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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 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018. 

 

Aos vinte e quatro (24) 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 

Leydervan da Silva José, Vandinho da Gráfica que assumisse o 

Secretariado desta Casa. O Senhor Presidente, Marcelo Biriba, solicitou ao 

Senhor Secretário “Ad hoc”, Vereador Vandinho da Gráfica, que procedesse 

a chamada nominal dos Vereadores. Responderam: Joelson Cavalcante da 

Silva (Professor Max), Leonardo Fiaux de Andrade (Leonardo Andrade), 

Leydervan da Silva Jose (Vandinho da Gráfica), Luiz Carlos Mascarenhas 

de Santana (Russo do Radiador) e Marcelo Santos Rosa (Biriba). Feita a 

chamada, o Senhor Secretário justificou a ausência do Vereador Sérgio 

Henrique Pinheiro, Pebo Pinheiro, que por motivo de saúde não pôde 

comparecer hoje a sessão. Havendo quórum, o Senhor Presidente declarou 

aberta a quinta (5ª) Sessão Ordinária do ano de 2018 (dois mil e dezoito). O 

Senhor Presidente informou que não colocou em votação as atas anteriores 

por não haver quorum legal. Solicitou ao Senhor Secretário “Ad Hoc” que 

procedesse a leitura do Expediente, que constou de: PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL - Vereadora Cris Gêmeas: 
protocolou nesta Casa Legislativa 05 (cinco) pedidos de providências, 

encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Roberto Emídio: 

protocolou nesta Casa Legislativa 02 (dois) pedidos de providências, 

encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Professor Max: protocolou 

nesta Casa Legislativa 02 (dois) pedidos de providências, encaminhados ao 

Poder Executivo. Vereador Vandinho da Gráfica: protocolou nesta Casa 

Legislativa 03 (três) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 

Executivo. Vereador Sancler Nininho: protocolou nesta Casa Legislativa 

03 (três) pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. 

Vereador Gelson Henrique: protocolou nesta Casa Legislativa 13 (treze) 

pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador 

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

encaminhado ao Poder Executivo. SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE E URBANISMO: REITERAÇÃO DO PEDIDO 
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DE PROVIDÊNCIA Nº 101/GB/17 Vereador Vandinho da Gráfica: 

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

encaminhado ao Poder Executivo. A LIGHT S.A: Vereador Roberto 

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

INDICAÇÃO LEGISLATIVA: Vereador Roberto Emídio: protocolou 

nesta Casa Legislativa 07 (sete) Indicações Legislativas. MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES: Vereador Roberto Emídio: protocolou nesta 

Casa Legislativa 02 (duas) Moções de Congratulações. Vereador Marcelo 

Biriba: protocolou nesta Casa Legislativa 01 (uma) Moção de 

Congratulação. 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 passou para o tempo regimental 

Explicação Pessoal. Fez uso da palavra o Vereador Professor Max. 

Cumprimentou a todos os presentes. Disse que em respeito a população 

mesquitense fez o uso da Tribuna para se pronunciar acerca do ocorrido na 

cidade, na semana passada, quando o Tribunal de Justiça derrubou a liminar 

a qual sustentava o ex prefeito no mandato. Falou que vem sendo 

questionado nas ruas de qual é o posicionamento da Câmara de Mesquita 

neste sentido, haja vista que o vice prefeito ainda não se pronunciou sobre a 

real situação dentro da cidade. Comentou que esta Casa não pode ser 

omissa, mas o papel foi feito, a justiça foi feita, determinou, protocolou e 

publicou. Comentou que se os mesmos não querem assumir as suas 

responsabilidades a Casa também vai se pronunciar. Sugeriu ao Presidente 

desta Casa que seja feito um ofício que comunique a Justiça o que está 

acontecendo nesta Cidade. Porque o que não pode é permanecer do jeito 

que está, sem prefeito. Disse o que causa estranheza é que hoje se encontra 

presente na sessão ordinária desta Casa são cinco vereadores de doze 

vereadores. Falou que precisam ter compromisso com a cidade, com a 

população mesquitense, já é a terceira ou quarta sessão que os nobres edis 

não comparecem a sessão, sessões sem nenhum pronunciamento, sem 

nenhuma informação dos motivos pelos quais da ausência. Fez um pedido 

para o prefeito Waltinho Paixão que assuma a prefeitura da cidade, porque 

Mesquita precisa avançar. Falou que torce de verdade para que o Waltinho 

Paixão assuma o papel de prefeito da cidade e exerça com excelência esse 

papel. Porque se continuar com os moldes atuais disse que não vai deixar 

de se pronunciar nesta Casa Legislativa e lutar pelos interesses da 

população. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente solicitou ao 

Senhor Secretário que assumisse a presidência para fazer o uso da palavra. 

Com a palavra Vereador Marcelo Biriba. Cumprimentou a todos os 

presentes. Parabenizou o Vereador Professor Max pela excelente fala. 

Solicitou que constasse em ata que a partir do próximo pagamento, no dia 

20, os Vereadores faltosos serão descontados. Porque o trabalhador comum 
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quando falta é descontado, no parlamento também precisa ser descontado. 

Disse que quando é uma vez até entende, mas já é a quinta sessão que são 

os mesmos vereadores faltosos. Comentou que os Vereadores que fazem 

parte da base do Governo não têm a capacidade de vir pra sessão para 

liberar o crédito adicional de quase dois milhões de reais, que está nesta 

Casa, para ser votado. Falou que já é a terceira vez que esta Mensagem 

vem pra pauta da Ordem do Dia e não tem quorum para ser votado. Disse 

que é uma vergonha o que vem acontecendo. Agradeceu, encerrou sua fala. 

O Senhor Secretário “Ad Hoc” devolveu a presidência para o Vereador 

Marcelo Biriba. Ainda em Explicação Pessoal, fez uso da palavra o 

Vereador Vandinho da Gráfica. Cumprimentou a todos os presentes. 

Agradeceu a Deus por mais um dia. Disse que sessão irregular, sessão na 

beira da piscina, no Tênis Clube de Mesquita querem fazer. Mas dentro 

desta Casa Legislativa não comparecem para fazer sessão. Disse que os 

Vereadores foram eleitos para defender a bandeira do povo, da população, e 

não para defender os seus interesses. Agradeceu, encerrou sua fala. Não 

havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente deu por encerrada 

a 5ª (quinta) 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.   

 


