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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 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018. 

 

    Aos vinte e nove (29) dias do mês de maio do ano de 2018 (Dois mil e 

Dezoito), no Plenário Flávio Nakan, às dezoito horas (18h), 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: Amaury Trindade da Silva 

(Amaury Trindade), Cristiane Pelinca do Amaral (Cris Gêmeas), Gelson 

Henrique Santos da Silva (Gelson Henrique), Joelson Cavalcante da Silva 

(Professor Max), Leydervan da Silva José (Vandinho da Gráfica), Marcel 

Roberto Pinheiro Gomes (Marcel), Marcelo Santos Rosa (Marcelo Biriba), 

Roberto de Souza Emídio (Roberto Emídio), Saint Clair Esperança Passos 

(Sancler Nininho) e Sergio Henrique Pinheiro (Pebo). Feita a chamada. 

Havendo quórum legal e deliberativo, declarou aberta a décima (10ª) 

Sessão Ordinária do ano de 2018 (dois mil e dezoito). O Senhor Presidente 

perguntou aos Senhores Vereadores se receberam cópia das atas do dia 22 e 

23 da Sessão Ordinária. Todos responderam afirmativamente. Não havendo 

necessidade da leitura das atas oitava e nona Sessão, colocou-as em 

discussõa. Em votação, foram aprovadas as atas. O Senhor Presidente, 

Vereador Biriba, solicitou ao Senhor Secretário, Vereador Roberto Emídio, 

que procedesse a leitura do Expediente, que constou de: PROJETOS DE 

LEIS: Nº 018/18 de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 

010/2018 – que: “Altera a Redação dos artigos 3º, 5º, 6º, 10º, 11º, 12º, 

13º e 15º e revoga o artigo 16º da Lei nº 1070 de 12 de janeiro de 2018, 

que estia a receita e fixa as depesas do Município de Mesquita para o 

Exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Proc. 174/18; Nº 

019/18  de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 011/2018 

–que: “Revoga a Lei nº 1.044 de 06 de junho de 2017 e dá outras 

providências. Proc. 175/18; Nº 020/18 de autoria da Vereadora Cris 

Gêmeas que: “Denominação a Praça Margeada pelas Ruas da Serra, 

Trav. União e Serra, como Praça Cláudio Rushel Nogueira e dá outras 

providências.” Proc. 178/18; Nº 021/18 de autoria da Vereadora Cris 

Gêmeas que: “Institui o reconhecimento do caráter educacional e 

formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e 

permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos 
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estabelecimentos de Educação Básica, Pública e dá outras 

providências.”. Proc. 179/18; Nº 022/18  de autoria da Vereadora Cris 

Gêmeas que: “Dispõe sobre a mudança de nome da antiga Rua Belo 

Horizonte para Rua José do Espírito Santo e dá outras providências.” 

Proc. 180/18. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA 

CIVIL - Vereador Gelson Henrique: protocolou nesta Casa Legislativa 

03 (três) pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. 

Vereadora Cris Gêmeas: protocolou nesta Casa Legislativa 07 (sete) 

pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador 

Roberto Emídio: protocolou nesta Casa Legislativa 05 (cinco) pedidos de 

providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Marcel: 

protocolou nesta Casa Legislativa 04 (quatro) pedidos de providências, 

encaminhados ao Poder Executivo. Pedido de Providência ao 

Comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio 

Vereadora Cris Gêmeas: protocolou nesta Casa Legislativa 01 (um) 

pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. INDICAÇÃO 

LEGISLATIVA: Vereador Roberto Emídio: protocolou nesta Casa 

Legislativa 01 (um) indicação Legislativa. OFÍCIO Nº 

080/2018/PMM/PMG/GAB: Assunto: Retirada de Projeto de Lei 

008/2016 Estrutura da Guarda. Retirada de Projeto de Lei 008/2016 de 

autoria do Poder Executivo, encaminhados, respectivamente, através da 

Mensagem 002/2018. ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 002/2018: 

Sobrestamento do Projeto de Lei nº 018/18, de autoria do Poder Executivo, 

oriundo da Mensagem nº 010/2018. Feita a leitura do Expediente, o Senhor 

Presidente passou para o tempo regimental Tema Livre. Fez uso da palavra 

a Vereadora Cris Gêmeas. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que 

tem em suas mãos um Requerimento de Urgência Especial assinado pela 

maioria dos vereadores desta Casa, onde se coloca, claramente, a 

solicitação de urgência especial para aprovar, para colocar em votação o 

Projeto de Lei do Executivo, que veio nesta Casa Legislativa na semana 

passada, no qual o presidente ignorou o Pedido de Urgência Especial, e 

dizendo na própria ata, do dia 23, que iria colocar o Projeto do Executivo 

pra ser analisado na Ordem do Dia, nesta Sessão de hoje, e que iria colocar 

para a votação. No entanto, disse que não cumpriu a palavra dada na 

semana passada e, no entanto, não quer acatar uma decisão da maioria dos 

Parlamentares desta Casa. Deixando claro que o Poder Executivo quando 

encaminhou para avaliação do Judiciário é por não concordar com as 

Emendas Legislativas que os nobres Vereadores desta Casa elaboraram. 

Pois disse que sempre aprendeu a respeitar a democracia. Deixou a sua 

solicitação para que mantenha a solicitação de urgência especial, para que 

possam votar essa matéria na noite de hoje. Agradeceu, encerrou sua fala. 

O Senhor Presidente informou para a nobre Vereadora que quando falou 
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que iria votar com certeza iria ser votado. Mas disse que, como todos 

sabem, o Projeto está sob júdice. Comentou que está respeitando a 

Democracia e que precisa ter uma decisão da justiça para que depois venha 

ser votado. Disse que não pode votar uma matéria que está sob júdice para 

satisfazer a vontade do governo e cancelar todos os atos que foram feitos 

nesta Casa. Falou que quem quiser pegar uma cópia desse documento e 

possa se dirigir a procuradoria para obter mais informações. Solicitou ao 

Senhor Secretário que procedesse a leitura do Ato da Presidência, que 

constou de: Ato da Presidência nº 002/2018. Considerando o Mandado de 

Notificação nº 105/2018, extraído da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 00105028-76.2018.8.19.0000, em que figura como Representante 

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Mesquita e Representando 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Mesquita, impugnando as Emendas Legislativas números 

011/17, 012/17, 013/17, 014/17 e 015/17, incorporando a Lei Orçamentária 

Anual número 1070 de 12/01/18, recebido nesta Casa Legislativa em 

26/04/18, de forma indevida pelo Secretário o Vereador Roberto Emídio, 

visto que a notificação era pessoal ao Presidente desta Casa Legislativa; 

Considerando a posição uniforme do Ministério Público Estadual e Douta 

Procuradoria Geral de Justiça, no mandado de Segurança número 002437-

73.8.19.0213, Ação Declaratória número 0024188-05-2017.8.19.0213 e 

agravo de Instrumento número 0066763-85.2017..8.19.0000, e ainda, por 

decisão liminar no primeiro Mandado de Segurança citado, fixou-se 

entendimento de que quanto não declarado inconstitucional ou inválida, a 

Lei Municipal Orçamentária tem plena urgência e eficácia em todos seus 

efeitos normativos, bem como o V.Acórdão na Apelação Cível número 

0009225-55.2009.8.19.0024, vedando a redação dos valores no curso do 

ano orçamentário por iniciativa do Prefeito Municipal. Considerando que o 

Prefeito Municipal de Mesquita, não obteve decisão liminar para suspender 

os dispositivos impugnados, e ainda estar fluindo prazo para esta 

Presidência prestar as informações ao Egrégio Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça deste Estado. O Presidente da Câmara Municipal de Mesquita, 

no uso de suas atribuições, resolveu: Sobestar até ulterior decisão judicial o 

andamento do Projeto de Lei nº 018/18, relativa à mensagem número 

010/2018, protocolada em 23/05/18, por encontrar-se a matéria 

judicializada pelo próprio Chefe do Poder Executivo Municipal. Dar-se 

ciência aos demais Edis em Sessão Plenária. Feita a leitura do Ato. O 

Senhor Presidente deu continuidade ao tempo regimental Tema Livre. Fez 

uso da palavra o Vereador Professor Max. Cumprimentou a todos os 

presentes. Disse para o Presidente que em face do ato ocorrido fica claro e 

notório os motivos pelos quais essa matéria não pode ser apreciada por essa 

Casa no momento. O novo CPC diz que quando as partes são intimadas ela 

precisa ser ouvida. E a Casa ainda não foi ouvida. Parece que esse ato de 
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Inconstitucionalidade, que os nobres edis estão tentando, mais uma vez, 

frustadamente conseguir através dos atos da maioria desta Casa, pode 

proporcionar e incorrer em um erro gravíssimo. O ato contra a disposição 

expressa da Lei pode trazer danos a tudo que foi feito nessa Casa até o 

presente momento. Falou que existe jurisprudência que diz que não se pode 

mexer no Orçamento no andamento do ano. Disse que esse ato pode trazer 

a possibilidade de fechar a Casa Legislativa por não ter recursos para 

manter os custos mínimos e básicos desta Casa. Entre as modificações da 

mensagem do executivo, disse que o prefeito já tem a maioria na Casa 

Legislativa porque estaria preocupado com o percentual autorizativo de 

remanejamento; entre modificações disse que o prefeito poderia antecipar 

crédito, por exemplo, do Royalte do petróleo sem pedir autorização a esta 

Casa, ou seja, um cheque em branco para o Executivo, exerceu os últimos 

sete meses desse ano sem precisar da Casa Legislativa. Disse que os nobres 

edis estão tentando querendo concordar com isso. Sugeriu ao presidente 

que, caso isso ocorra, mande um ofício para cada vereador que no 

momento da aprovação dessas mudanças trabalharão sem receber os seus 

proventos, terão que reduzir o quadro de funcionários da estrutura da Casa, 

não terão recursos para pagar o aluguel dessa casa Legislativa. Então, disse 

que tem que agir com coerência e responsabilidade. Comentou que tem que 

respeitar os poderes. Falou para o presidente para que possa contabilizar os 

custos reais dessa Casa. E quanto o prefeito passaria a investir na casa 

todos os meses sobre obrigatoriedade constituição, porque o que ele quer 

efetivamente é passar a essa Casa Legislativa 162 mil quando só com os 

proventos dos vereadores se gasta 120 mil, fora os tributos. Que seja 

informado ponto a ponto os nobres edis qual é o custo dessa Casa. Solicitou 

que seja marcado uma reunião com os doze vereadores, para que possam 

chegar a um consenso desta matéria, mas não atropelar o Judiciário. 

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

Emídio. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que foi dito aqui que 

recebeu um documento indevidamente, mas segundo o artigo 31 do 

Regimento Interno, por ser o primeiro Secretário desta Casa, e estava nesta 

casa quando chegou o documento, e o protocolo encontrava fechado por ser 

horário de almoço, disse que recebeu sim dentro da sua atribuição. Falou 

que a matéria vai ser analisada e de maneira alguma será votada para 

prejudicar os funcionários desta Casa. Disse que pode ter certeza que se for 

para prejudicar aos funcionários vai votar contra. Porque não está para 

prejudicar o funcionário e a população. Falou sobre a transparência da Casa 

de mostrar quais são os gastos, para que possam saber até onde podem 

votar. Disse que está com o governo desde o início e nunca votaria a favor 

do governo e contra o povo. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da 

palavra o Vereador Sancler Nininho. Cumprimentou a todos os presentes. 

Disse que como foi colocado pelos Vereadores Professor Max e Roberto 
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Emídio ninguém vai votar contra a Casa Legislativa, ninguém vai deixar a 

Casa parada e sim ser justo com o dinheiro público. Comentou que esteve 

hoje na previdência social junto com a sua assessoria e desde que assumiu 

ao mandato, desde que os seus funcionários do seu gabinete trabalham aqui 

não foi repassado a previdência deles. Comentou que se está recolhendo, 

mas não está repassando, quer saber onde está esse dinheiro. Gostaria de 

uma explicação dos nobres colegas, pois os Vereadores estão sendo lesados. 

E os funcionários também. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor 

Presidente solicitou ao Vice Presidente que assumisse a presidência para 

fazer o uso da palavra. Com a palavra Vereador Biriba. Cumprimentou a 

todos os presentes. Disse que quando se fala em alterar alguns artigos da 

Lei Orgânica e o Orçamento da LOA, do ano vigente de 2018, que não 

conseguiu entender que a LOA foi votada em dezembro de 2017, e só agora 

o governo foi ver a necessidade de fazer alterações nestes artigos, e estão 

praticamente no meado do ano. Perguntou se o governo quer um cheque em 

branco, não quer ser fiscalizado. Disse que nunca viu em Município 

nenhum. Falou que era para o Executivo ser fiscalizado pelos doze 

Vereadores. Comentou sobre o contrato de locação de veículos da Cidade 

de Mesquita ao qual se depara com valor mensal unitário de cinco mil e 

oitocentos e noventa e dois reais cada carro. Disse que esteve visitando a 

cidade de Nilópolis e teve o conhecimento que desse mesmo veículo sai 

por dois mil e oitocentos reais. Foi na Cidade de Nilópolis e teve a 

informação que o veículo sai no valor de dois mil e cem reais. Disse que é 

complicado o que vem acontecendo na nossa cidade. O Vereador Roberto 

Emídio solicitou o aparte. Foi concedido o aparte ao Vereador Roberto 

Emídio. Disse que gostaria de saber se esse contrato citado é com  

motorista ou sem motorista. Só para poder especificar. Agradeceu o aparte 

concedido. O Senhor Vereador Biriba disse que na cidade de Mesquita é 

com motorista e na cidade de Nilópolis também é com motorista. Porque o 

motorista lotado em uma OS, aqui da cidade, não ganha mais do que mil e 

cem reais ou mil e duzentos reais. Disse que na cidade de Nova Iguaçu não 

tem motorista, mas custa dois mil e cem reais. Falou que descobriu que na 

cidade de Mesquita tem além de motorista, o auxiliar do motorista. 

Comentou que agora estão querendo diminuir o duodécimo desta Casa se é 

uma Lei federal. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Vice Presidente 

devolveu a presidência para o Vereador Biriba. Ainda em Tema Livre, fez 

uso da palavra o Vereador Leonardo Andrade. Falou sobre as manifestações 

oriundas do aumento do combustível. Disse do aumento do IPTU que teve 

esse ano em nossa cidade. Falou que não vai aceitar que qualquer 

governante seja presidente, governo, prefeito, pise mais ainda em 

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

Marcel. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que está sendo 

gratificante esta Sessão de hoje quando começa a falar sobre transparência, 
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coisa que já estão solicitando há muito tempo e não estão sendo atendidos. 

Falou que a ação em que o vereador se referiu não reprime qualquer 

votação nesta Casa. Disse que a votação sendo feita faz uma petição e entra 

no processo. Os poderes são independentes e harmônicos. A Vereadora Cris 

Gêmeas solicitou o aparte na fala do Vereador. Foi concedido o aparte. 

Disse para o presidente Biriba que nunca viu em nenhum Município um 

prefeito ser cassado porque pagou salário de servidores. Falou que cheque 

em branco quem tem é essa casa, porque a população não sabe como é 

gasto o dinheiro da Casa Legislativa. Disse que reduzir o duodécimo dessa 

Casa não vai inviabilizar procedimento e o trabalho dessa casa Legislativa, 

diante de tantos contratos, com tantos gastos desnecessários, que foram 

feitos por esta presidência durante este mandato, vê que o dinheiro sobra. 

Então disse que se o dinheiro sobra vamos devolver para que o executivo 

possa gastar com o povo, porque o povo merece. Falou para a população 

ocupar esta Casa Legislativa e também ocupar ao gabinete do presidente 

para saber como é gasto o dinheiro público desta Casa. Agradeceu o aparte 

concedido. Com a palavra o Vereador Marcel disse que o presidente tem 

que moralizar na Casa Legislativa, ver qual é a despesa real da estrutura. 

Deixou uma declaração que é a favor dos funcionários da Câmara, em 

nenhum momento o colocará contra. Falou que não é a redução do 

duodécimo que vai acabar com qualquer fiscalização, pois tem a certeza 

que os Vereadores vão continuar fiscalizando. Agradeceu, encerrou sua 

fala. O Senhor Presidente disse para o Vereador que o prefeito pode 

responder, pois quem manda o duodécimo é o prefeito. Respondendo a 

Vereadora falou que no começo de 2013, ao qual a Vossa Excelência fazia 

parte da bancada e de alguns Vereadores, também deram um por cento para 

o antigo gestor. E hoje disse que a Vossa Excelência é contra votar um por 

cento. Perguntou se é porque está na base do governo. Disse que queria que 

os Vereadores fiscalizassem esse contrato absurdo dos carros, que 

levantassem esse rombo que teve na cooperativa, mais de trinta milhões 

foram desviados no ano passado pra essa cooperativa, médicos que 

ganhando mais de quarenta e seis mil reais, com adicional noturno, na 

cooperativa e não trabalham. Perguntou novamente por que as Vossas 

Excelências não fiscalizam. Fez uso da palavra o Vereador Vandinho da 

Gráfica. Cumprimentou a todos os presentes. Primeiramente, disse que 

gostaria de pedir desculpas aos nobres edis pela sua fala na sessão passada. 

Disse que está com o extrato previdenciário de sua funcionária, Verônica, 

encontra-se todos pagos. A única coisa que ocorreu que na hora que faz a 

transmissão em bloco, de todos os funcionários desta Casa, o sistema não 

estava aceitando. E a funcionária Elaine, do setor de RH, teve que fazer 

individualmente e está constando o registro. Falou que se entrar agora no 

site através do CNIS, um site de informação, vai conseguir tirar. Ou seja, 

está em dia. Falou também do super faturamento de veículo que não é só 
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carro 1.6 e sim veículo camionete caçamba, 4x4, no valor de onze mil, 

novecentos e trinta e três reais. Falou que se for numa locadora de veículo, 

como por exemplo, a Localiza, consegue alugar esse veículo por dois mil e 

novecentos. Se for ao Município vizinho é no valor de três mil e 

novecentos reais e com motorista fica no valor de cinco mil e oitocentos 

reais, falou que tem o contrato do Município vizinho. Disse que tem que ser 

fiscalizado isso. Perguntou se os senhores sabiam que o Município fez um 

contrato para pintura, para semáforo, para pintar faixa de pedestre no valor 

de dois milhões, quatrocentos e noventa reais. Falou que ninguém comenta 

sobre isso. Disse que com a forma que está não tem condições de defender 

o governo. Falou para tirar o dinheiro da Câmara, mas para construir a mini 

Vila Olímpica do Bairro da Coréia, que é um projeto de iniciativa popular 

com mais de mil assinaturas. Retire o dinheiro daqui para criar o que 

prometeram que foi um Posto de atendimento Médico 24hrs no Bairro da 

Chatuba. O Vereador Leonardo Andrade solicitou o aparte na fala do 

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

Vereador Leonardo Andrade. Disse para a Vossa Excelência que é um dos 

mais estudiosos principalmente quando se fala do Diário Oficial da nossa 

Cidade. Perguntou para a Vossa Excelência e aos nobres edis quando que a 

nossa Unidade Mista 24hrs, porque estamos recebendo um vultoso recurso 

do Ministério da Saúde fundo a fundo, irá reabrir, ou será que as 

prioridades do nosso Município estão invertidas. Agradeceu o aparte 

concedido. O Vereador Vandinho da Gráfica disse que está com uma Lei de 

1.052, de 06/10/17, resumindo, disse que isso aqui é anistia para a nossa 

população que até hoje não foi colocado em prática, até hoje tem morador 

querendo pagar os impostos atrasados, não podem porque não está em 

prática. Isso é uma Lei que foi votada no mês de outubro no ano passado. 

Disse que ninguém cobra onde na verdade é o interesse da população. 

Falou que só vem aqui para cobrar quando o interesse é do governo ou 

interesse próprio. Comentou que está na hora de fazerem uma política 

consciente voltada para a nossa população tão sofrida. Agradeceu, encerrou 

sua fala. O Senhor Presidente comunicou aos nobres Vereadores que consta 

no Regimento Interno, no artigo 116, que esta Casa tem autorização de 

realizar Sessões itinerantes. Pediu aos nobres Vereadores que realmente 

amam esse povo mesquitense e defendem, que ao passar o recesso desta 

Casa, disse que vão começar a fazer sessões dentro das comunidades, 

começando com o Bairro da Coréia. Então depois do recesso serão feitas 

Sessões realizadas dentro do nosso Município. Ainda em Tema Livre, não 

havendo mais Vereadores inscritos. O Senhor Presidente deu início a 

matéria Ordem do Dia. Não havendo matéria para a Ordem do Dia. O 

Senhor Presidente passou para o tempo regimental Explicação Pessoal. Fez 

uso da palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Parabenizou ao Presidente desta 

Casa por essa iniciativa de fazer sessão legislativa junto ao povo, para que 
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a população possa acompanhar de perto tudo que acontece nas políticas 

públicas desenvolvidas na cidade. Principalmente do Poder Executivo e 

também do Poder Legislativo onde foram eleitos para representar a 

população. Disse que é um direito, é um dever que o povo tem. Disse que 

acha louvável, conta com a sua presença e vai fazer questão de procurar os 

locais com a presença da população e principalmente com a transparência 

dos gastos do dinheiro público. Disse que fica sem entender quando se fala 

de transparência, de cobrança. Falou que temos que cobrar do Executivo, 

temos que fiscalizar do executivo e temos que ser um exemplo, um espelho 

que queremos para a nossa sociedade e que infelizmente não vêem isso 

aqui. Disse que quando começar com a primeira sessão na Coreia que o 

presidente coloque todo gasto do dinheiro público deste janeiro do ano de 

2017 até os dias de hoje, pra dizer como que tem gastado o dinheiro 

público dessa Casa Legislativa. Agradece, encerrou sua fala. O Senhor 

Presidente informou para a Vossa Excelência que, em primeiro lugar já que 

a Vossa Excelência, acha, que não tem conhecimento e está no seu segundo 

mandato e não sabe, as atribuições das emendas parlamentares quando 

destinadas ao Município. Disse que a emenda parlamentar quando entra no 

nosso Município é uma verba carimbada. Porque a Emenda quando vem 

para um determinado fim tem que ser gasta. Disse que essas emendas eram 

pra serem gastas na área da saúde. Falou que quando for fazer sessão 

itinerante vai levar os gastos da Câmara e queria que a Vossa Excelência, 

líder de governo, levasse o contrato da locação de veículos e o contrato que 

a Prefeitura tem para a cooperativa. Fez uso da palavra o Vereador 

Leonardo Andrade. O motivo do uso da Tribuna foi porque foi citado pela 

Vereadora, disse que essas duas sessões legislativas extraordinárias no qual 

os Vereadores não compareceram, queria dizer para a Vossa excelência que 

não foi citado pessoalmente e não foi convidado a participar de uma sessão 

extraordinária que até então é ilegal, por não haver convocação de todos os 

Vereadores. Outra questão, já que a Vossa Excelência não tem o mínimo 

bom senso de não constranger aqueles que estão do lado de Vossa 

excelência hoje, disse que queria deixar claro que essa emenda, que o 

governo está hoje desesperado pra votar, querendo colocar em pauta, para 

que coloque em votação a anulação dessas emendas, foram votadas em 

dezembro e foram aprovados por dez Vereadores, inclusive por cinco 

Vereadores que fazem parte da base da Vossa excelência. Falou para a 

Vossa Excelência, como líder de governo, tem que pensar com carinho 

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

Pebo Pinheiro. Cumprimentou a todos os presentes. Concordou com o 

Vereador Vandinho da Gráfica sobre a construção da mini Vila Olímpica da 

Coréia. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente parabenizou a 

excelente fala do Vereador Pebo. Disse que não só a Mini Vila Olímpica, 

mas desempenhar e chamar o Governo para reabrir o Posto de Saúde Mário 
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Bento. Porque a nossa população clama por saúde. Fez uso da palavra o 

Vereador Vandinho da Gráfica. Comentou sobre o contrato de containers, 

queria saber qual é a necessidade de alugar containers para a nossa cidade 

no valor de duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e nove 

reais. Disse que alguns desses containers vão ser instalados dentro da Vila 

Olímpica com uma área enorme que dá pra fazer de alvenaria. Ou seja, 

disse que isso ninguém vem aqui falar, ninguém vem aqui comentar. Falou 

que é mais um contrato absurdo desse governo. Disse para fazer política 

voltada para o povo, fiscalizar, cobrar e votar se for a favor do povo. 

Explicou que foi eleito para representar a população e não ficar brigando 

pelo governo, até porque tem a sua vida estabilizada. Dessa forma o 

Município nunca vai avançar, contratos absurdos, gastos desnecessários. 

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

Max. Gostaria de reiterar o que a nobre Vereadora citou no que tange aos 

onze milhões que diz que os vereadores não compareceram e reiterar ao 

que o vereador Leonardo Andrade falou que não foram convocados para 

esta sessão, apenas os sete estavam cientes disso. Disse que dentro desses 

onze milhões, quatrocentos mil foi destinada pela Deputada, Jandira 

Feghali, do partido da nobre Vereadora que era pra ser utilizado 

especificamente no Mário Bento, mas se foi utilizada não foi comprovado. 

Porque não foi feito licitação na obra do Posto de Saúde. Disse para o 

Vereador Vandinho da Gráfica que o que importa é colocar a cidade linkada 

pela internet com fibra ótica espalhada pelo Município todo. Feito uma 

licitação que até agora não saiu ainda a licitação, mas disse que na cidade já 

percebe pessoas passando fiação pra poder facilitar o acesso a internet. 

Gostaria de saber qual foi o manifesto nesta Casa em prol de cobranças no 

Poder executivo. Falou que não tem e querem bater em cima, de coisa 

pequena, informou para debater quem está gerindo quase trezentos milhões 

por ano. E nada acontece dentro da nossa cidade, está um caos a nossa 

cidade. Disse que não vai se alongar aqui e pediu autorização ao Presidente 

da Casa para possam convidar um amigo chamado Valcleir, que é inspetor 

de Polícia, e se o Jorge estiver presente que também é inspetor de Polícia, 

para que possam receber uma Moção de Congratulação pelos serviços 

prestados dentro da nossa cidade. E gostaria de convidar todos os nobres 

edis para que pudessem fazer a entrega para os nobres policiais. Agradeceu, 

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

senhor presidente de uma forma educada que não é o prefeito que tem 

avisá-lo a nada e sim a Vossa Excelência que é o presidente. É a Vossa 

excelência que conduz financeiramente a Casa, como já disse em uma outra 

sessão uma casa que não é de um ou de dois e sim de doze. Disse que ficou 

feliz em saber que haverá transparência, ou seja, vão saber realmente quais 

são os gastos. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente disse que 

o recurso quando vem a esta Casa parte do Poder executivo, então a pessoa 
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mais exata que possa respondê-lo quanto que vem pra esta Casa é o 

prefeito. Ainda em Explicação Pessoal. Fez uso da palavra o Vereador 

Sancler Nininho. Pediu ao nobre Vereador Vandinho da Gráfica que possa 

ajudá-lo e ajudar também o seu gabinete. Porque disse que puxou o seu 

documento da mesma maneira que foi puxado da Vossa Excelência, no 

mesmo sistema, no mesmo local, e não tem a contribuição. E que os seus 

funcionários possam ter o direito adquirido. Disse que quando fala de 

gasto, gostou da idéia da sessão itinerante, que quando se faz uma obra é 

pago por medição. Disse que queria saber como ficou a obra do nosso 

estacionamento. Falou que foram eleitos para mostrar a população a 

transparência e que possam caminhar em harmonia nesta Casa, pois quem 

ganha com isso é o povo. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor 

Presidente disse para a Vossa Excelência que está certo de cobrar sobre o 

estacionamento, já foi feito toda a documentação para a obra do 

estacionamento, mas o prefeito não quer liberar a autorização para que seja 

concluído. Não havendo mais Vereadores querendo fazer o uso da palavra, 

o Senhor Presidente deu por encerrada a 10ª (décima) Sessão Ordinária de 

2018, convocando uma para amanhã, quarta feira, às 18h (dezoito horas). 

Nada mais havendo a tratar, eu, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai 

devidamente assinada.   

 


