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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 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018. 

 

Aos dez (10) dias do mês de abril 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 cadeiras. A seguir solicitou ao Vereador Professor Max que 

assumisse o Secretariado desta Casa. O Senhor Presidente, Marcelo Biriba, 

solicitou ao Senhor Secretário “Ad hoc”, Vereador Professor Max, que 

procedesse a chamada nominal dos Vereadores. Responderam: Joelson 

Cavalcante da Silva (Professor Max) – PPS (Partido Popular Socialista), 

Leonardo Fiaux de Andrade (Leonardo Andrade) – PHS (Partido 

Humanista da Solidariedade), Leydervan da Silva Jose (Vandinho da 

Gráfica) – MDB (Movimento Democrático Brasileiro), Luiz Carlos 

Mascarenhas de Santana (Russo do Radiador) – PHS (Partido Humanista 

da Solidariedade) e Marcelo Santos Rosa (Biriba) – PRB (Partido 

Republicano Brasileiro). Feita a chamada, o Senhor Secretário  justificou a 

ausência do Vereador Pebo Pinheiro que encontra-se hospitalizado. 

Havendo quórum legal, o Senhor Presidente declarou aberta a quarta (4ª) 

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

solicitou Questão de Ordem ao Senhor Presidente. Foi concedida a Questão 

de Ordem. O Vereador Professor Max cumprimentou a todos os presentes. 

Disse que gostaria de fazer a leitura de um documento que foi protocolado 

na Prefeitura de Mesquita: trata-se do Ofício nº 076/2018, dirigido ao 

Prefeito Jorge Lúcio Ferreira Miranda, número do Ofício 

028/2018/GP/PMM. O Ofício diz o seguinte: Senhor Prefeito, 

cumprimentando-o, em atenção ao OF. 028/2018/GP/PMM, recebido nesta 

Casa Legislativa em 09/04/18, objetivando convocação de Sessão 

Extraordinária, apontando dia e hora para deliberar sobre as Mensagens ali 

citadas, para esclarecer a Vossa Excelência que o pedido de convocação 

não pode prosperar, visto que as matérias não se enquadram nas 

disposições contidas no artigo 127 do REGIMENTO INTERNO desta 

Casa, até porque as Mensagens 003-A/2018 e 004-A/2018, tem o mesmo 

objeto das Mensagens 003/2018 e 004/2018, estranhamente retiradas pelo 

Ofício nº 027/2018/GABINETE DO PREFEITO/PMM, demonstrando 

assim que não haveria urgência na sua apreciação. De qualquer sorte, as 

Mensagens 003-A/2018 e 004-A/2018 serão lidas na próxima sessão 



2 

 

ordinária, provavelmente nesta data, e encaminhadas as comissões 

respectivas, que deverão analisar preliminarmente o pedido de urgência 

especial. Por derradeiro, a Mensagem nº 039/2017, já foi lida em sessão 

ordinária e se encontra tramitando nas comissões. Convém registrar, que 

não é usual o Chefe do Executivo designar dia e hora para Sessão 

Extraordinária, visto que a competência é da Presidência desta Casa, por 

força do §6º do artigo 128 do REGIMENTO INTERNO. Nesta 

oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus sinceros votos de estima 

e consideração. Atenciosamente, Presidente Marcelo Santos Rosa. 

Agradeceu, encerrou a leitura. O Senhor Presidente comunicou aos 

Vereadores presentes que recebeu um documento do Poder Executivo 

convocando uma sessão extraordinária, como foi lido, na próxima quinta 

feira, dia 12/04, às 11:00hrs. Disse que gostaria de perguntar para o Poder 

Executivo qual seria o motivo dessa Sessão Extraordinária. Falou que a 

Câmara não está em recesso, está tendo sessão ordinária as terças e quartas 

feiras. Passou para o governo que são os vereadores de sua bancada que 

estão se evadindo das sessões.  Que é uma vergonha o que está acontecendo 

e depois vem falar que quer que a cidade avance. Falou que tem projeto 

para ser votado, tem o remanejamento no valor de quase dois milhões para 

ação social que está até na Ordem do Dia de hoje. Disse que na semana 

passada teve sessão e os mesmos vereadores não compareceram. Assinam o 

livro de presença e depois saem da sessão. E hoje nem apareceram. O 

Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário “Ad Hoc” que procedesse 

a leitura do Expediente, que constou de: PROJETOS DE LEI: Nº 011/18 

de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 003A/2018 – que: 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional orçamentário, no valor de 

R$: 1.921.294,29 (um milhão, novecentos e vinte e um mil, duzentos e 

noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) e dá outras 

providências”. Proc. 104/18; Nº 012/18: de autoria do Poder Executivo, 

oriundo da Mensagem nº 004A/2018 – que: “Dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$: 10.948.904,75 (dez 

milhões, novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e quatro reais e 

setenta e cinco centavos) e dá outras providências”. Proc. 105/18. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL - Vereadora Cris 

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

providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Gelson 

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

providência, encaminhado ao Poder Executivo. Vereador Roberto 

Emídio: protocolou nesta Casa Legislativa 01 (um) pedido de providência, 

encaminhado ao Poder Executivo. Vereador Professor Max: protocolou 

nesta Casa Legislativa 01 (um) pedido de providência, encaminhado ao 

Poder Executivo. Vereador Sancler Nininho: protocolou nesta Casa 
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Legislativa 05 (cinco) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 

Executivo. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 

TRÂNSITO: Vereador Professor Max: protocolou nesta Casa 

Legislativa 01 (um) pedido de providência, encaminhado ao Poder 

Executivo. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

URBANISMO: Vereador Sancler Nininho: protocolou nesta Casa 

Legislativa 01 (um) pedido de providência, encaminhado ao Poder 

Executivo. INDICAÇÃO LEGISLATIVA: Vereador Professor Max: 

protocolou nesta Casa Legislativa 01 (uma) Indicação Legislativa. 

Vereador Roberto Emídio: protocolou nesta Casa Legislativa 01 (uma) 

Indicação Legislativa. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: Vereador 

Professor Max: protocolou nesta Casa Legislativa 03 (três) Moções de 

Congratulações. OFÍCIO Nº 027/2018 GABINETE DO PREFEITO 

/PMM. Assunto: Retirada de Projeto de Lei. Retirada de 02 (dois) projetos 

de Lei, de autoria do Poder Executivo, encaminhados, respectivamente, 

através da mensagem 003/2018 e mensagem 004/2018. Feita a leitura do 

Expediente, o Senhor Presidente passou para o tempo regimental Tema 

Livre. Não havendo Vereador querendo fazer o uso da palavra, e não tendo 

quorum para votar nenhuma matéria da Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

deu por encerrada a 4ª (quarta) 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.   

 


