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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 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 
    Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro do ano de 2017 (Dois mil e 
Dezessete), no Plenário Flávio Nakan, às dezoito horas (18h), o Senhor 
Presidente, Vereador Marcelo Santos Rosa (Biriba), convidou os Senhores 
Vereadores a tomarem assento em suas bancadas. A seguir solicitou ao 
Senhor Secretário, Vereador Roberto de Souza Emídio, que procedesse a 
chamada nominal dos Vereadores. Responderam os Vereadores: Amaury 
Trindade da Silva – PTB, Gelson Henrique Santos da Silva – 
Solidariedade, Joelson Cavalcante da Silva (Professor Max) – PPS, 
Leonardo Fiaux de Andrade – PHS, Leydervan da Silva José – PMDB 
(Vandinho da Gráfica), Luiz Carlos Mascarenhas de Santana (Russo do 
Radiador) PHS, Marcel Roberto Pinheiro Gomes – PTB (Marcel), Marcelo 
Santos Rosa – PRB (Biriba), Roberto de Souza Emídio – Solidariedade 
(Roberto Emídio), Saint Clair Esperança Passos – PMDB (Sancler 
Nininho) e Sergio Henrique Pinheiro - PRB (Pebo). Feita a chamada. 
Havendo quórum legal e deliberativo, o Senhor Presidente declarou aberta 
a trigésima quarta (34ª) Sessão Ordinária do ano de 2017 (dois mil e 
dezessete). O Senhor Presidente perguntou aos Senhores Vereadores se 
receberam cópia da Ata da 33ª (trigésima terceira) Sessão Ordinária. Todos 
responderam afirmativamente. Não havendo necessidade da leitura da ata, 
colocou-a em discussão, em votação, foi aprovada. O Senhor Presidente, 
Biriba, solicitou ao Senhor Secretário, Roberto Emídio, que procedesse a 
leitura do Expediente, que constou de: VETO: Nº 008/17 oriundo da 
Mensagem nº 040/2017 ao Projeto de Lei nº 082/2017 de autoria do 
Vereador Vandinho da Gráfica. Proc. nº 486/17. PROJETOS DE LEI: Nº 
100/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 041/17 
que: “Autoriza o Poder Executivo a se associar na criação do consócio 
Intermunicipal de Agricultura da Baixada Fluminense e dá outras 
providências”. Proc. 487/17; Nº 097/17 de autoria da Vereadora Cris 
Gêmeas que: “Dispõe sobre política de proteção ás mulheres em 
situação de vulnerabilidade; pela rede pública de saúde com a 
utilização do contraceptivo reversível de longa duração de 
etonogestrel, e dá outras providências”. Proc. 483/17; Nº 098/17 de 
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autoria da Vereadora Cris Gêmeas que: “Altera a denominação da Rua 
Engenheiro Henrique Lussack, Edson Passos – Mesquita, RJ – CEP 
26553-500, para Rua Vereador Flávio Nakan”. Proc. 484/17; Nº 099/17 
de autoria do Vereador Roberto Emídio que: “Torna obrigatório a 
instalação, nas agências e nos postos de atendimento bancário 
eletrônico, de pequena escada móvel, abaixo dos balcões de 
atendimento e nos terminais, para o uso de pessoas com deficiência 
(Baixa Estatura) e dá outras providências”. Proc. 488/17. 
INDICAÇÃO LEGISLATIVA Vereadores Vandinho da Gráfica, 
Marcelo Biriba, Russo do Radiador, Gelson Henrique, Pebo Pinheiro, 
Marcel, Amaury Trindade, Professor Max, Leonardo Andrade e Saint 
Clair Nininho: protocolaram nesta Casa 01 (uma) Indicação Legislativa. 
Vereador Marcel: protocolou nesta Casa 01 (uma) Indicação Legislativa. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL: Vereadora Cris 
Gêmeas: 07 (sete) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. Vereador Leonardo Andrade: 02 (dois) pedidos de 
providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Roberto 
Emídio: 15 (quinze) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. Vereador Marcel: 09 (nove) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Gelson Henrique: 04 
(quatro) pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. 
Vereador Amaury Trindade: 02 (dois) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Pebo: 21 (vinte e um) 
pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
Vereador Roberto Emídio: 02 (dois) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO Vereador Roberto Emídio: 01 (um) 
pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. CEDAE 
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS Vereador 
Roberto Emídio: 02 (dois) pedidos de providências, encaminhados ao 
Poder Executivo. Vereador Pebo: 01 (um) pedido de providência, 
encaminhado ao Poder Executivo. A LIGHT S.A Vereador Roberto 
Emídio: 01 (um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. 
Feita a leitura do Expediente. O Senhor Presidente justificou a ausência da 
Vereadora Cris Gêmeas – PC do B, disse que a mesma encontra-se em 
Brasília numa agenda da frente parlamentar das vereadoras da baixada 
Fluminense. A seguir franqueou a palavra em Tema Livre. Fez uso da 
palavra o Vereador Professor Max. Cumprimentou a todos os presentes. 
Parabenizou a funcionária da Casa Rose Sodré pelo seu aniversário. Passou 
algumas informações nesta Tribuna acerca de alguns acontecimentos, 
algumas coisas que tem acontecido na nossa cidade, e que não podemos 
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nos calar em virtude da necessidade real da população acerca de alguns 
serviços, disse que recebeu a denúncia hoje em seu gabinete que está 
faltando a receita azul controlada na cidade, assim como o Rivotril. E 
reflexo dessa falta vem sendo demonstrado em algumas reuniões, em 
alguns eventos da cidade. Falou que precisam ficar atentos sobre isso. 
Reiterou o pedido dessa Casa junto a procuradoria, como já foi reiterado 
acerca dos pedidos de informações que foram feitas ao governo, pedido de 
informação a cerca da cooperativa, onde foi dado 48hrs pra mesma passar a 
essa Casa as informações no que tange a quantitativa de funcionários a 
cooperativa, salário, CPF e o respectivo local de trabalho. Não foi mais 
uma vez atendido pelo governo, disse que gostaria que esses documentos 
chegassem ao seu gabinete para que pudesse submeter ao próximo passo de 
procedimento com relação a isso. Comentou sobre o pedido de informação 
que foi feito na saúde com relação ao quantitativo de ambulância, que hoje 
presta serviço dentro do município. Assim como o extrato bancário da 
saúde, de todas as contas da saúde, que também até agora não o 
responderam e gostaria que a procuradoria o informasse o prazo. Fez um 
pedido a CPI da Saúde, que ainda se encontra aberto nesta Casa, que 
acrescente nos autos de investigação o porquê que está sendo dada licença 
Premium a dois funcionários, um é técnico de laboratório e a outra é 
técnica de enfermagem do Mário Bento. Ou seja, a pessoa está locada, 
trabalhando dentro do Mário Bento sem que esteja aberto. Disse também 
para que seja levantado os motivos pelos quais uma enfermeira foi 
exonerada do Mário Bento, no dia 16/10. Como pode uma enfermeira ser 
exonerada de um local que não está funcionando, está fechado. Deixou 
registrado dois temas para que a CPI da Saúde averiguasse. Registrou que 
constasse em ata uma nota de repúdio ao comportamento do senhor prefeito 
da cidade Jorge Miranda no evento que aconteceu ontem, dia 30/10, que 
fazia a ilusão ao término do Outubro Rosa, um evento hoje destinado as 
mulheres, a forma que o prefeito se dirigiu a diretora do SEPE. Uma forma 
deselegante, mal educada, deve ter os seus motivos, mas que fosse feito de 
maneira ordeira e que convidasse a presidente do SEPE para conversar no 
seu gabinete e não expor num evento público a figura da mulher. Disse que 
o causou estranheza é que existiam mulheres defensoras de tal absurdo e 
não houve nenhum pronunciamento. Comentou sobre a lei que vai ser 
votada hoje nesta Casa que é de grande valia, mas acha que deveria a 
procuradoria desta Casa se pronunciar e avisar aos procuradores do 
governo que a lei ao qual mandaram pra cá já existe desde a época do 
Paixão, desde o ano de 2001. Disse que esta Casa vai apreciar em breve 
essa Lei. Fez uma solicitação verbalmente de pedido de informação a 
Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Planejamento, que são as duas 
secretarias responsáveis pela elaboração das contas do orçamento, e saber 
baseado em que essas duas secretarias e que dados e da onde foram tirados 
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os dados pra que chegassem a projeção orçamentária para o ano que vem. 
Disse que a empresa contratada de sistemas não opera desde o início do 
ano. Quer saber como conseguiram esses dados. E com isso 
inevitavelmente ou propositalmente os valores orçamentários para o 
próximo ano caíram drasticamente. Talvez pela inoperância da arrecadação 
na Fazenda de IPTU e outros impostos.  Então gostaria de deixar esse 
pedido verbalmente para a Secretaria de Fazenda. Agradeceu, encerrou sua 
fala.  Fez uso da palavra Vereador Leonardo Andrade. Cumprimentou a 
todos os presentes. Comentou sobre o evento que aconteceu ontem da 
União Brasileira das Mulheres, acredita que algumas mulheres foram ao 
evento, mas que boa parte da população de Mesquita tiveram acesso ao 
vídeo, pois as mídias sociais compartilham as imagens ou vídeos e 
principalmente a fala do prefeito. Disse que queria tocar em dois pontos da 
cidade. O primeiro por ser vereador da cidade, independente da posição que 
tomou nesta tribuna, falou que o deixou muito triste em saber que o 
prefeito, perto do mês de novembro e dezembro, pela segunda vez no ano, 
serão demitidos mais de 700 ou até mil funcionários. Muito triste em saber 
que não foi feito uma programação, que não foi feito de forma correta a 
questão orçamentária do ano e ao fim do ano, próximo do Natal, serão 
demitidos quase mil famílias. O segundo ponto disse que qualquer um que 
exerce cargo de chefia tem a opinião divergente, o contraditório, o não 
concordar com as pessoas, é salutar. Falou que por muitas vezes nesta Casa 
discutiram, mas em momento algum houve um assédio moral ou qualquer 
tentativa de intimidar as pessoas. Falou que espera que no município não 
haja este tipo de situação. Disse para o senhor prefeito e qualquer chefe que 
tenha em seus quadros principalmente mulheres que estas não tem muitas 
vezes a mesma força que um homem para discutir, não intimide, 
principalmente num evento para defender as mulheres. Pois nada justifica 
um assédio moral. Agradeceu, encerrou sua fala. Ainda em Tema Livre. 
Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente informou aos 
senhores vereadores que consta um requerimento especial ao Projeto de 
Lei nº 080/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem 
026/17, Projeto de Lei nº 091/17 de autoria do Poder Executivo, 
oriundo da Mensagem 038/17 e ao Projeto de Lei nº 099/17 de autoria 
do Vereador Roberto Emídio. A seguir solicitou ao Senhor Secretário, 
Roberto Emídio, que procedesse a leitura da Ordem do Dia, que constou 
de: VETOS: Nº 006/17, oriundo da Mensagem nº 029/17 ao Projeto de Lei 
nº 073/2017 de autoria do Vereador Vandinho da Gráfica. Proc. nº 360/17; 
Nº 007/17, oriundo da Mensagem nº 030/2017 ao Projeto de Lei nº 
053/2017 de autoria do Vereador Russo do Radiador. Proc. nº 429/17. 
PROJETOS DE LEIS: Nº 080/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo 
da Mensagem 026/17 que: “Dispõe sobre a contratação de pessoal pela 
administração pública direta e indireta do município de Mesquita, por 
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tempo determinado, para atender á necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal e dá outras providências”. Proc. 392/17 REGIME 
DE URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 091/17 de autoria do Poder Executivo, 
oriundo da Mensagem 038/17 que: “Dispõe sobre a criação de cargos de 
profissionais especializados em distintos campos da educação especial 
para atuarem no município de Mesquita”. Proc. 453/17 REGIME DE 
URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 099/17 de autoria do Vereador Roberto 
Emídio que: “Torna obrigatória a instalação, nas Agências e nos postos 
de atendimento Bancário Eletrônico, de pequena escada móvel, abaixo 
dos balcões de atendimento e nos terminais, para o uso de pessoas com 
deficiência (baixa estatura) e dá outras providências”. REGIME DE 
URGÊNCIA ESPECIAL. PROJETOS DE DECRETO 
LEGISLATIVO: Nº 009/17 de autoria do Vereador Pebo Pinheiro, que: 
“Concede Título de Cidadão Honorário do Município de Mesquita ao SR 
Major André Luiz Oliveira de Albuquerque. Proc. 461/17; Nº 010/17 de 
autoria do Vereador Roberto Emídio, que: “Concede Título de Cidadã 
Honorária do Município de Mesquita a Sra. Selma de Mattos Rocha 
(Selminha Sorriso), Porta Bandeira do Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Beija-Flor e Cabo do Corpo de Bombeiros Militar. Proc. 463/17. 
Feita a leitura da Ordem do Dia. O Senhor Presidente colocou em discussão 
o Veto nº 006/17, oriundo da Mensagem nº 029/17 ao Projeto de Lei nº 
073/17 de autoria do Vereador Vandinho da Gráfica, foi mantido o Veto, 
com um voto contrário do Vereador Professor Max. Colocou em discussão 
o Projeto de Lei nº 080/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da 
Mensagem nº 026/17, em votação, foi aprovado em primeira e segunda 
discussão. Colocou em discussão o Projeto de Lei nº 091/17 de autoria 
do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 038/17, em votação, foi 
aprovado em primeira e segunda discussão. Colocou em discussão o 
Projeto de Lei nº 099/17 de autoria do Vereador Roberto Emídio, em 
votação, foi aprovado em primeira e segunda discussão. Colocou em 
discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 009/17 de autoria do 
Vereador Pebo Pinheiro, em votação, foi aprovado em primeira e segunda 
discussão. Colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 
010/17 de autoria do Vereador Roberto Emídio, em votação, foi 
aprovado em primeira e segunda discussão.  Não havendo mais matéria 
para Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou para o tempo regimental 
Explicação Pessoal. Fez uso da palavra o Vereador Professor Max. Disse 
que votou leis importantes para a nossa cidade. Justificou o porque que não 
o acompanhou o veto do prefeito no que tange a padronização das cores na 
cidade. Não invadiu a prerrogativa do executivo porque faz parte do 
legislativo criar leis. Não aumenta a despesa do executivo tendo em vista 
que o prefeito está pintando algumas repartições públicas da cidade de 
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outra cor. Ou seja, não onera em nada. Então nada mais justo seria que 
acatasse o projeto de lei do vereador Vandinho da Gráfica, onde padroniza 
as cores das repartições públicas da cidade. Disse que fez questão de votar 
contra a derrubada do veto. Falou que não aconteceu o mesmo com o 
projeto de lei do vereador Russo do Radiador por entender também que cria 
despesa para o executivo. Comentou das demissões no executivo e também 
atinge a Casa Legislativa. Uma vez que fora adequadas contas e os valores  
de repasse para a Casa Legislativa em março para abril foram adequadas, 
disse que foi feito nova adequação e chegou a conclusão de que os valores 
repassados para a Casa Legislativa até o mês de outubro foram suficientes. 
E representavam o que o poder executivo deveria repassar para a Casa 
Legislativa. Ou seja, nos meses de novembro e dezembro inevitavelmente 
terá que ser demitido todos os funcionários desta Casa Legislativa. Se nada 
for feito judicialmente ou através de um bate papo informal, pois seria 
formal se tivesse um bate papo antes da execução do processo, mas depois 
de feito e informado ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público 
classifica hoje como papo informal. Falou que espera que haja sucesso, que 
a procuradoria e os técnicos desta casa Legislativa tenham êxito na 
conversa com a procuradoria do município, para que possa sanar esse 
problema. Fez um pedido para o presidente que fosse apreciado, se possível 
na próxima sessão, o projeto, a mensagem do executivo que trata sobre 
adequação da Guarda Municipal. Explicou que o plano de cargos e salários 
da Guarda Municipal está atrelado a esta Lei, não pode ser colocado em 
prática o plano de cargos e salários sem antes essa Lei ser aprovado por 
esta Casa. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente agradeceu a 
presença do 1º Suplente Josué Pipas e do seu amigo Marcelo Radar. Ainda 
em Explicação Pessoal, fez uso da palavra o Vereador Vandinho da Gráfica. 
Cumprimentou a todos os presentes. Disse que o Executivo vem sempre 
errando. Explicou que o veto citado foi sobre a padronização dos 
uniformes, que foi feito essa lei posterior e o executivo já confeccionou 
alguns uniformes. Por isso que não se manifestou contra o veto para não ter 
um custo a mais. Referente a padronização dos prédios, disse que esta lei já 
está vigorando. Falou que tem que cobrar e o prefeito têm que cumprir. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Não havendo mais Vereadores inscritos da 
Tribuna em Explicação Pessoal, o Senhor Presidente deu por encerrada a 
34ª Sessão Ordinária de 2017, convocando uma para amanhã, quarta feira, 
às 18h (dezoito horas). Nada mais havendo a tratar, eu, Roberto Emídio, 
Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai devidamente assinada.  
 


