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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 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018. 

 

    Aos doze (12) dias do mês de junho 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), 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 (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 terceira (13ª) Sessão Ordinária do 

ano de 2018 (dois mil e dezoito). O Senhor Presidente perguntou aos 

Senhores Vereadores se receberam cópia das atas dos dias 05 (11ª Sessão 

Ordinária e 5ª Sessão Extraordinária) e 06 do mês de junho (12ª Sessão 

Ordinária). Todos responderam afirmativamente. O Senhor Secretário 

solicitou Questão de Ordem para o Presidente. Foi concedido Questão de 

Ordem. O Senhor Secretário, Vereador Roberto Emídio, cumprimentou a 

todos os presentes. Disse que houve uma Sessão onde foi dito que o mesmo 

falsificou um documento.  E lendo a Ata, falou que ele, Roberto Emídio, 

secretário, não lavrou ata alguma. Comentou que o motivo do uso da 

Questão de Ordem foi para falar que isso é um documento que pode dizer 

que é falso, porque não lavrou essa ata. Agradeceu, encerrou sua fala. O 

Senhor Presidente disse para o Vereador Roberto Emídio que colocasse 

qual foi a sua retificação na ata. O Senhor Presidente colocou em votação 

as Atas, foram as Atas rejeitadas, tendo votado pela rejeição os Vereadores 

Amaury Trindade, Cris Gêmeas, Gelson Henrique, Marcel, Roberto 

Emídio, Sancler Nininho e Pebo Pinheiro. A votação contra a totalidade da 

ata, em especial a do dia cinco (05) do mês de junho - 5ª Sessão 
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Extraordinária – importaria em impugnação, mas, em nenhum momento 

qualquer Vereador, em cumprimento ao disposto no Artigo 131, § 4º pediu 

sua impugnação quando os argumentos apresentados levariam o Plenário a 

decidir (§ 5º). Se houvesse impugnação com embasamento em fatos 

incontestes, o Senhor Presidente, de acordo com o § 6º determinaria a 

feitura de novas Atas. O Senhor Presidente declarou que tal não ocorrendo, 

ficam ratificadas e aprovadas, em sua totalidade, as Atas apresentadas na 

Sessão de hoje, dia 12 de junho, em especial a Ata da 5ª (quinta) Sessão 

Extraordinária do ano de 2018, realizada aos cinco (05) dias do mês de 

junho de 2018. Nenhum Vereador se manifestou contrário a decisão. O 

Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura 

do Expediente, que constou de: PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR: Nº 029/18 de autoria do Poder Executivo, oriundo 

da Mensagem nº 018/2018 – que: “DISPÕE: REVOGA A LEI Nº 967 DE 

04 DE ABRIL DE 2016 E REPRISINA A LEI Nº 416 DE 30 DE 

JANEIRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNXIAS. Proc. 198/18. 

PROJETOS DE LEIS: Nº 028/18: de autoria do Poder Executivo, 

oriundo da Mensagem nº 017/2018 – que: “DISPÕE SOBRE A 

CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS NO QUADRO PERMANENTE 

DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE 

MESQUITA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Proc. 197/18; Nº 

027/18 de autoria do Vereador Marcelo Biriba que: “CONSIDERA DE 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ONG – DEUS QUER TE 

VER SORRINDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Proc. 196/18. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL: Vereador 

Professor Max: protocolou nesta Casa Legislativa 01 (um) pedido de 

providência, encaminhado ao Poder Executivo. Vereador Sancler 

Nininho: protocolou nesta Casa Legislativa 03 (três) pedidos de 

providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereadora Cris 

Gêmeas: protocolou nesta Casa Legislativa 02 (dois) pedidos de 

providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Gelson 

Henrique: protocolou nesta Casa Legislativa 01 (um) pedido de 

providência, encaminhado ao Poder Executivo. Vereador Amaury 

Trindade: protocolou nesta Casa Legislativa 02 (dois) pedidos de 

providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Pebo 

Pinheiro: protocolou nesta Casa Legislativa 12 (doze) pedidos de 

providências, encaminhados ao Poder Executivo. INDICAÇÃO 

LEGISLATIVA: Vereador Professor Max: protocolou nesta Casa 

Legislativa 01 (uma) indicação legislativa. REQUERIMENTO DE USO 

DE TRIBUNA POPULAR: Processo 194/18; Requerente: Ana Cecília 

Campos de Oliveira; Representante: Sindicato Estadual dos Profissionais 

da Educação RJ (SEPE); OBJETO: Pauta Mensagem nº 014/2018 do 
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Executivo. Feita a leitura do Expediente, o Senhor Presidente convidou 

para fazer uso da Tribuna Popular a senhora Ana Cecília. Com a palavra a 

senhora Ana Cecília. Cumprimentou a todos os presentes. Agradeceu a 

Câmara de Vereadores de Mesquita e ao Presidente da Casa, Marcelo 

Biriba, por conceder o espaço de fala no Plenário para os servidores da 

educação. Disse que é professora das séries iniciais do Município de 

Mesquita desde o ano de 2011. Atualmente está como coordenadora geral 

do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) núcleo 

Mesquita. Disse que hoje se dirige a este Plenário para falar do golpe que 

os profissionais da educação estão em via de sofrer pelo atual governo 

municipal. Falou que na semana passada foi enviado a esta Casa um 

Projeto de Lei do Poder Executivo que revoga a Lei nº 967/16 e repristina a 

Lei nº 416/2008.  Ou seja, significa que o prefeito Jorge Miranda pede a 

revogação do plano de carreira de 2016 e que seja retomado o plano de 

carreira de 2008, com algumas alterações. Comentou que foi com grande 

perplexidade e indignação que tomaram conhecimento de tal ato do 

executivo. Pediu para os Senhores Vereadores, que sejam os Senhores da 

base do Governo ou da oposição, que não aprovem uma Lei que é contra 

aos servidores da educação. Disse para os senhores Vereadores que este 

Projeto de Lei não prejudica apenas aos servidores da educação, mas 

também as Suas Senhorias. Explicando que, como é sabido por todos, a Lei 

nº 967/16, a qual o prefeito pede a revogação, é a mesma que se encontra 

sub júdice movido pelo Governo contra esta Casa. Alegando 

irregularidades na ocasião da sua aprovação. Disse que essa ação contra o 

Legislativo ainda se encontra sem resposta final do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro. No entanto, os trâmites do processo já apontam para a 

dificuldade da Lei de 2016 ser considerada inconstitucional, já que os 

pareceres do Ministério Público e da Procuradoria do Estado negaram a 

inconstitucionalidade do plano. E mais do que isso: disse que pedem provas 

ao governo através de perícia contábil para verificar o tal impacto 

financeiro alegado pelo governo. Disse que caso os Vereadores aprovem a 

revogação da Lei nº 967/16 estarão atestando para o Tribunal de Justiça que 

agiram inconstitucionalmente sim, e mais, que cometeram as 

irregularidades apontadas no processo. Disse que a luta pela valorização da 

sua carreira é nacional, constante, e passa diretamente pelo plano de 

carreira. Falou que pode com tranqüilidade de consciência afirmar que 

nunca na atual gestão desse Sindicato, que, diga-se de passagem, termina 

no final desse mês, disse que o plano de carreira de 2016 ou que a minuta 

do plano parada na procuradoria são planos de carreiras dos sonhos, plano 

de carreira que contemplem todos os nossos anseios, muito pelo contrário, 

disse que sempre explicaram que no campo da luta política o resultado 

buscado não é vencer para o outro perder. Mas a busca é pelo consenso. E 

nesse consenso entre Governo e categoria disse que todos perdem e todos 
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ganham, mas o fato essencial é que uma categoria consciente, forte e 

organizada conquista muito mais. Falou que a luta não se esgota nunca. O 

plano de 2016 significou sim ganhos significativos, mas que ainda é uma 

pequena parte das conquistas que almejam. Por isso, disse que não pode ser 

revogado, voltar para a Lei de 2008 é andar para trás e não podem aceitar 

isso. Lutar sempre, retroceder jamais. Agradeceu, encerrou sua fala. O 

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

palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Cumprimentou a todos os presentes e a 

toda categoria da Educação. Disse que, apesar de não ter sido colocado em 

votação na Ordem do Dia, o Projeto de Lei Complementar que foi 

encaminhado pelo Poder Executivo, cuja Mensagem é 014 protocolizado 

na semana passada e o 015, protocolizado hoje, gostaria de solicitar a 

Presidência desta Casa vista aos Projetos. Principalmente porque esta casa 

não encaminhou essa documentação a Mensagem 014 onde coloca aqui 

sobre a Lei para os Vereadores presentes. Então disse que não existe 

possibilidade, e como sempre vem falando aqui, que um documento não 

pode ser colocado para uma votação sem análise, precisa dos Vereadores 

dessa Casa, perguntou a grande maioria que também não recebeu. Falou 

que inclusive terá tempo de conversar com a categoria também para 

poderem dialogar. Porque primeiro Vereador que está aqui de primeiro 

mandato e não tem ciência da Lei de 2008 do plano de carreira, não tem 

ciência do plano de carreira da gestão anterior, como foi citado aqui pela 

representante do SEPE, não está com a documentação na mão para analisar 

as alterações propostas pelo Poder executivo e nem esta alteração que 

chegou hoje e que foi protocolizado nesta Casa. Disse que está claro para 

todos, pelo menos pela maioria dessa Casa Legislativa, que precisam 

dialogar com a categoria, que precisam dialogar com o Poder Executivo, 

que precisam saber o impacto orçamentário, que precisam dialogar entre o 

Poder Legislativo, para que possam ter uma análise precisa e fazer uma 

deliberação que possa ser realmente importante para a categoria e que 

possa ser pertinente, principalmente aos avanços que a categoria espera. 

Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente respondeu para a Sua 

Excelência que está desinformada, porque não tem nada para ser votado 

hoje, ou seja, não tem matéria para Ordem do Dia. Disse que não sabe se a 

nobre Vereadora já tomou ciência por ser professora que essa questão já foi 

discutida no começo do ano, e até hoje o SEPE não tem posicionamento, já 

estamos no final do ano e nada foi resolvido. Fez uso da palavra o Vereador 

Leonardo Andrade. Cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou a 

Diretora do SEPE, Ana Cecília, que veio se posicionar. Disse que em todas 

as conversas que teve com Sindicatos, desde que assumiu a presidência da 

Comissão de Educação, vê um Sindicato muito sereno, sempre voltado para 

o que é praxe na categoria, brigar pelos anseios da categoria. Falou que 

nunca viu um diretor brigando por anseios próprios. Então parabenizou o 
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SEPE do Município de Mesquita por esse feito. Salientou dois pontos que 

foram ditos pela Diretora Ana Cecília e ratificou, como a nobre vereadora 

disse, que como o projeto acabou de chegar nesta Casa e como Presidente 

da Comissão de Educação disse que está se debruçando no projeto ainda. 

Disse que tem a certeza independente desta Casa ser governo ou ser 

oposição nunca votará contra o povo, nunca votará contra a categoria. 

Então disse que tem duas pautas em questões, primeiro, o Governo tenta a 

todo custo, desde o início da sua gestão, tornar a Lei nº 967 

inconstitucional, como foi falado. E até então disse que houve dois 

pareceres do Ministério Público contra inconstitucionalidade. Disse que ele 

judicializou o caso e o Ministério Público em dois momentos já opinou 

pela inconstitucionalidade. Não conseguindo anular judicialmente uma lei 

ele tenta manobrar para retirar direitos dos servidores com a desculpa de 

que poderá pagar não se sabe quando, aquilo que é de direito do servidor. 

Disse que como presidente da Comissão de Educação, independente de ser 

presidente, não votará contra o povo, e se perceber que esta Lei que está 

sendo revogada trouxer qualquer tentativa de retirar direitos dos servidores, 

pode ter a certeza que o presidente da comissão de educação fará o seu voto 

ser contrário, mesmo sendo voto vencido. Comentou que no dia primeiro 

não fizeram um compromisso com o prefeito, não foi eleito para estar junto 

com o prefeito, para andar junto com o prefeito, porque foi eleito para estar 

junto com o povo, andar sempre ao lado do povo. Caso alguém queira fazer 

que preste contas com a população. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso 

da palavra o Vereador Roberto Emídio. Cumprimentou a todos os 

presentes. Disse que chegou em suas mãos uma representação do seu 

partido Solidariedade. Falou que na forma do artigo 67, inciso 5, da Lei 

Orgânica, o partido Solidariedade com a representação da Câmara 

Municipal de Vereadores de Mesquita conforme  o documento em anexo 

veio por meio deste representar pela perda do mandato do Vereador 

Marcelo Santos Rosa, Biriba, atual Presidente da Câmara Municipal de 

Mesquita, pelo cometimento de diversos atos em função do seu mandato. 

Atos esses que subvertem os princípios da administração pública, artigo 37 

da Constituição Federal de 88 e da Lei Orgânica 8.492/92. Especialmente 

os artigos 10 e 11 que serão expostos a seguir por: contratação de empresas 

fantasmas por meio de licitações e super faturadas, conforme amplamente 

ventiladas em matérias de representação nacional conforme mídia em 

anexo, o que denota práticas reiteradas de atos improbidade administrativa 

se beneficiando do cargo de Presidente da Câmara para aquisição vultosas 

de detergentes, esponjas de aços, desentupidores de vasos sanitários, assim 

como a obra do estacionamento que foi paga de forma adiantada e demais 

itens que se quer encontram na Casa de Leis, assim como viagem a cidades 

conhecidas como cidades paradisíacas, o que releva por desprezo e 

sensação de impunidade. Com que fez corroborar a idéia que alguns 
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servidores se espelham nos atos praticados pelo presidente da Câmara. 

Desrespeito ao princípio da publicidade e negativa peremptória de acesso a 

informações, mesmo quando requeridas pelos parlamentares, conforme 

documentos em anexo, o que inviabiliza a fiscalização interna. 

Interpretando as Leis com cunho emitente e individual desrespeitando a 

soberania do Plenário e se recusando em colocar em votação Requerimento 

de Urgência Especial e se recusando a colocar em votação matérias 

oriundas em convocações extraordinárias obrigatórias, na forma dos artigos 

23 do Regimento Interno e artigo 51, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei 

Orgânica. Conforme matéria veiculada no último dia 11 de junho paira 

sobre o Presidente da Câmara Municipal acusação gravíssima de se 

apropriar de salários de pessoas que trabalhavam em uma cooperativa e 

prestava serviço ao Município. Disse que o partido Solidariedade veio na 

forma do artigo 67, inciso 5, da Lei Orgânica, considerando o comando 

regimental nos artigos 105, inciso 2 e artigo 106 do Regimento Interno e 

ainda considerando que tanto a Lei Orgânica e o Regimento são silentes em 

relação ao prazo para assegurar a ampla defesa do, ora, denunciado após 

este prazo. O plenário por maioria absoluta decide sobre a perda do 

mandato do Vereador Marcelo Santos Rosa, Biriba, Presidente da Câmara 

Municipal de Mesquita por utilização do seu mandato para consentimento 

de atos de improbidade administrativa destes precisos termos pede e 

aguarda o deferimento. Lido no dia 12/06/18. Disse para o presidente que 

está faltando transparência e será protocolado em tempo hábil. Agradeceu, 

encerrou sua fala. O Senhor Presidente disse que é para pedir o mandato 

dos vereadores que fizeram sessão fantasma que está tudo representado e 

vai ser denunciado na Delegacia por crime, está tudo documentado e tem 

vídeo. Ainda em Tema Livre. Fez uso da palavra o Vereador Russo do 

Radiador. Cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou a Ana Cecília e 

a Ana Paula que são representantes do SEPE. Disse que está indignado e 

está representando o povo e não meia dúzia de pessoas do governo. Passou 

para alguns dos nobres edis e até o Secretário que é um momento muito 

triste, muito difícil para a nossa cidade, e também não foi um momento 

propício para que ele viesse a Tribuna. Disse que nós temos muito mais 

problemas na nossa cidade do que ficar com picuinhas com representante 

dessa Casa. Porque Vereador tem que respeitar Vereador. Falou que esta 

Casa aqui é um poder da cidade e jamais irá se curvar de representar quem 

o colocou aqui, que foi o povo. Disse que é inadmissível que representante 

do povo só olhe para si. Falou que o que fizeram com esta Casa foi uma 

covardia, indo lá para trás após uma Sessão onde tem áudio e vídeo com 

assinatura dos doze vereadores e fizeram uma Sessão fraudulenta. Disse 

que não será capacho de governo nenhum, pois foi eleito para legislar e 

fiscalizar. E que ninguém vai furtar o seu direito e o seu poder. Gostaria 

muito de estar parabenizando e aplaudindo o executivo, mas infelizmente 
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no momento não pode fazê-lo. Falou que a nossa cidade está em evidência, 

só que para o lado negativo. Gostaria que a cidade estivesse em evidência 

pelos bons feitos, pelos bons representantes. Pediu para os Vereadores que 

não tirem os direitos de representarem o povo. Agradeceu, encerrou sua 

fala. Fez uso da palavra o Vereador Vandinho da Gráfica. Cumprimentou a 

todos os presentes. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. 

Parabenizou a Coordenadora do SEPE a Ana Cecília pela sua fala, dizendo 

que está junto na luta. Falou que está indignado com que esta Casa vem 

fazendo. Disse que nesta Casa não tem vereador, tem senador e deputado 

federal que estão fazendo emenda na constituição federal. Falou que o 

parecer do relator especial do Paraguai fez o parecer que carece de verdade, 

até porque a Lei de sua autoria, que trazia a padronização dos prédios 

públicos da cidade, não tinha aumento de despesas na administração 

pública, tendo em vista que os prédios públicos já se encontravam das cores 

da bandeira do Município. A obrigatoriedade tinha finalidade de fazer com 

que os gestores adotassem as cores da bandeira de Mesquita: verde e 

amarela nas partes externas dos prédios públicos municipais que visa 

preservar a identidade do nosso Município e evitar a constante mudança 

nas pinturas dos prédios na fachada. Gerando gastos desnecessários aos 

cofres públicos com pinturas que vão após o término do mandato do seu 

gestor ficando ônus do seu gasto para o município. Gerando déficit em 

áreas como saúde, educação, segurança e lazer. Disse que esta Lei que os 

Vereadores governistas revogaram irregularmente com uma sessão 

fraudulenta, uma sessão as escuras que não tiveram nem a hombridade de 

discutir com colega de plenário, com Vereador desta Casa, imaginam o que 

vão fazer com o povo. Disse que esta Lei trazia em seu texto o princípio da 

impessoalidade e da economicidade. Disse que está revoltado. Gostaria que 

os nobres edis fossem assinar qualquer documento e ir ao governo pedir 

para revogar um contrato de 235 mil de container, que não tem necessidade 

nenhuma para a nossa cidade, ou então assinar um documento pedindo para 

revogar o contrato dos aluguéis de veículos no valor de seis mil, oitocentos 

e noventa e dois reais por mês por cada veículo. Disse que não vão porque 

não tem nada para oferecer a eles. Citou uma matéria do jornal Extra, no 

dia 02/08/17, no qual o prefeito dizia que: “não faz acordo com bandidos”. 

Disse que gostaria de saber que quem regenerou se foi o prefeito ou alguns 

vereadores desta Casa. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente 

solicitou ao Vice Presidente que assumisse a presidência para fazer o uso da 

palavra. Com a palavra o Vereador Biriba. Cumprimentou a todos os 

presentes. Parabenizou a Ana Cecília pela excelente fala e todos os 

funcionários da Educação. Disse que jamais votará contra o servidor 

público e o povo da nossa cidade. Falou que mais uma vez vem a esta 

Tribuna envergonhado. Falou que o que está acontecendo nesta Casa e que 

tudo que o governo quer é tirar o foco desse desgoverno e trazer discórdia 
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para dentro desta Casa. Falou que no dia 05/06, às 14:00h (catorze horas), 

como consta na ata, o Presidente fazendo a chamada dos nobres 

Vereadores, os doze presentes vieram a esta Tribuna discursar pedindo 

Questão de Ordem e logo em seguida a sessão chegou ao seu final. Disse 

que mesmo não satisfeitos alguns Vereadores foram para trás da Plenária e 

votaram em favor do povo perder. Falou que sete Vereadores se trancaram 

no gabinete e forjaram uma Sessão para votarem as matérias pertinentes 

para o governo, e depois saíram dessa Casa indo para a Prefeitura. 

Comentou que foi publicado no Diário Oficial que a Sessão aconteceu às 

14:00h (catorze horas) do dia 05/06/18. Disse que chegaram ao ponto de 

colocar no Diário Oficial que o Presidente desta Casa se ausentou. Falou 

que vieram com discurso de tirar cinqüenta por cento desta Casa, perguntou 

o porquê não foram nas redes sociais falar que deram um cheque em branco 

para o Prefeito, ou seja, que todo recurso que vem de fora não precisa mais 

passar por essa Casa. Deram poderes ao prefeito de pegar empréstimo 

antecipado, os nobres Vereadores, que no ano passado, cassaram esse 

Prefeito que aí está, no final do ano mudaram de lado. Pediu para os nobres 

Vereadores assinarem um documentou para extinguir com todos os cargos 

de Secretários Adjuntos, todos os Subsecretários, os Diretores Adjuntos das 

escolas, pois se ele quer economizar poderia começar pelo governo 

executivo. Disse que, como o nobre Vereador Vandinho da Gráfica falou, 

quais são os vereadores que tem a coragem de revogar esses contratos que 

aí estão do Poder Executivo? Citou o hospital Mário Bento que continua 

fechado. Falou que não é culpa desta Casa e sim culpa da incompetência 

desse governo que se instalou em Mesquita, que nada funciona. Disse que 

tem Vereador aqui que nunca viu cobrar nada desse Governo, tem Vereador 

achando que é o melhor governo, mas não para o povo e sim pra eles. Pediu 

desculpas para os Vereadores que não deveriam estar escutando isso, mas 

disse que tem Vereadores que não tem o que falar precisa ficar quieto. 

Falou que está junto com o pessoal do SEPE. Agradeceu, encerrou sua fala.  

Ainda em Tema Livre, fez uso da palavra o Vereador Professor Max. 

Cumprimentou a todos os presentes. Primeiramente disse que gostaria de 

falar em suas palavras da palavra do Vereador Leonardo Andrade no que 

tange ao apoio ao SEPE e a toda luta da classe junto ao Governo. Assim 

como os demais vereadores não darão um passou atrás em defesa e do 

avanço da educação na cidade de Mesquita. Fez alguns questionamentos e 

disse gostaria de entender o porquê o governo está tão interessado em 

cassar mandato de vereador. Primeiro o advogado do ilustre prefeito da 

cidade entra com pedido de cassação por infidelidade partidária do 

Vereador Professor Max. Disse que agora vem o partido Solidariedade 

replicando, pedindo o mandato do presidente da Casa. Disse que tem um 

incômodo muito grande na tentativa de calar aqueles que estão contra os 

anseios do governo. Falou que tem que analisar isso e dizer que a vontade 
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pessoal não sobrepõe a vontade jurídica, primeiro entra na justiça e tentam. 

Parabenizou a Ana Cecília pela sua fala que foi muito importante. Pediu 

para a Líder de Governo que possa estar interpelando junto ao governo para 

dar uma satisfação a classe, que esclareça o que realmente eles estão 

tentando fazer, pois o que parece é a mesma tentativa de sempre de tentar 

dar legalidade aos equívocos do atual governo. Disse que o governo está 

conseguindo fazer com que esta Casa entre em conflito, porque para toda 

ação tem uma reação. Falou que essa tentativa exaustiva do governo de 

cassar vereador e vereador coaduna com isso, então para toda ação tem 

uma reação. Disse que vai reiterar a cobrança ao Presidente para também 

representar contra os sete Vereadores, onde fizeram uma Sessão no fundo 

do gabinete aprovando matérias que estavam sub júdice, matérias que 

estão tramitando nesta Casa simplesmente aprovaram. Falou para o 

Presidente que a publicação que foi feita pelo governo foi da ata feita por 

essa sessão fraudulenta, não foi da sessão onde estavam os doze vereadores 

presentes. Pelo contrário, disse que se manteve sentado, exatamente onde o 

secretário está sentado, juntamente com o presidente enquanto os demais 

Vereadores se encontravam dentro do gabinete do Vereador Marcel fazendo 

a sessão. Disse que eles não estão entendendo é que o jogo do governo é 

colocar um Vereador contra o outro, enquanto isso nada acontece na cidade 

em favor da população. Disse que um erro acaba favorecendo outro erro, 

como o cheque em branco que a Sessão fraudulenta permitiu ao prefeito, já 

começou a farra, um milhão, duzentos e cinqüenta de remanejamento já 

não tinha margem pra isso, com aprovação dos nobres edis autorizou o 

prefeito a começar a fazer os remanejamentos. Falou que isso, de fato, vai 

fazer com que a Casa Legislativa venha a ser fadada a fechar as portas, 

porque a redução que eles colocaram em rede social dizendo que cinco 

vereadores não foram a favor alegando que foi uma redução de cinqüenta 

por cento. Disse que a despesa dessa Casa mandando todos os 

comissionados embora gire em torno de trezentos e cinqüenta mil. E que o 

que o governo vai mandar não paga nem o custo fixo dessa casa. Sugeriu 

para que Sua Excelência prepare um ofício para todos os nobres edis que 

abdiquem dos seus salários, trabalhar sem receber salário, infelizmente 

terão que reduzir os três cargos dos seus gabinetes mantendo um cargo de 

menor valor para tentar com isso equacionar as contas e para que Sua 

Excelência não incorra no erro de improbidade junto ao Tribunal de 

Contas. Deixou a sua fala de repúdio as ações e atitudes dos nobres edis 

que se conduziram após a Sessão Extraordinária, que estava marcada às 

14:00h (catorze horas), que foi realizada, e que deram esse cheque em 

branco para o atual governo. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da 

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

Disse que vai tentar manter a tranqüilidade e tentar colocar o seu 

pensamento nesta Tribuna hoje até porque vivem em uma democracia. 
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Falou que concorda e discorda com o que foi falado aqui, porque cada um 

tem a sua opinião. Disse para o pessoal do SEPE que os sete vereadores 

estão sendo atacados em nenhum momento vieram a esta Tribuna dizer que 

vão ser contra o SEPE. Falou que a matéria não entrou para a Ordem do 

Dia, a matéria foi lida no Expediente. Convidou aos doze vereadores desta 

Casa para que possam sentar e dialogar com o governo ou entre os doze 

Vereadores para poder ver o que vai ser melhor para o pessoal da 

Educação. Disse que sua mãe é professora e deu aula por mais de trinta 

anos na rede pública e sabe o que é ser filho de professor. Disse que é a 

forma que as coisas são colocadas, cada um coloca como quer e cada um 

interpreta da maneira que bem entende. Pediu calma e tranqüilidade para 

discutir a matéria juntos, disse que tem a certeza que ninguém vai curvar 

diante da Educação. Falou do nobre colega Professor Max, pelo qual tem 

um carinho especial, que é amigo da família, mas vai falar de fatos 

políticos, que não leve para o lado pessoal, que na última Sessão ou 

penúltima, não se lembra bem, perguntou para o Professor Max se ele 

passou para o concurso público para desembargador, para juiz ou para 

promotor. Porque da forma que Sua Excelência pegou o documento extra 

judicial feito pelo corpo jurídico dessa Casa e leu em Plenária, Sua 

Excelência condenou os sete Vereadores, disse. Comentou que essa 

discussão está na justiça, e o que o Judiciário entender o que é melhor vai 

acontecer, o Judiciário vai provar quem está certo e quem está errado. Disse 

que alguns vereadores defendem que foi uma Sessão fraudulenta e outros 

Vereadores defendem que não, tinham a maioria absoluta dos Vereadores 

uma convocação legítima pelo Vereador Vice Presidente, Amaury Trindade, 

onde o Presidente da Câmara não convocou nenhum Vereador, ou seja, 

todos vieram em cima de uma convocação do Vice Presidente. Disse que 

está documentado que a ata que foi juntada na de vocês não tem assinatura 

de ninguém, não foi lavrada pelo Secretário da Mesa, e a ata da maioria dos 

Vereadores tem assinatura dos mesmos e foi lavrada pelo Secretário e está 

com a Justiça. Comentou que a Sua Excelência quando foi presidente da 

Câmara no ano de 2012, foi o primeiro presidente da história da cidade de 

Mesquita a ser afastado pela Justiça. Disse que o corpo jurídico, que orienta 

vocês hoje, é o mesmo corpo jurídico que tentou cassar o seu mandato lá 

atrás. Falou que os vereadores que cercam hoje foram os mesmos que 

tentaram cassar o seu mandato lá atrás, mas disse que ainda bem que foi 

esse corpo jurídico que tentou cassar lá atrás, pois assim você está na 

cadeira hoje, porque se fosse outro o senhor não estaria na cadeira de 

presidente hoje. Disse que esse corpo jurídico é o mesmo que permitiu que 

o antigo gestor saísse com mais de dezoitos processos administrativos, foi o 

mesmo que permitiu que ele ficasse inelegível no TRE, é o mesmo que 

permitiu que o nobre colega hoje está passando por um momento difícil 

com seu mandato sendo pedido sua cassação pelo Ministério Público 
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Federal. Perguntou para o Presidente se esse corpo jurídico o orienta tão 

bem assim. Fez um elogio para o presidente desta Casa dizendo que tem os 

seus desafetos, opiniões diferenciadas, mas Sua Excelência mostra quem 

você é, que não se esconde e age da maneira que tem que agir, ao contrário 

de outros que empurram para a frente e ficam por trás com uma máscara 

vestido de lobo em pele de cordeiro. Disse para o Presidente que é uma 

pessoa do bem, pediu para que ele reflita quem está errado e quem está 

certo. E caso Sua Excelência precise de um apoio vai ter. Como foi falado 

que a Casa não tem o dinheiro para manter os funcionários, na última 

Sessão foi dito pelo próprio Presidente que tem mais de quinhentos mil 

reais em conta. Disse que pode ter a certeza que o repasse que vai ser feito 

para esta Casa vai ser o suficiente para pagar o que é certo. Pediu desculpas 

para alguns Vereadores pela sua colocação, mas disse que falou de fatos 

políticos. Agradeceu, encerrou sua fala. Não havendo mais Vereadores 

querendo fazer o uso da palavra. O Senhor Presidente passou para a matéria 

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

Presidente passou para o tempo regimental Explicação Pessoal. Não 

havendo Vereador inscrito, o Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão 

Ordinária de 2018, convocando uma para amanhã, quarta feira, às 18:00h 

(dezoito horas). Nada mais havendo a tratar, eu, Secretário, fiz lavrar a 

presente Ata que vai devidamente assinada.   

 


