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   DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018. 

 

Aos dois (02) dias do mês de outubro de 2018 (Dois mil e dezoito), aconteceu a 28ª 

(vigésima oitava) sessão ordinária no Plenário Flávio Nakan, da Câmara Municipal de 

Mesquita, com início às dezoito horas e dez minutos (18h10 min). O Presidente Marcelo 

dos Santos Rosa (Marcelo Biriba) convidou os vereadores a tomarem assento em suas 

bancadas, convidando para secretariar os trabalhos o Vereador Professor Max e que 

procedesse à chamada nominal 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, o Presidente declarou aberta a Sessão. 

Disse que por falta de quórum deliberativo não seriam votadas as Atas dos dias 18 (25ª), 

19 (26ª) e 26 (27ª) de setembro. O secretário em exercício procedeu a leitura do 

Expediente do Dia que constou de: Projeto de Lei nº 046/18 de autoria do 

Vereador Marcelo Biriba que: “INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE 

PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Proc. 325/18. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 010/18 de autoria do Vereador Marcelo 

Biriba Concede Titulo de Cidadão Mesquitense ao Doutor EDISON FERREIRA 

DE LIMA. Proc.326/18. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA: SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS e DEFESA CIVIL: 

Vereadora Cris Gêmeas  Protocolou nesta Casa Legislativa 01  PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA; Vereador Amaury Trindade  Protocolou nesta Casa 

Legislativa 01  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA;  Vereador Pebo Pinheiro 

Protocolou nesta Casa Legislativa 03 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS; 

Vereador Gelson Henrique  Protocolou nesta Casa Legislativa 17 PEDIDOS 

DE PROVIDÊNCIAS Vereador Vandinho da Gráfica Protocolou nesta Casa 

Legislativa 02 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS. SECRETARIA MUNICIPAL 

DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO Vereador Sancler Nininho    

Protocolou nesta Casa Legislativa 02 PEDIDOS PROVIDÊNCIAS. MOÇÃO 

DE CONGRATULAÇÕES Vereador Pebo Pinheiro Protocolou nesta Casa 

Legislativa 02. MOÇÕES DE CONGRATULAÇÕES. O Presidente abriu tempo 

para Tema Livre. O vereador Professor Max foi à Tribuna cumprimentou a todos os 
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vereadores, funcionários e presentes. Disse que como vem pontuando nas últimas 

sessões em relação aos demais vereadores que, uns abandonaram a Casa Legislativa e 

seus ofícios em função da campanha política. Que os vereadores não têm a 

responsabilidade de exercer o seu papel designado pela população. Que os mesmos vêm 

acatando todos os desmandos do atual governo. Fez referência a contratação de vários 

equipamentos pelo executivo para atender a Secretaria de Administração e a saúde e 

educação está um caos. Que mesmo sendo candidato tem mantido sua obrigação na sua 

agenda enquanto representante do povo estando presente em todas as sessões ordinárias 

e conduzindo seu mandato em prol da população. Que caso não pudesse estar pediria 

seu afastamento temporário. Citou os vereadores presentes que estão sempre na Casa 

honrando seu compromisso com a cidade. Que as pautas estão trancadas pela ausência 

dos vereadores a várias sessões. Sugeriu ao Presidente que deveria mudar a cultura da 

Casa em relação ao que se coloca na pauta. Que vereadores apresentam pedidos de 

providência através de seus assessores para fazer política na rua e não se faz presente 

para cobrar ao governo para fazer o papel dele. Questionou em que momento houve 

licitação para aquisição dos materiais e a reforma na quadra da Escola Américo dos 

Santos. Que estará protocolando mais um pedido de informação acerca de todo trâmite 

para aquisição e a reforma da quadra poliesportiva. Encerrou sua fala dizendo que 

enquanto estiver na Casa estará lutando com o Presidente para atender os anseios da 

população. O Presidente Marcelo Biriba pediu desculpas à população e disse que o que 

está acontecendo em Mesquita é reflexo do voto mal dado. Que a população irá no 

próximo dia 07 às urnas e que é importante votar consciente. Em Tema Livre foi à 

Tribuna o vereador Vandinho da Gráfica. Parabenizou o Vereador Professor Max que 

mesmo sendo candidato tem conseguido planejar seus compromissos e estar presente 

em todas às Sessões ordinárias. Disse que na próxima eleição do dia 07/10, a população 

saiba votar e escolher o melhor candidato para Mesquita. Que Mesquitense vota em 

Mesquitense e não em forasteiros que vem apenas pedir o voto e depois não aparecem 

mais. Agradeceu e deixou a Tribuna. Não havendo outros vereadores que quisessem 

fazer o uso da palavra em Tema Livre e não havendo quórum para Ordem do Dia, o 

Presidente abriu o tempo para Explicação Pessoal. O Vereador Professor Max foi à 

Tribuna e disse que nunca usou a Tribuna para fazer campanha política. Que no dia 07 

de outubro pode ser o momento de dar um norte ao País, ao Estado e principalmente a 

Baixada Fluminense. Colocou a importância do voto, de ir às urnas. Que a cidade de 

Mesquita precisa ter representantes que tenham compromisso com a Cidade. Que 

recebeu a informação que o atual governo iria publicar vídeos denegrindo a imagem de 

candidatos. Que o Prefeito não quer novas lideranças que possam confrontá-lo e 

fiscalizá-lo. Que no próximo domingo às 17 horas terão o conhecimento dos novos 

governantes eleitos para 2019. Não havendo outros vereadores inscritos, o Presidente 

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

Sessão Ordinária no dia 03 (três) de outubro (quarta-feira) de 2018 às dezoito horas 

(18h). Nada mais havendo a tratar, eu, Secretário fiz lavrar a presente Ata que vai 

devidamente assinada. 

   


