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ATA 

  
   DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018. 

 

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de outubro de 2018 (Dois mil e dezoito), aconteceu 

a 34ª (trigésima quarta) sessão ordinária no Plenário Flávio Nakan, da Câmara 

Municipal de Mesquita, com início às dezoito horas e quinze minutos (18h15 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 

cinco (05) vereadores: Joelson Cavalcante da Silva (Professor Max), Leydervan da Silva 

José (Vandinho da Gráfica), Leonardo Fiaux de Andrade (Leonardo Andrade), Luiz 

Carlos Mascarenhas de Santana (Russo do Radiador) e Marcelo Santos Rosa (Marcelo 

Biriba). Havendo quórum legal, o Presidente declarou aberta a Sessão. Por falta de 

quórum deliberativo a Ata 33ª do dia 23 de outubro de 2018 será colocada em votação 

na próxima Sessão. O secretário em exercício vereador Professor Max procedeu a 

leitura do Expediente do Dia que constou de: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS e DEFESA CIVIL Vereador Pebo Pinheiro   

Protocolou nesta Casa Legislativa 04 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 

INDICAÇÃO LEGISLATIVA Vereador Vandinho da Gráfica Protocolou nesta 

Casa Legislativa 01 INDICAÇÃO LEGISLATIVA. O Presidente abriu tempo para 

Tema Livre. O vereador Professor Max foi à Tribuna cumprimentou a todos os 

vereadores, funcionários e presentes. Disse que sua insatisfação impera em todos os 

sentidos e que se sente envergonhado. Não pelo desentendimento ou a falta de 

entendimento com o Poder Executivo, mas pela atuação da Casa Legislativa nos últimos 

dois anos. Que o deixa perplexo que na Ordem do Dia encontram-se matérias do 

governo a ser votada e a bancada do governo não está presente para defendê-las e votá-

las. Que em relação ao remanejamento que citou na sessão passada, já são trinta milhões 

e quinhentos mil. Que é brincadeira com o dinheiro público. Que no D.O. encontra-se 

uma contratação de uma empresa em caráter emergencial que após dois anos de governo 

não caberia mais. Que é falta de planejamento. Que os vereadores tapam os olhos e 

ouvidos e que na sessão anterior calaram diante da atrocidade e retrocesso que 

proporcionaram aos funcionários da educação. Que fica claro na atual gestão a falta de 

interesse de valorizar os profissionais. Que no início de sua gestão e antes na sua 

campanha, o Prefeito dizia que iria assinar a carteira dos funcionários e até o presente 

momento não aconteceu na totalidade. Que a população fique atenta aos desmandos 

desse governo e da atuação dos parlamentares. Que muitos funcionários desses 
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vereadores se sentem obrigados a acompanhar o líder, mas não concordam com isso 

diante do descaso deles com o funcionalismo. Que não usa a Tribuna para fazer 

campanha política. Que no dia 28 de outubro seu posicionamento é contra tudo que está 

acontecendo. Que infelizmente está se vivendo um caos na moral política por culpa 

desses políticos com acordinhos e parcerias. Colocou a importância do voto, de ir às 

urnas. Que no próximo domingo irá contribuir e seu voto é na mudança. Que votará 17 

para Presidente e 20 para o governo estadual. O secretário em exercício assumiu a 

Presidência. O vereador Marcelo Biriba da Tribuna cumprimentou a todos e disse ser 

mais um dia que se sente envergonhado nesse seu terceiro mandato. Que a população 

fica à mercê desses vereadores que não tem compromisso e nem comparecem para votar 

os projetos do governo. Que eles mesmos ficam pedindo para colocar em votação. Que 

as matérias estão na Ordem do Dia. Que daqui a alguns dias estarão pedindo sessão 

extraordinária e realizando no escuro de um gabinete onde ninguém viu e publicando 

como tivesse ocorrido na legalidade. Perguntou: Cadê a transparência se votam contra 

pedidos de informação? Que na sessão anterior votaram contra dois pedidos de 

informação apresentados.  Que um pedido era sobre os uniformes que até o momento, 

no processo constava de um kit e só apresentaram uma camisa e um short. Onde está o 

restante do Kit, indagou. Que era pra se ter uma Câmara que fiscalizasse e se depara 

com vereadores que fecham os olhos. Que chegou o momento da população se 

conscientizar e comparecer às sessões e ver o que realmente acontece e qual vereador os 

representa. Que sobre o outro pedido de informação se referia à compra de aparelho de 

pressão no valor de setenta e seis mil reais. Que no mercado o aparelho custa 

aproximadamente setenta reais o que daria para comprar mil e oitenta e cinco aparelhos.  

Que gostaria de saber onde se encontram esses aparelhos. Que acredita não ter nem 

oitenta cinco desses aparelhos nas unidades de saúde da cidade. Que vereança é essa 

que representa a população, perguntou. Que o voto deve ser estudado e que a população 

precisa ir para Casa Legislativa acompanhar às sessões. Que se tem nas escolas uma 

merenda de péssima qualidade, olho de gato com valor absurdo, mas que o povo quer é 

um hospital 24h. Que Japeri tem um orçamento bem menor e tem hospital 24 h. Que a 

verba vem, porém, o Prefeito faz remanejamento para pagar OS. Reassumiu a 

Presidência. 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 queria elucidar 

uma dúvida na cabeça dos munícipes em relação às emendas reprovadas na sessão 

anterior. Disse ser uma delas referente à eleição dos diretores das escolas e creches. Que 

era uma reivindicação da classe. Disse que irá protocolar um pedido de informação 

acerca do destino de todos os maquinários do Mário Bento. Que se decidiu abrir uma 

Clínica da Família e o material foi desmontado. Que quer saber onde estão estocados ou 

guardados. Que a cidade vem sendo gerida de forma compartilhada entre o Prefeito e 

seu sócio que é quem comanda vereadores da Casa. Parabenizou o Presidente por ter a 

sensibilidade de cortar os salários de todos os vereadores e pagar os funcionários. Que 

se no próximo mês continuar a defasagem de verba, que continue assim, priorizando os 

funcionários e mantendo essa postura. Que enquanto estiver vereador estará brigando 

pela população com ou sem salário. O secretário em exercício assumiu a Presidência. O 

vereador Marcelo Biriba foi à Tribuna e disse que o Projeto de Lei nº 038/2018 do 

Plano de carreira dos funcionários da educação foi votado em 2016 inclusive por todos 

os vereadores e alguns deles se reelegeram e na sessão passada mudaram seu voto. Que 

três dos vereadores que o aprovaram em 2016 votaram contra na sessão passada. Porque 

será? Perguntou. Que a emenda referente à eleição das diretoras não foi aprovada 
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devido ao cargo ter virado cabide político do Secretário e do Prefeito.  Como é feita a 

escolha? Indagou. Que colocam pessoas desqualificadas para serem diretores de escola. 

Que votaram contra a emenda e não permitiram que a população decidisse. Que votaram 

por interesses próprios. Que falar abobrinha nas ruas é fácil, mas quer ver na Tribuna se 

votarão a favor da população ou do Prefeito. Pediu a todos os Mesquitenses que venham 

participar das Sessões na Casa as terças e quartas a partir das dezoito horas. Que a 

participação é um pedido dos vereadores que estão presentes na Casa. Reassumiu a 

Presidência. O vereador Vandinho da Gráfica parabenizou os vereadores presentes que 

mesmo há dois meses sem salário estão na Casa defendendo o interesse e representando 

a população e os funcionários. Que os vereadores estão subjugados e dominados pelo 

Prefeito. Que só vem na Casa fazer o que o Prefeito manda. Que o pedido de 

informação em relação ao uniforme escolar se deu porque no edital de licitação 

apresentava um kit. Mostrou aos presentes o modelo dos itens e do tênis. Que não foi 

entregue nada além do short e camisa e que mesmo assim, diferentes do modelo 

apresentado no edital. Que estão impedindo o exercício de cobrar o que é de direito. 

Que lhe causou estranheza que no D.O. do dia 22/10, para enganar a todos, não 

mostraram o valor, mas renovaram por doze meses com a mesma empresa de merenda 

escolar de péssima qualidade. Que com ou sem salário não vai se vender. Que não tem 

preço, pois, não é mercadoria e continuará fiscalizando. 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 30 (trinta) de outubro (terça-feira) de 2018 

às dezoito horas (18h). Nada mais havendo a tratar, eu, Secretário fiz lavrar a presente 

Ata que vai devidamente assinada. 

   


