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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 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018. 

 
Aos cinco (05) dias do mês de setembro de 2018 (Dois mil e dezoito), aconteceu a 22ª 

sessão ordinária no Plenário Flávio Nakan, da Câmara Municipal de Mesquita, às 

dezoito horas e dez minutos (18h10min). O Presidente Marcelo dos Santos Rosa 

(Marcelo Biriba) convidou os vereadores a tomarem assento em suas bancadas, 

convidando o Vereador professor Max que secretariasse a sessão e que procedesse à 

chamada nominal dos Vereadores. O Secretário realizou a chamada dos vereadores. 

Responderam quatro (04) vereadores: Joelson Cavalcante da Silva (Professor Max), 

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

(Russo do Radiador) e Marcelo Santos Rosa (Marcelo Biriba). Havendo quórum legal e 

não deliberativo, o Presidente declarou aberta a sessão. Não houve Expediente do Dia a 

ser lido, o Presidente Marcelo Biriba abriu o tempo para Tema Livre. O vereador 

Professor Max foi a Tribuna e cumprimentos a todos os Edis e os presentes. Disse que 

se manifestava para registrar sua indignação. Que o país se encontra do jeito que está 

por omissão da população e, sobretudo de alguns daqueles que a população escolheu 

para representá-los. Que na Casa alguns Edis legislam em função de alguns objetivos 

não republicanos. Que o compromisso dos vereadores com a população pode ser visto 

hoje nesta Casa pelos vereadores presentes. Justificou a ausência do Vereador Leonardo 

Andrade. Que pasmem, pois, recebeu a informação que terão uma sessão extraordinária 

na próxima segunda feira às 10 horas de uma matéria que poderia ser colocada em 

sessão ordinária. Que se encontra preocupado com o presente e o futuro do Parlamento. 

Que quando temos vereadores que não tem responsabilidade de arcar com seu ofício 

sejam eles por quais motivos forem isso os deixa preocupado. Que em todas as sessões 

colocadas, mesmo estando em período eleitoral, não vai se ausentar e que gostaria que 

os demais fizessem o mesmo. Que em 2020 muitos deles irão bater na porta da casa do 

povo pedindo voto. Que refrescassem a memória e lembrassem esse dia. Que tem que 

renovar com àqueles que têm responsabilidade. Que fazem da Casa um apêndice da 

Prefeitura. Lamentável, disse. Que a justiça de Deus não tarda e tem fé que não somente 

os nobres vereadores, mas também o Prefeito irá olhar pela população com mais carinho 

e responsabilidade e não por interesses pessoais. Que o fato de fazer oposição e não 

fazer acordo não quer dizer que são os melhores, mas demonstra que tem 

responsabilidade com o povo e não com interesses pessoais. Parabenizou os vereadores 

que estavam na sessão. O Presidente Marcelo Biriba justificou a ausência do Vereador 

Amaury Trindade. Disse da irresponsabilidade do governo na publicação no D.O. 

datado do dia 05/09/2018 pedindo uma sessão extraordinária para o dia 10 e dizendo 

que o vereador autoritário irá fechar a Casa Legislativa e ordenou que os funcionários 
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não recebesse qualquer expediente dos vereadores. Que quem acusa tem que provar. 

Que tem vários funcionários na Casa. Que tal fato jamais aconteceu. Que a Casa nunca 

ficou fechada para não atender o interesse da população. Reafirmou a irresponsabilidade 

desses vereadores com a população de Mesquita, que nesta quarta feira, dia 05/09, às 18 

horas, de 12 vereadores tinham quatro presentes e dois justificaram. Perguntou onde 

estariam os demais. Os vereadores não comparecem nas sessões ordinárias, mas querem 

fazer extraordinária na próxima segunda feira. Que é ilegal, pois não se furtou em 

receber nenhum documento e nem de fazer sessão extraordinária desde que seja pelos 

trâmites legais. Que a população tomasse ciência do que está acontecendo e de que 

forma. Que do jeito que está a tendência é piorar. Agradeceu a presença de todos. O 

vereador Vandinho da Gráfica ainda em Tema Livre foi a Tribuna cumprimentou a 

todos e agradeceu a Deus por essa oportunidade. Disse que estão brincando e prevendo 

o futuro, pois nem o dia 10 chegou e já relatam que a Casa vai estar fechada. Que erram 

inclusive na convocação que deveria ser feita num Jornal de circulação que presta 

serviço para a Casa Legislativa e, na publicação já vem dizendo que a Casa vai está 

fechada. Que deveriam se reunir e irem ao Ministério Público ou no Juiz de posse do 

D.O., porque estão passando dos limites. Que nenhum dos presentes se furta de 

trabalhar. Que eles que não vem pra sessão. Que querem fazer extraordinária de um 

assunto que está na justiça. Que tem que respeitá-los. Agradeceu e deixou a Tribuna.  O 

Presidente Marcelo Biriba pediu que constasse em Ata a presença do Vereador 

Leonardo Andrade. Não havendo mais vereadores inscritos para o Tema Livre, o 

Presidente passou para a Ordem do Dia. Não houve matéria para a Ordem do Dia. O 

Presidente abriu o tempo para Explicação Pessoal. O vereador Professor Max foi a 

Tribuna cumprimentou o senhor Luciano do Chapéu. Disse ficar impressionado com a 

que ponto chega a condução de um executivo para atender seus interesses. Que coloca à 

disposição um jornal do município para publicar uma barbaridade. Que quer prever o 

que vai acontecer sem nem ter tentado protocolar nesta Casa. Disse que os vídeos 

institucionais da saúde estão uma maravilha, mas na prática a saúde está um caos. Que o 

povo sofre. Que na Policlínica uma senhora ficou aguardando atendimento desde as 

12h40min até as 15 horas e ninguém foi até ela perguntar se precisava de alguma coisa. 

Que não tinha médico. Que irá ligar para o Secretário de Saúde e questionar sobre.  Que 

a Clínica da Família sofre limitações e vários PSF’s estão fechados. Questionou em que 

mundo o governo vive. Que em Mesquita não é. Que na segunda feira estará presente 

para ver os argumentos que serão usados  para tentarem de qualquer maneira o que o 

Prefeito quer. Que fora da legalidade na Casa não vai acontecer. Que pode acontecer no 

gabinete como foi da outra vez. Que quem faz algo errado uma hora a casa cai. Que 

estão fazendo sucessivos erros e querem culpar o Presidente. Que cinco deles estavam 

do lado da Casa e trabalhando pelo interesse da população, mas algo aconteceu. Que 

está na Casa para fazer a parte dele. Que não tem provas, mas uma suspensão que algo 

aconteceu e não é republicano. O Presidente Marcelo Biriba disse que não apenas a 

senhora ficou sem atendimento médico. Que aproximadamente cinquenta pacientes 

esperaram desde as nove horas até as 16 horas e nada. Que onde está mil maravilhas 

com certeza não é Mesquita. O vereador Vandinho da Gráfica foi à Tribuna e agradeceu 

a presença e parabenizando o jovem Marlon, morador há 15 anos no bairro Coréia. 

Pediu desculpas pela falta de compromisso e responsabilidade de alguns vereadores que 

não se encontravam na sessão. Que levasse para seu bairro, seus pais e amigos o que 

acontece. Não tendo mais vereadores inscritos para Explicação Pessoal, o Presidente 

deu por encerrada a sessão, convocando todos os vereadores da Casa para a próxima 

Sessão Ordinária no dia 11 (onze) de setembro (terça-feira) de 2018 às dezoito horas 
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(18h). Nada havendo a tratar, eu, Secretário fiz lavrar a presente Ata que vai 

devidamente assinada.   


