem lutado para que o nosso município e municípios vizinhos que são 
abrangidos pelo Vigésimo Batalhão tenham uma sensação de segurança, 
mesmo com contingente reduzido. Pediu para que o Chefe de Segurança 
Pública e ao Governador Pezão, que tem tido muita dificuldade em 
governar o nosso estado, que tenham bom senso. Que não derrubem o 
comando de um Batalhão que vem sendo bem desenvolvido. Mandou um 
recado para o Congresso Nacional que não podem se esconder de algumas 
discussões, se há uma necessidade de arrecadar porque não se discute a 
legalização de jogos, para que possa aumentar a arrecadação. Comentou 
sobre as prioridades do gestor do nosso município. Perguntou o que é mais 
importante para o nosso município, será que as prioridades do gestor do 
nosso município são as prioridades que a população quer. Disse que não 
sabe e tem que fazer um questionamento o que é mais importante para o 
nosso município, se é gastar hoje quase dois milhões de reais com 
montagem de palanque para se fazer o show da cidade de Mesquita, que vai 
durar três dias, ou reabrir o Hospital para atender a população, que 
diariamente corre atrás de outros municípios por não terem saúde. Falou 
que se a população pudesse escolher, com certeza escolheria ter saúde, 
educação e não ao show da cidade, que vai durar três dias, que vai custar 
vultuosos e milionários recursos para o município. Agradeceu, encerrou sua 
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fala. Fez uso da palavra Vereador Professor Max. Cumprimentou a todos os 
presentes. Falou que está ficando chato, essa coisa de ficar vindo a Tribuna 
pra passar problemas da atual gestão, da irresponsabilidade do atual gestor. 
Comentou sobre uma série de coisas importantes para a nossa cidade. Disse 
que isso causa estranheza porque tem pessoa que protege e defende. 
Comentou que amanhã irá protocolar mais um pedido de informação, nesta 
Casa Legislativa, no que tange as ambulâncias da SAMU. Falou que o 
munícipe está desassistido com relação a isso. Disse que esta Casa nunca 
protocolou tantos pedidos de informação numa única gestão. Disse que 
deve ter alguma coisa, não é possível que o Ministério Público não vai 
verificar. Uma vez que quase todos os pedidos de informação são 
submetidos ao Ministério Público, CPI’s em andamento, tudo vai ser 
informado ao Ministério Público Federal. Porque mexe com recurso 
Federal. Disse que está torcendo para que tenha um desfecho salutar. 
Comentou que em momento algum o prefeito veio para a cidade fazer 
gestão pública. Disse que o prefeito parte para o pessoal. Falou que o seu 
mandato não vai se render a isso, essa Casa nunca protocolou tantos 
pedidos, inclusive, hoje, veio um Pedido de dilação de prazo para dar as 
informações que foram pedidas desde o mês de agosto. Antecipou que o 
seu voto é contrário. Porque 30 dias para uma secretária é tempo demais 
para poder levantar os problemas da Secretaria, e passar as informações 
que foram solicitadas. Comentou sobre o Procurador Gilmar Brunízio, que 
veio fazer pedido de informação a esta Casa com relação a contratação de 
advogados para defender vereador. Disse que esse procurador tem que 
tomar conta é do trabalho dele. Pois está sendo mal executado. Sugeriu que 
esta Casa abra uma solicitação, ou melhor, uma representação contra este 
cidadão pelo péssimo serviço que está sendo servido em nosso município, 
pela defesa incondicional que foi feita ao ex prefeito da cidade. 
Parabenizou esta Casa, porque tem feito serviço em benefício da 
população. Disse que esse governo vem utilizando muito mal os recursos 
públicos. Mais de seis milhões e meio para a cooperativa esse mês, mais de 
um milhão e meio com empresa responsável com a montagem e 
desmontagem de palco, ou seja lá o que for para eventos na cidade, mais de 
um milhão e meio com renovação de prestação de serviços de sistemas que 
não funcionam, o munícipe vai pagar o seu IPTU e não consegue pegar a 
sua fatura pra pagar. Disse que essa Casa tem ficado atenta a todo mau 
serviço prestado por esse governo. Falou que tem certeza que grande massa 
da população está entendendo o papel dos vereadores. O Vereador Pebo 
solicitou aparte na fala do Vereador Professor Max. Foi concedido o  
aparte. Com a palavra o Vereador Pebo. Deixou bem claro que o valor é de 
um milhão e quinhentos e setenta e oito mil e setecentos e noventa e nove 
reais e noventa e oito centavos. Falou que um palco, tamanho 10 por 12, 
custa sete mil reais, daria para colocar isso em quarenta e oito semanas, 
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colocava em três lugares. Disse que toda semana teria evento no município, 
que um palco custa dezoito mil reais, se dividir esse valor por quarenta e 
oito daria trinta e dois mil reais por semana. Comentou que o prefeito 
colocaria um palco toda semana no município. Agradeceu ao Vereador pelo 
aparte concedido, encerrou sua fala. O Vereador Professor Max retomou 
sua fala. Disse que o momento não é oportuno para pensar em fazer festa 
na cidade, pois existem outras prioridades. Parabenizou a vereadora Cris 
Gêmeas e a sua irmã, Cristina Pelinca, pelo seu aniversário. Agradeceu, 
encerrou sua fala. Fez uso da palavra Vereador Sancler Nininho. 
Cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou seu amigo Marcelo do 
Social, que fez aniversário na sexta feira. Parabenizou também a Vereadora 
Cris Gêmeas e sua irmã pelo seu aniversário. Disse que bateu desespero 
total no prefeito de Mesquita, Jorge Miranda. Porque falou que viu, em 
rede social, o prefeito inaugurando uma troca de lâmpada no sinal, na Vila 
Emil. Falou que com nove meses de mandato com gastos milionários, até 
hoje não conseguiu fazer uma licitação por incompetência total da sua 
administração pública. Comentou que o prefeito fez um contrato de um 
milhão e meio só para o palco. A cooperativa, o prefeito dizia que era uma 
fábrica de ladrões, que iria acabar com a cooperativa, sendo que fez um 
reconhecimento de dívidas de mais de seis milhões. Informou para o 
Presidente desta Casa, Marcelo Biriba, que vai fazer uma explicação sobre 
a CPI da Saúde. Disse, como Presidente da CPI, que vai começar a 
convocar todos aqueles que tem participação no processo pra prestar 
esclarecimento para a sociedade. Por isso gostaria de pedir para o 
Presidente para que pudesse ceder a Plenária e que pudesse abrir para a 
população, que a Câmara pudesse transmitir de forma ao vivo essa CPI, 
coisa que nunca teve na cidade. Disse que irá fazer a CPI da melhor forma, 
convoca todos os envolvidos para esclarecimentos, espera que a população 
possa acompanhar na Plenária ou ao vivo na rede social. Parabenizou ao 
Presidente Biriba por ter trazido essa transparência a esta Casa Legislativa. 
Comentou que vai investigar a fundo todos os envolvidos, denunciar em 
todos os órgãos competentes e aqueles que de alguma forma usurparam e 
levaram o dinheiro da nossa população, vão pagar e vão ter o que merecem. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra aVereadora Cris Gêmeas. 
Cumprimentou a todos os presentes. Falou que acha fundamental que toda 
sessão seja colocada ao vivo em rede social, para que a população possa 
saber o que está acontecendo no dia a dia, no desenvolvimento das políticas 
públicas da cidade. Gostaria também que a transparência no 
desenvolvimento dos gastos públicos sejam cobrados do executivo como 
também seja cobrado do legislativo. Essa transparência é fato um dos 
papéis fundamentais do legislativo, que é cobrar como é gasto o uso do 
dinheiro público. Mas também disse que aqui dentro desta Casa, que assim 
como compactua com a cobrança de requerimento de informações ao 
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executivo, falou que compactua também e que suas excelências também 
compactuassem com as cobranças de como são gastos os dinheiros 
públicos dentro desta casa legislativa. Porque disse que está encontrando o 
mesmo problema, que o vereador falou, de não conseguir obter resposta em 
tempo hábil. Às vezes uma simples cópia de um documento que poderia ter 
sido entregue em menos de quinze minutos, demorou 41 dias, muito além 
do prazo regimental. Falou que fora os outros pedidos de providências 
também que fez o pedido de informação e até hoje não obteve. Aproveitou 
a presença dos vereadores nesta Casa, e disse que sabe que por hoje, por 
conta de todo um trabalho ao longo desse tempo principalmente da UPP 
que trouxe para a Baixada Fluminense um aumento muito grande do índice 
de criminalidade, em que a população sofre para pegar um ônibus e ali tem 
o dinheiro do seu transporte roubado, tem o seu veículo roubado, seu 
celular roubado, quando não, na maioria das vezes, a vida. Disse que tem 
intensificado a solicitação ao governo do Estado e também ao governo 
federal, para que possa investir em mais infra-estrutura, em mais recursos 
humanos para garantir a segurança pública da nossa população, em especial 
da população da Baixada Fluminense. O Batalhão da nossa Baixada tem 
uma infra-estrutura muito pequena, ainda sem nenhum recurso, com 
contingente que não dá conta de atender o índice de criminalidade. Falou 
que ver em especial é um trabalho desenvolvido na área do Vigésimo 
Batalhão que compreende as cidades de Nova Iguaçu, Mesquita e 
Nilópolis. Um trabalho onde o desenvolvimento que está a frente do 
Batalhão e de toda a sua corporação é um trabalho que vem fazendo com 
pouco muitas coisas que tem inibido o índice de criminalidade. Comentou 
que o que aconteceu com o Comandante do Vigésimo Batalhão, Coronel 
Marcelo Malheiros, disse que acha uma injustiça. Porque quem o 
acompanha aos dados que são dados oferecidos e fornecidos pelos 
Comandantes de companhia, quais são os trabalhos que tem realizado 
desde que o Comandante assumiu. Comentou que o que aconteceu com o 
Comandante foi uma injustiça. Gostaria de solicitar aos nobres edis para 
que pudessem fazer uma Solenidade de moção de congratulação ao 
Comandante do Vigésimo Batalhão, Coronel Marcelo Malheiros. E uma 
nota de repúdio ao corregedor, que infelizmente se antecipou, e antes de 
qualquer posicionamento do Comandante Geral da Polícia Militar que 
estava viajando, já declarou a imprensa coisas que realmente ainda não 
tinham sidos apuradas. Falou que de acordo com o acompanhamento que 
fazem mensalmente dentro do Batalhão, o Comandante comprovadamente 
fez várias intervenções naquilo que foi dito que ele negligenciou. Saudou a 
presença de vários policiais, que estavam presentes nesta sessão, e também 
os policiais, os militares do Rio de Janeiro, que tem pouco recurso, tem 
garantido a segurança da forma que é possível para o Estado do Rio de 
Janeiro e para a população da Baixada Fluminense. Agradeceu, encerrou 
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sua fala. Ainda em Tema Livre,  não havendo mais vereadores inscritos, o 
Senhor Presidente informou aos nobres vereadores que consta um  
Requerimento de Urgência Especial a EMENDA MODIFICATIVA Nº 
002/17 ao projeto de Lei nº 074/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo 
da Mensagem nº 024/2017, Projeto de Lei nº 074/17 de autoria do Poder 
Executivo, Pedido de Informação nº 014/17  de autoria do Vereador 
Professor Max, Pedido de Informação nº 015/17  de autoria dos 
Vereadores: Vandinho da Gráfica, Marcelo Biriba, Pebo Pinheiro, Marcel, 
Professor Max e Leonardo Andrade e o Pedido de Dilação de Prazo de 
autoria do Poder Executivo ao Pedido de Informação nº 008/2017 de 
autoria do Vereador Professor Max. Solicitou ao Senhor Secretário, 
Roberto Emídio,  que procedesse a leitura da Ordem do Dia que constou 
de: EMENDA MODIFICATIVA: Nº 002/2017 ao Projeto de Lei nº 
074/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 024/2017. 
Fica modificado o artigo 2º do Projeto de Lei nº 074/2017, passando a ter a 
seguinte redação: “Art. 2º - O Procurador-Geral do Município de Mesquita, 
no cumprimento desta Lei, poderá autorizar a realização de acordos de 
conciliação, nos autos dos processos de execução fiscal, para o pagamento 
dos créditos tributários e não tributários cobrados, inclusive com a redução 
do montante devido a título de encargos moratórios, com exclusão dos 
honorários advocatícios, segundo os parâmetros instituídos por esta 
norma.” PROJETO DE LEI: Nº 074/17 de autoria do Poder executivo, 
oriundo da Mensagem nº 024/17 que: “DISPÕE SOBRE A 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS TRIBUTÁRIOS, O INCREMENTO 
DA RECUPERABILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E 
NÃO TRIBUTÁRIOS, A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA, SOBRE O 
PROGRAMA CONCILIA MESQUITA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” Proc. 372/17 REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL. PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 014/17 de autoria do 
Vereador Professor Max: requer cópia do processo licitatório, bem como o 
contrato das empresas responsáveis pela modernização, instalação e 
manutenção dos semáforos na cidade de Mesquita. REGIME DE 
URGÊNCIA ESPECIAL. Nº 015/17 de autoria dos Vereadores Vandinho 
da Gráfica, Marcelo Biriba, Pebo Pinheiro, Marcel, Professor Max e 
Leonardo Andrade: requer cópias dos processos administrativos nº 
09/9587/17; 09/9590/17; 09/9588/17 e 09/9589/17, relativos aos Termos de 
Reconhecimentos De Dívidas números 005/17, 006/17, 007/17 e 008/17, 
acompanhados dos respectivos processos de pagamentos, contendo a 
relação e local de prestação de serviços dos cooperados, que no mês de 
agosto totalizaram a quantia de R$ 6.582.866,48 (seis milhões, quinhentos 
e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito 
centavos). REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. PEDIDO DE 
DILAÇÃO DE PRAZO (§3º DO Art. 229 do REGIMENTO 
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INTERNO): de autoria do poder executivo ao Pedido de Informação nº 
008/2017 de autoria do Vereador Professor Max, que solicita informações 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, conforme disposto no Processo 
Administrativo nº 322/17. REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. 
ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O 2º BIÊNIO 2019/2020. 
Feita a leitura da Ordem do Dia. O Senhor Presidente colocou em votação 
o requerimento de urgência especial, em discussão, foi aprovado o 
requerimento de urgência com 01 voto contrário da Vereadora Cris 
Gêmeas. Solicitou o parecer verbal da Comissão Competente, que deu 
parecer favorável. Colocou a Emenda Modificativa nº 002/2017 ao 
Projeto de Lei nº 074/17 de autoria do Poder Executivo, em discussão, 
votação, foi aprovado em discussão única. Colocou o Projeto de Lei nº 
074/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 
024/17, em discussão, em votação, foi aprovado em primeira e segunda 
discussão com emenda. Colocou o Pedido de Informação nº 014/2017 de 
autoria do Vereador Professor Max, em discussão, em votação, foi 
aprovado em discussão única. Colocou o Pedido de Informação nº 
015/2017 de autoria dos Vereadores Vandinho da Gráfica, Marcelo Biriba, 
Pebo Pinheiro, Marcel, Professor Max e Leonardo Andrade, em discussão, 
em votação, foi aprovado em discussão única com 02 votos contrários 
(Vereadora Cris Gêmeas e Vereador Roberto Emídio). Colocou o Pedido 
de Dilação de Prazo de autoria do Poder Executivo ao Pedido de 
Informação nº 008/17 de autoria do Vereador Professor Max, em 
discussão, em votação, foi rejeitado o pedido de dilação. Não havendo mais 
matéria para Ordem do Dia. O Senhor Presidente informou que iria 
proceder  a votação para eleição, conforme fora anunciado na 3ª feira da 
última semana, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mesquita para o 
Biênio 2019/2020. Solicitou ao Senhor Secretário que fizesse a chamada 
dos Vereadores para verificação de quorum. Feita a chamada foi constatada 
a presença de doze Vereadores. Havendo quorum regimental, o senhor 
Presidente declarou aberto o processo de votação para eleição da nova 
Mesa Diretora. Apenas uma chapa  havia cumprido as exigências 
regimentais para participação da eleição. O Senhor Presidente comunicou 
que de acordo com o nosso Regimento Interno a eleição se dará por maioria 
simples de voto. Solicitou ao Sr. Secretário que desse início a chamada 
nominal dos Vereadores, que deveriam proceder, da Tribuna, a leitura da 
chapa em que votavam ou abster-se de fazê-lo. Ao término de cada voto 
proferido o Secretário repetia os nomes apresentados e, após, o Vereador 
colocava a  chapa impressa em urna que se encontrava sobre a Mesa 
Diretora dos Trabalhos. Tendo votado o último vereador, o Sr. Presidente 
deu  por encerrada a votação, iniciando a contagem de votos. Convidou os 
Vereadores Joelson Cavalcante da Silva (Professor Max) e Sérgio Henrique 
Pinheiro (Pebo) para acompanharem a contagem dos votos e assinarem, 
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juntamente com os membros da Mesa, o BOLETIM DE CONTAGEM DE 
VOTOS, A seguir o Senhor Presidente anunciou o resultado da votação: 
Mesa Diretora para o biênio 2019/2020: Presidente - Marcelo Santos 
Rosa (Marcelo Biriba); Vice-Presidente – Amaury Trindade da Silva 
(Amaury Trindade); Secretário – Leydervan da Silva José (Vandinho 
da Gráfica). Foram 11 (onze) votos favoráveis, a saber: Amaury Trindade 
da Silva (Amaury Trindade), Gelson Henrique Santos da Silva (Gelson 
Henrique), Joelson Cavalcante da Silva (Professor Max), Leonardo Fiaux 
de Andrade (Leonardo Andrade), Leydervan da Silva José (Vandinho da 
Gráfica), Luiz Carlos Mascarenhas de Santana (Russo do Radiador), 
Marcel Roberto Pinheiro Gomes (Marcel), Marcelo Santos Rosa (Biriba), 
Roberto de Souza Emídio (Roberto Emídio), Saint Clair Esperança Passos 
(Sancler Nininho) e Sérgio Henrique Pinheiro (Pebo) e 01 (uma) abstenção: 
Vereadora Cristina Pelinca do Amaral (Cris Gêmeas). A Mesa Diretora dos 
Trabalhos e os Vereadores convidados procederam a assinatura do 
BOLETIM DE CONTAGEM DOS VOTOS. O Senhor Presidente passou 
para o tempo regimental Explicação Pessoal. Fez uso da palavra o Vereador 
Vandinho da Gráfica. Agradeceu aos nobres edis por o terem escolhido por 
ser o Secretário desta Casa, onde se encontra muito feliz. Disse que 
promete honrar o voto de confiança de cada um. Parabenizou a Vereadora 
Cris Gêmeas pelo seu aniversário. O Senhor Presidente comunicou ao 
Vereador Sancler Nininho, Presidente da Comissão de Saúde, que sua  
excelência já tem a Tribuna à sua disposição e também todos os 
funcionários do setor jurídico, procuradoria e todo o pessoal da 
comunicação. Falou que pode ter a certeza que esta Casa a partir de 2017 
vai ter e terá transparência em tudo que foi feito nesta Casa.  Parabenizou o 
Vereador Sancler Nininho e desejou boa sorte à frente dessa CPI da Saúde. 
Fez uso da palavra o Vereador Sancler Nininho. Pediu mais uma vez ao 
prefeito de Mesquita que tenha bom senso e pague essas pessoas que 
trabalharam e não receberam. Encerrou sua fala. Fez uso da palavra a 
Vereadora Cris Gêmeas. Agradeceu os votos pela passagem do seu 
aniversário. Parabenizou o Vereador Vandinho da Gráfica pelo seu 
aniversário. Disse que ficou feliz que foi convocado o Professor Max para 
assinar o Boletim e não o boletinho, conforme disse o presidente. 
Comentou que quando o nobre vereador falou aqui na Tribuna, sobre o 
valor que foi feto de contratação de um milhão e quinhentos e setenta e oito 
mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos para 
estruturas de evento ficou assustada realmente. Porque quando se fala desse 
valor, apesar que 2013 na festa da cidade foram gastos mais de 4 milhões 
numa única festa, mas gostaria de esclarecer para a população que foi um 
registro de preço pautado em um valor global, ao longo de um ano podendo 
ser lesada e estruturada por todas as Secretarias. Disse que esse valor global 
pode ser usado ou não de acordo com a necessidade. Que não é realizada  
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através de um único evento e sim  ao longo de um ano. Agradeceu, 
encerrou sua fala. O Senhor Presidente parabenizou a Vereadora Cris 
Gêmeas por ser professora. Informou que estava escrito Boletim, mas quis 
falar boletinho. “Queria que a vossa excelência tivesse essa firmeza para 
fiscalizar a educação do nosso município, que vai de mal a pior. Porque não 
tem merenda, não tem escola, não tem professor, ou seja, não tem nada”, 
disse. Ainda em Explicação Pessoal fez uso da palavra o Vereador 
Professor Max. Esclareceu algumas coisas. Disse o quanto a Vereadora Cris 
Gêmeas foi infeliz em tentar retificar o nobre presidente, muito em virtude 
por terem que entender que por serem professores, ainda assim são falhos. 
Falou que tem  certeza que o presidente se equivocou. Aproveitou o ensejo 
e fez uma pergunta a Vereadora: “que políticas públicas, vossa excelência 
colocou no início e que o governo vem desenvolvendo?”. Falou que 
gostaria de saber. E que a vereadora nunca concordou com nenhum pedido 
de informação feito ao governo. Comentou que a vereadora não é favorável 
a pedido de informação, e sim cobra informação e pedido de 
esclarecimento sobre esta Casa. Falou que é só para esclarecimento. 
Parabenizou a nova formação da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020. 
Disse que torce para que a nova Mesa Diretora continue trabalhando. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Leonardo 
Andrade. Falou que mais uma vez essa Casa dá justificativa a população, 
que quando o prefeito de uma certa forma tenta acertar, ele acerta por 
linhas tortas. Comentou que no nono mês de mandato o prefeito manda 
para esta Casa o Refis, que deveria ter feito no início do ano. Mais uma vez 
privilegia aqueles que mais recebem no município, mais uma vez o prefeito 
encaminha o Refis querendo tirar daquele que mais sofre, daquele 
trabalhador que com muita dificuldade tem pouco, por isso não tem 
conseguido pagar o seu IPTU. Falou que o prefeito, ao enviar para esta 
Casa o Refiz, fez questão de enviar beneficiando novamente aqueles que 
mais tem, os procuradores. E essa Casa, mais uma vez ao lado do povo, 
retira o ônus que seria para a população, que seriam os encargos 
advocatícios. Falou que prioridade não é festa no nosso município, e sim 
saúde e educação. Comentou que o governo tem que ser para o povo. 
Agradeceu, encerrou sua fala.Não havendo mais Vereador querendo fazer 
uso da tribuna em Explicação Pessoal, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a 27ª Sessão Ordinária de 2017, convocando uma para amanhã, 
quarta feira, às 18h (dezoito horas). Nada mais havendo a tratar, eu, 
Roberto Emídio, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai devidamente 
assinada.  
 


