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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 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2018. 

 

Aos onze (11) dias do mês de Janeiro do ano de 2018 (Dois mil e 

dezoito), 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 primeira (1ª) Sessão Extraordinária do ano de 2018 (dois 

mil e dezoito). O Senhor Presidente perguntou aos Senhores Vereadores se 

receberam cópia da Ata da 5ª (quinta) Sessão Extraordinária. Todos 

responderam afirmativamente. Não havendo necessidade da leitura da ata 

da sessão extraordinária, colocou-a em discussão, em votação, foi aprovada 

por unanimidade. 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: VETO AS EMENDAS PARLAMENTARES: Veto 

a Emenda 004/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 

031/17; Veto a Emenda 008/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 oriundo da 

Mensagem 031/17; Veto a Emenda 009/17 ao Projeto de Lei nº 084/17 

oriundo da Mensagem 031/17; Veto a Emenda 010/17 ao Projeto de Lei nº 

084/17 oriundo da Mensagem 031/17; Veto a Emenda 011/17 ao Projeto 

de Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 031/17; Veto a Emenda 012/17 ao 

Projeto de Lei nº 084/17 oriundo da Mensagem 031/17. Feita a leitura da 
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Ordem do Dia. A Vereadora Cris Gêmeas foi até a Tribuna informar para o 

Presidente que, como líder de governo, gostaria de fazer uma comunicação 

inadiável, uma vez que está previsto no artigo 114 do Regimento Interno 

que precisa ser respeitado. Disse que de qualquer forma é um requerimento 

que foi protocolizado nesta Casa com assinatura de cinco Vereadores 

pertinentes as obras que estão acontecendo nesta Casa Legislativa. O 

Senhor Presidente solicitou que a Vereadora Cris Gêmeas retornasse para a 

sua bancada. Disse que esta sessão extraordinária é pertinente a votação 

dos Vetos. O Senhor Presidente colocou o Veto a Emenda 004/17 em 

discussão. Em discussão, a Vereadora Cris Gêmeas fez uso da palavra. 

Cumprimentou a todos os presentes. Disse que é importante que seja 

discutida cada emenda nesta Casa Legislativa para que toda a população 

tenha ciência do que está acontecendo. Disse que quando fala sobre a 

emenda 004/17, onde está bem claro, aqui, que vossas excelências fizeram 

uma proposição reduzindo de 35% para 1% a abertura de crédito adicional 

suplementar mediante a transposição de remanejamento de transferência de 

recursos. Enfim, disse que quando fala de uma cidade que precisa crescer, 

que precisa estar unida, o tempo todo no ano de 2017 foi colocado isso. E 

todo mundo que aqui estava teve o mesmo discurso. Era o discurso de que 

queria que a cidade crescesse. Comentou que não consegue entender 

quando reduz de 35% para 1%, quando no ano de 2017 foi unânime que 

aumentasse para 35%. Falou que agora estão discutindo a redução para 1%, 

gostaria que a população visse o que está acontecendo. Precisa ter uma 

cidade que cresça, que tenha seu desenvolvimento. Disse que, infelizmente, 

o que vem passando nos noticiários tem sido uma vergonha para a nossa 

cidade. Deixando bem claro que não pactua com isso, mas discutindo a 

redução. Porque no ano passado foi discutido sobre o aumento. Falou que é 

contra o que vem acontecendo principalmente com esta emenda 004/17. 

Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente esclareceu para a vossa 

excelência que no ano de 2017 esta Casa Legislativa votou porque a cidade 

estava em calamidade financeira. Por isso que foi votado 35%. Disse que é 

um absurdo. Os contratos estão sendo feitos e a cidade não continua em 

calamidade financeira. Explicou que foi votado 35% porque naquela 

ocasião todos os nobres edis entraram em um consenso de salvar a cidade. 

E que hoje não acontece devido a esses contratos que estão sendo feitos as 

escuras. Falou que se a vossa excelência for favorável, vota. Se não for 

favorável, votar contra. O Senhor Presidente colocou o Veto a Emenda 

004/17 em discussão, em votação, foi derrubado o veto por maioria 

absoluta. Colocou o Veto a Emenda 008/17 em discussão, em votação, foi 

derrubado o Veto por maioria absoluta. Colocou o Veto a Emenda 009/17 

em discussão, em votação, foi derrubado o veto por maioria absoluta. 

Colocou o Veto a Emenda 010/17 em discussão. Em discussão, fez uso da 

palavra o Vereador Marcel. Cumprimentou a todos os presentes. Pediu para 
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o senhor presidente que informasse qual foi a emenda que acabou de ler. 

Porque disse que o senhor presidente está lendo tudo muito rápido. A 

Vereadora Cris Gêmeas foi até a Tribuna solicitar o aparte ao Vereador 

Marcel. Foi concedido o aparte. Com a palavra a Vereadora Cris Gêmeas. 

Disse que gostaria que toda a população tivesse ciência do que está 

acontecendo aqui. Gostaria também se saber se todo o público sabe do que 

se tratam as emendas 08, 09, 010 e 011/17. Pois a discussão está sendo feita 

e não só os vereadores têm que tomar ciência do que está acontecendo. 

Falou que a transparência é o princípio desta Casa. E a população precisa 

saber o que está sendo aprovado e o que está sendo reprovado nesta Casa 

Legislativa. Falou que acha que precisa fazer audiência pública para 

discutir cada caso para ser votado. Tanto de propostas do executivo quanto 

do legislativo. Porque a população merece respeito. Com relação aos 

convênios, disse que tem a certeza que cinco vereadores sabem da 

importância dos convênios que precisam ser firmados. Falou que quando se 

coloca várias emendas que vetam e engessam o governo a cidade não 

cresce. Disse que o presidente comentou que no ano passado queria salvar a 

cidade, pois parece que este ano o presidente quer destruir a cidade. 

Agradeceu o aparte concedido ao vereador. Com a palavra o Vereador 

Marcel. Disse para o presidente e aos nobres edis que esta emenda é no 

mínimo estranha. Porque fazer o executivo que está buscando verbas 

federais, estaduais, antes de firmar convênio ter lei específica vai 

totalmente contra a constituição. Falou que os convênios, todos eles, o 

executivo firma e depois passa para a Câmara. É o que foi feito, disse. Mas 

desta forma fica exigindo lei específica, justamente para atrapalhar, causar 

morosidade para que a Câmara tenha que aprovar alguma coisa que vai ser 

bom para o município, dependendo do convênio. Falou que em seu 

entendimento essa emenda fere o princípio da legalidade e atrasa o 

município, atrasa o prefeito nos convênios que conseguir junto ao governo 

federal e estadual. Agradeceu, encerrou sua fala. Em discussão, o Vereador 

Professor Max fez uso da palavra. Cumprimentou a todos os presentes. 

Disse que acerca do tema e do pronunciamento do seu antecessor, gostaria 

de dizer que as informações e orientações dadas estão sendo, mais uma vez, 

equivocadas. Em momento algum esta Casa está se pronunciando para 

dificultar, apenas está exercendo o papel de fiscalizador. E que não quer 

dizer que vão votar contra a população. Disse que o próprio 

pronunciamento da justificativa da Procuradoria da Prefeitura diz que as 

alterações promovidas pelos parlamentares não se receite do vício de 

inconstitucionalidade. Falou que o nobre vereador vai a tribuna falar que é 

inconstitucional, ou seja, está querendo saber mais do que a procuradoria 

do governo. Comentou que tem alguma coisa de errado no entendimento 

dos nobres edis, não existe inconstitucionalidade. Disse que esta Casa 

Legislativa jamais votará contra os interesses da população. Apenas faz 
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parte do ofício observar que está sendo feito pelo governo. Agradeceu, 

encerrou sua fala. Em discussão, fez uso da palavra o Vereador Biriba. 

Cumprimentou a todos os presentes. Esclareceu que ninguém está votando 

contra o povo. Pelo contrário, estão a favor do povo. Porque disse que esta 

emenda 010 é simplesmente fiscalizar o que o governo está fazendo. Todo 

recurso de convênios, que vem de fora pra nossa cidade, é obrigatório 

passar nesta Casa. Esta Casa precisa onde esta sendo gasto este dinheiro do 

nosso povo de Mesquita. E agora vem alguns vereadores com discursos 

dizendo que essa verba não pode passar por aqui, e que o prefeito pode 

fazer o que bem entender. Falou que os vereadores foram eleitos para 

fiscalizar o dinheiro do povo que está sendo gasto em nossa cidade. 

Explicou que esta emenda é todo convênio firmado que venha para esta 

cidade, primeiro tem que passar pela Câmara, e quem for contra vote para 

passar direto para o executivo. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor 

Presidente colocou o Veto a Emenda 010/17 em discussão, em votação, foi 

derrubado o veto por maioria absoluta. Colocou o Veto a Emenda 011/17 

em discussão. Em discussão, fez uso da palavra a Vereadora Cris Gêmeas. 

Disse que o discurso do presidente foi muito pertinente em acompanhar os 

gastos públicos utilizados pelo Poder Executivo. E dinheiro público este, 

utilizados pelo Poder Executivo e utilizados pelo Poder Legislativo. Falou 

que a emenda 011, colocada aqui, é necessário aumentar o repasse duo 

decimal para o município de acordo com a faixa populacional. Ou seja, 

quer aumentar o duodécimo dessa Casa Legislativa. Quando a lei diz que 

somente 6% em cima do índice populacional. Perguntou ao presidente se 

precisa de mais recurso. Porque até onde, todos vêm acompanhando, esta 

Casa tem recurso e está sendo gasto indevidamente. Falou que o papel do 

Vereador é elaborar lei e respeitar as leis. Disse que esta Casa não está 

respeitando as leis. Falou que tem que respeitar o povo, pois merecem 

respeito. Cumprir com seriedade compromisso os seus papéis. Disse que o 

presidente quer aumentar o duodécimo desta Casa, como se o dinheiro, que 

aqui está sendo colocado, não está sendo suficiente. Mas gostaria de saber, 

gastar quase cem mil reais em uma obra de garagem se isso é utilizar muito 

bem o dinheiro público. Agradeceu, encerrou sua fala. Em discussão, o 

Vereador Professor Max fez uso da palavra. Disse que os orientandos de 

alguns vereadores vêm de outro município e não sabe do que se trata. 

Comentou que em momento algum a emenda 011/17 vem dizendo de 

aumento do duodécimo pra Casa Legislativa, os 6% são respeitáveis e são 

direcionados pelo Tribunal de Contas e avaliados pelo Tribunal de Contas. 

Falou que está escrito 6% o que já é operado há muitos anos desde que 

quando foi emancipado o município. Disse que não está escrito que tem 

aumento de duodécimo para a Câmara. Pediu ao presidente que quando 

fugirem do tema proposto que seja embargada a palavra, que se haja 

necessário o secretário possa ler na íntegra a emenda para que haja um 
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melhor entendimento. Agradeceu, encerrou sua fala. Em discussão, fez uso 

da palavra o Vereador Leonardo Andrade. Cumprimentou a todos os 

presentes. Disse que, de fato, está sendo votado na emenda 011/17 é mais 

uma tentativa do executivo de suprimir e de tentar calar a boca de todos 

aqueles que tem o poder de fiscalização. A emenda 011/17, que está sendo 

feita, diferentemente o que foi falado pela nobre edil, líder de governo, não 

é aumentar o percentual. Porque isso sim seria uma inconstitucionalidade. 

Haja vista que o percentual de 6% é regrado para todos os municípios com 

até 200 mil habitantes. O que foi feito aqui foi feito uma tentativa de tirar 

diversas rubricas, que são constitucionais do repasse da Câmara. Isso foi 

matéria levada ao Judiciário e apreciada pela Juíza. A Juíza deu favorável a 

legalidade. Porque esse governo tenta várias formas praticar atos ilegais. 

Falou que hoje tem um Tribunal de Contas extremamente técnico formado 

por auditores fiscais e não por políticos. Auditores estes que hoje ao 

apreciar este ano 35 contas de prefeitos, já rejeitaram contas de 26 

prefeitos. E ao rejeitar a conta do ex prefeito, prefeito que aqui estava no 

ano de 2016, foi apreciado as rubricas que lá estavam. E as rubricas foram 

aprovadas repasse constitucional a esta Casa. Disse que o Poder Executivo, 

mais uma vez, não tenta agir com legalidade. Tenta agir com autoritarismo 

e tenta esmagar o poder de fiscalização não só desta Casa, mas de todos os 

meios. Disse que esta Casa não deixará de fiscalizar. Agradeceu, encerrou 

sua fala. Em discussão, o Vereador Vandinho da Gráfica fez uso da palavra. 

Esclareceu com relação ao duodécimo, como bem o vereador Leonardo 

Andrade acabou de falar da constituição, que é uma lei federal, se for 

aumentar o duodécimo da Câmara, o repasse, esse aumento a população 

tem que regredir. É o que o prefeito está querendo fazer com a nossa 

cidade. Está querendo fazer com que a nossa população vá morar em outro 

município. Se for abaixo de cem mil habitantes aumenta para 7%. 

Agradeceu, encerrou sua fala. Em discussão, o Vereador Biriba fez uso da 

palavra. Cumprimentou a todos os presentes. Falou que tem vereador nesta 

Casa que está sendo mal orientado. E tem vereador que quer mudar a 

constituição federal. Disse que isso é uma lei federal que o município com 

até 100 mil habitantes recebe 7% do orçamento do município. O município 

de 101 a 300 mil habitantes recebe 6%. E isso não é a Câmara de Mesquita 

que está inventando, é uma lei federal que todos os municípios do Brasil 

tem. Mais uma vez com matéria mentirosa o prefeito vem questionar que a 

Câmara quer aumentar o duodécimo. Querendo jogar a população contra 

esta Casa. Agradeceu, encerrou sua fala. Em discussão, o Vereador Sancler 

Nininho fez uso da palavra. Falou que quando o nobre Vereador encerrou 

sua fala, o mesmo não passou o aparte para o presidente. Porque a fala do 

vereador Vandinho da Gráfica já tinha sido encerrada. Agradeceu, encerrou 

sua fala. O Senhor Presidente esclareceu para o Vereador Sancler Nininho 

que não solicitou o aparte e sim falou em discussão sobre o veto. O Senhor 
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Presidente colocou o Veto a Emenda 011/17 em discussão. Em discussão, 

fez uso da palavra o Vereador Marcel. Disse que conste em ata que as 

opiniões pessoais do presidente e seus apartes se levante da cadeira da 

presidência quando for fazer uso da palavra como todos os outros 

Vereadores. Com relação a emenda 011/17, a Vereadora Cris Gêmeas 

solicitou o aparte ao vereador Marcel. Foi concedido o aparte. Com a 

palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Disse que foi colocado aqui pelos nobres 

vereadores que não está dando transparência. Como foi falado aqui que é 

importante ler as emendas para saber o que aconteceu, não foi colocado. 

Porque primeiro em cima do duodécimo é de 4% a 6% de acordo com o 

índice populacional. E quando se falou aqui que existiam 03 verbas que 

estavam inseridas no duodécimo dessa Casa e que virou uma briga judicial. 

Quando a Juíza concedeu deferimento a solicitação dessa Casa não 

significa que a Juíza concordou que o dinheiro do Fundeb era pra ser usado 

na Casa Legislativa. Significava que não podia comprometer o exercício 

desta Casa por erros passados. Disse que na emenda 011/17 está bem claro, 

os nobres edis quando aprovaram essa emenda acrescentou um dispositivo 

estranho ao projeto original, no sentido de obrigar o Poder Executivo a 

custear as despesas com a parte patronal das contribuições sociais devido 

ao regime geral de Previdência Social. Fica bem claro que isso sim está na 

ilegalidade. Finalizou sua fala. A Vereadora Cris Gêmeas agradeceu ao 

Vereador Marcel o aparte concedido. Com a palavra o Vereador Marcel. 

Disse que não são os 6%, é a despesa que aumenta. Despesa essa do 

patronal do Poder Legislativo serão pagas pelo Poder Executivo. Com 

verba que poderia ser usada em outras coisas. Disse que se fala em 6%, 

melhor falar em valores, aproximadamente 700 mil reais que entra mês, 

nesta Casa, pediu para demonstrar a despesa do Legislativo para dar 

transparência. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente colocou o 

Veto a Emenda 011/17 em discussão, em votação, foi derrubado o veto 

com maioria absoluta. Colocou o Veto a Emenda 012/17 em discussão. 

Em discussão, fez uso da palavra o Vereador Vandinho da Gráfica. Disse 

que essa emenda é a que diz sobre a construção da mini vila olímpica do 

bairro da Coreia. É um projeto de iniciativa popular do bairro da Coréia. 

Gostaria que os nobres edis votassem na derrubada do veto. Agradeceu, 

encerrou sua fala. Em discussão, fez uso da palavra o Vereador Gelson 

Henrique. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que o que entra em 

discussão dos cinco vereadores, aqui presentes, é que são a favor da mini 

vila olímpica da Coréia. O grande problema é o rito que está sendo levado a 

essa aprovação. Ou seja, não se tem como aprovar dessa forma se não o 

prefeito não tem como executar. Falou que essa emenda não passou pela 

Comissão de Constituição e Justiça. Comentou que não estão contra a mini 

vila olímpica e acredita que o prefeito também não esteja contra. Outra 

questão também, disse que é a área. Tem que ter uma área específica, 
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correta e legalizada. Porque até hoje aquela área não tem especificação de 

quem é o dono, está na justiça. Agradeceu, encerrou sua fala. Em discussão, 

fez uso da palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Deixou bem claro, 

principalmente para a população da Coréia, que são a favor de que vários 

benefícios aconteçam no bairro e na cidade inteira. Mas entende que a 

Coréia precisa de uma área de lazer, uma área de esporte. Mas não vai 

permitir que a população da Coreia seja enganada. Porque está sendo 

enganada por uma emenda inconstitucional. Falou que foi votado por 

unanimidade o projeto de lei, que foi uma iniciativa popular, e todos 

concordaram e aprovaram sim. Falou que tem que ter uma mini vila 

olímpica na Coréia, mas quando se coloca essa emenda os parlamentares 

desta Casa sabem que está enganando o povo. Porque não consta no PPA, 

não consta na LDO e aí vem pra cá na LOA. Sabendo que lá trás não foi 

feito, que se torna inconstitucional. Pediu para economizar os gastos nesta 

Casa e doar para a Prefeitura. Para que a Prefeitura possa fazer a mini vila 

olímpica no bairro da Coréia. E gostaria de contar com o apoio dos doze 

vereadores desta Casa. Outra questão, a área onde está sendo sugerida a 

construção tem o documento que prova que desde o ano de 2016 existe 

uma briga judicial pela aquela área. Não existe legalidade para construção 

naquela área, uma vez que esta sob júdice. Falou para o povo do bairro da 

Coréia não serem enganados. Comentou que teve compromisso do prefeito 

em sua presença de que iria fazer investimento no bairro da Coréia. 

Agradeceu, encerrou sua fala. Em discussão, fez uso da palavra o Vereador 

Sancler Nininho. Cumprimentou a todos os presentes. Endossou as palavras 

da vereadora Cris Gêmeas. Disse que ninguém é contra a construção da 

mini vila olímpica do bairro da Coréia, desde que seja feito na legalidade. E 

que, de fato, possa ser executado. Falou que os vereadores desta Casa tem 

ciência do imbróglio jurídico que tem naquele local. Disse que como esta 

Casa tem um repasse mensal de aproximadamente 700 mil mensais, 200 

mil só de contratos. Esses 200mil em um ano dá dois milhões e 400 mil 

reais só de contratos nesta Casa. Uma faixa de 500 mil mensal com pessoal 

trabalhando, que dá uma faixa de seis milhões anuais. Então um total de 

quase nove milhões de reais que a Casa Legislativa usa. Como vereador 

disse que tem um salário de 10 mil reais e três cargos em seu gabinete. Dá 

um total de três mil reais de gabinete. Comentou que podia entrar em um 

consenso com os demais vereadores e pegar 500 mil reais e acelerar com a 

construção da mini vila olímpica. Pois é a favor e o povo merece. Pediu 

para seguir com a transparência por uma Mesquita justa e democrática. 

Agradeceu, encerrou sua fala. Em discussão, fez uso da palavra o Vereador 

Biriba. Disse que isso não é emenda e sim um projeto de iniciativa popular 

da população da Coréia. Comentou que alguns vereadores vetaram o 

projeto de iniciativa popular e vão a tribuna dizer que não são contras. 

Quando se fala da área que está sob júdice, mas na mesma já existe um 
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DPO e o Posto de Saúde, e o prefeito da cidade está desapropriando por 

decreto. Falou que teve um conhecimento pela Caixa Econômica Federal 

que tem uma verba disponível para ser gasta na parte esportiva de 

Mesquita, o valor do repasse de 521 mil e 625 reais, a contra partida da 

Prefeitura é de 26 mil e 779 reais. Falou que o povo está cansado de ser 

enganado. O Vereador Vandinho da Gráfica solicitou o aparte ao Vereador 

Biriba. Foi concedido o aparte. Com a palavra Vereador Vandinho da 

Gráfica. Disse que doa 10 mil reais do seu salário. Agradeceu o aparte 

concedido. O Vereador Biriba disse que vai na Caixa Econômica Federal 

ver esse recurso que pode ser gasto na secretaria de esporte. Agradeceu, 

encerrou sua fala. Em discussão, fez uso da palavra o Vereador Leonardo 

Andrade. Disse que ia dar o seu voto como sempre favorável ao povo e não 

ia se posicionar. Mas disse que começa ver discursos ufanistas tentando se 

agarrar em questões inconstitucionais. Gostaria de deixar bem claro uma 

coisa, que essa emenda 012/17 não era uma emenda que deveria ter sido 

feita. Porque essa Casa recebeu o que é mais puro no Legislativo, um 

projeto de iniciativa popular que foi colhido assinaturas e foi passado de 

casa em casa, e a população da Coréia quer sim uma Vila Olímpica, lazer, 

saúde, creche e educação, mas nesse momento foram colhidas assinaturas 

para que pudesse ser feita essa Vila Olímpica. Houve um questionamento, 

houve uma votação nesta Casa que foi aprovada por unanimidade. Depois 

houve uma emenda que foi aprovada por unanimidade. Mas como houve a 

insensibilidade do executivo em vetar o projeto de iniciativa popular. Disse 

que esta Casa, mais uma vez, tem uma função muito clara de votar sempre 

com o povo. Disse que alguns Vereadores estão se esquecendo do 

juramento de que nunca votariam contra o povo. Falou que o recurso para a 

construção da mini vila olímpica existe e a contra partida da Prefeitura é 

mínima. Comentou que nunca votará contra o povo. Agradeceu, encerrou 

sua fala. Em discussão, fez uso da palavra o Vereador Marcel. Disse que é a 

favor da construção da mini vila olímpica. Mas não pode ser feita de uma 

maneira inconstitucional. Falou que o veto vai ser derrubado e a vila 

olímpica não vai acontecer. Porque isso é um engodo. Comentou que o 

prefeito não pode validar uma coisa que é inconstitucional. Falou que o ex 

prefeito do município fez várias obras desordenadas e está respondendo 

vários processos. Disse que não teve parecer da Comissão de Constituição 

e Justiça. Falou que é a favor da construção da mini vila olímpica da 

Coréia. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente comunicou aos 

senhores vereadores que a questão do PPA quando tem o interesse do Poder 

Público de realizar, faz. Foram realizadas diversas obras na cidade no 

governo passado sem estar no PPA. Como por exemplo, a ciclovia, o Posto 

de Saúde da Coréia, diversas academias para a Terceira Idade, o DPO. 

Disse que isso acontece é quando o Poder Executivo quer realizar, quer 

mostrar que está ao lado do povo. Falou que alguns Vereadores ficavam 
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atrás do prefeito, do governo passado, inaugurando várias obras que não 

estavam no PPA, como também a creche do bairro do Cosmorama. E hoje 

vem com um discurso moderador que não está no PPA. Em discussão, fez 

uso da palavra o Vereador Professor Max. Esclareceu que não foi tirado 

dinheiro do Executivo conforme foi feito pelo edil. Porque esse dinheiro 

não existe, vai ser criada através de convênios, captação de recursos. Falou 

que esta Casa não fez nada diferente de uma emenda autorizativa. Ou seja, 

o prefeito está autorizado a executar. Comentou que o prefeito não tem a 

obrigação de fazer, mas tem a autorização. Só depende da boa vontade do 

prefeito para fazer. Falou que se o prefeito tiver boa vontade vai encontrar 

o meio correto para a construção daquela obra. Agradeceu, encerrou sua 

fala. Em discussão, fez uso da palavra o Vereador Russo do Radiador. 

Cumprimentou a todos os presentes. Comentou sobre o projeto, dizendo 

que é um projeto importantíssimo como todos os outros que beneficiam os 

munícipes. Falou que é importante estar ao lado do governo, mas não pode 

aceitar e tapar os olhos porque isso é hipocrisia. Tem alguns representantes 

nesta casa que foram eleitos pela ajuda do governo passado, e que hoje 

estão sentados em uma cadeira representando o povo e enganando a 

população. Porque disse que é inadmissível que um representante desta 

Casa passa um ano de mandato e não se falava em orçamento, verba 

repassada pelo governo. Falou que esta Casa não produz verba, esta Casa 

Legislativa legisla. Comentou que hoje estão querendo transparência nesta 

Casa, mas ficaram até o mês de novembro calados. Falou que teve no 

governo passado construção da creche em Cosmorama que não passou em 

meios legais, mas beneficiou aquela população. Fizeram ruas, tem uma rua 

no bairro do Cosmorama que ficou linda e beneficiou aquela população. 

Essa rua foi feita em nome de uma representante do legislativo. E hoje vem 

aqui fazer na Tribuna um palanque político. Pediu para os nobres edis que 

não sejam covardes com a população. Agradeceu, encerrou sua fala. O 

Senhor Presidente colocou o Veto a Emenda 012/17 em discussão, em 

votação, foi derrubado o veto por maioria absoluta. Não havendo mais 

vereadores querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por 

encerrada a 1ª (primeira) Sessão Extraordinária do ano de 2018. Convocou 

uma sessão extraordinária para amanhã, quarta feira, dia 12, às 10:00 (dez) 

hrs. Nada mais havendo a tratar, eu, Roberto Emídio, Secretário, fiz lavrar a 

presente Ata que vai devidamente assinada.  

 

 

 

   


