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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 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2018. 
 

Aos doze (12) dias do mês de janeiro do ano de 2018 (Dois mil e 
dezoito), no Plenário Flávio Nakan, às dez horas (10h), 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 (Amaury Trindade) – PTB, Cristiane Pelinca do Amaral 
(Cris Gêmeas) – PC do B, Gelson Henrique Santos da Silva (Gelson 
Henrique) – Solidariedade, Joelson Cavalcante da Silva – PPS (Professor 
Max), Leonardo Fiaux de Andrade – PHS (Leonardo Andrade), Leydervan 
da Silva José – PMDB (Vandinho da Gráfica), Luiz Carlos Mascarenhas de 
Santana – PHS (Russo do Radiador), Marcel Roberto Pinheiro Gomes 
(Marcel) - PTB, Marcelo Santos Rosa (Biriba) – PRB, Roberto de Souza 
Emídio (Roberto Emídio) - Solidariedade, Saint Clair Esperança Passos 
(Sancler Nininho) - PMDB e Sergio Henrique Pinheiro - PRB (Pebo). Feita 
a chamada. Havendo quórum legal e deliberativo, o Senhor Presidente 
declarou aberta a segunda (2ª) Sessão Extraordinária do ano de 2018 (dois 
mil e dezoito). O Senhor Presidente perguntou aos Senhores Vereadores se 
receberam cópia da Ata da 1ª (primeira) Sessão Extraordinária. Todos 
responderam afirmativamente. Não havendo necessidade da leitura da ata 
da sessão extraordinária, colocou-a em discussão, em votação, foi aprovada 
por unanimidade. Por se tratar de reunião extraordinária não existe o 
período destinado ao Expediente. O Senhor Presidente, Biriba, solicitou ao 
Senhor Secretário, Roberto Emídio, que procedesse a leitura da Ordem do 
Dia, que constou de: PROCESSO Nº 014/2018: Leitura da DENÚNCIA 
protocolada em 09/01/2018, relacionada a prestação de serviços da 
Cooperativa Central de Trabalho – COOPTRAB, junto ao Município de 
Mesquita, bem como a discussão e votação de seu recebimento. Feita a 
leitura da Ordem do Dia. O Senhor Presidente colocou o Processo nº 
014/2018 em discussão. Em discussão, a Vereadora Cris Gêmeas fez uso da 
palavra. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que ontem, durante uma 
sessão extraordinária, foi entregue uma documentação convocando os 
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vereadores para uma sessão extraordinária, de hoje, para falar sobre uma 
denúncia. Falou que o presidente coloca hoje essa denúncia para ser votada. 
Enfim, falou que a sua prerrogativa como líder de governo foi solicitar logo 
de imediato, fez até o protocolo desta Casa, o teor da denúncia. Porque 
disse que isso é o princípio da publicidade. Comentou que tem que ter 
acesso a essa denúncia com antecedência pra saber do que se trata.  Falou 
que fez a solicitação e a entregaram o teor nesse momento, exatamente às 
10:12 (dez horas e doze minutos). Disse que como vão analisar se existe, 
realmente, um fato determinado, como prevê na instauração de uma CPI, se 
durante o processo dessa sessão extraordinária é que desejam que façam 
apreciação e votação. Falou que existe um rito e a vossa excelência sabe. 
Gostaria de saber se as pessoas que estão aqui, nessa existência, se 
conseguiriam aprovar, uma discussão como essa, recebendo o documento 
na hora. Disse que ninguém consegue. Deixou a sua declaração, o seu 
repúdio. Falou que mais uma vez esta Casa está equivocada com a 
condução de todo o processo. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor 
Presidente esclareceu para a Senhora Vereadora que quem está equivocada 
é a Vossa Excelência. Porque não é abertura de uma CPI. E esta Casa 
recebeu uma denúncia de um cidadão que também não sabe do que se trata 
essa denúncia, por isso está sendo feita essa votação pra ser acatada ou não 
essa denúncia, pra que possa começar averiguar se realmente é verdadeira 
ou falsa essa denúncia. Deixando claro que está sendo votada a Denúncia e 
não uma CPI. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
fizesse a leitura da Denúncia. Leitura da Denúncia: Exmo Sr Presidente da 
Câmara Municipal de Mesquita, foi dado entrada no protocolo no dia 
09/01/2018, nº 014/2018. O Senhor Josimar da Rosa Lacerda, brasileiro, 
solteiro, autônomo, portador da identidade nº 24.562.493-7 Detran, CPF nº 
139.140.457-28, Título de Eleitor nº 1334.9064.0353, residente e 
domiciliado à Rua Libania, nº 305, Centro, Mesquita, RJ, CEP 21000-000, 
vem apresentar DENÚNCIA em face do Sr. Jorge Lúcio Ferreira Miranda, 
Prefeito do Município de Mesquita pelas razões e fatos abaixo: O Sr 
Prefeito contratou de forma emergencial a Cooperativa Central de Trabalho 
– COOPTRAB, para que prestasse serviços à Prefeitura por 180 (cento e 
oitenta) dias. O Contrato acabou e o SR Prefeito, sem fazer licitação 
conforme determina a lei 8666/93, continuou pagando a citada cooperativa 
com valor cada vez maiores e absurdos por reconhecimento de dívida. 
Ocorre que tal tomei conhecimento que profissionais da saúde e de outras 
secretarias vêem recebendo salários astronômicos. Recebem adicionais de 
insalubridade, horas extras e adicional noturno, porém não temos serviços 
24 horas em funcionamento em nosso município que atendam a população. 
Para tanto, cito alguns profissionais da área da saúde que supostamente 
trabalham 24 horas em nosso município: Nome: Adriano Gonçalves Pereira 
(Médico)/ Adicional: Ad. Noturno/Insalubridade/ Valor Pago: R$: 
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15.595,56; Nome: Alessandro dos Santos Barbosa (Médico)/ Adicional: Ad. 
Noturno/Insalubridade/ Valor Pago: R$: 15.595,56; Nome: Amanda da 
Silva Pires Guedes (Médica)/ Adicional: Hora-Extra/Ad. 
Noturno/Insalubridade/ Valor Pago: R$: 20.935,94; Nome: Henri Landau 
(Médico)/ Adicional: Hora-Extra/Ad. Noturno/Insalubridade/ Valor Pago: 
R$: 46.112,04. Não bastassem os altos salários, a Cooperativa lança uma 
cobrança sem a devida informação com a seguinte nomenclatura 
“FATURA” onde praticamente dobra os valores que a Prefeitura paga 
pelos serviços. Esse dinheiro poderia ser usado para melhoria da nossa 
saúde ou educação. Como se verifica há indícios suficiente do cometimento 
de crimes de Responsabilidade Fiscal e Contra os Cofres Públicos. Assim, 
requer a Vossa Excelência seja a presente Denúncia recebida por essa nobre 
Casa Legislativa para que sejam apuradas as irregularidades nos 
pagamentos efetuados à Cooperativa Central de Trabalho – COOPTRAB 
pelo Prefeito de Mesquita. Pede e espera o deferimento. Feita a leitura da 
Denúncia. O Senhor Presidente colocou o Processo nº 014/2018 em 
discussão. Em discussão, fez uso da palavra o Vereador Gelson Henrique. 
Cumprimentou a todos os presentes. Disse que não foram comunicados 
sobre essa Denúncia em tempo hábil. Falou que, ontem, receberam um 
Ofício de que hoje às 10:00 seria uma reunião pra discutir essa denúncia. 
Disse que no Ofício está escrito reunião, no Diário Oficial convocado uma 
sessão. Comentou que hoje está na sessão, mas não teve a reunião. Falou 
que na Ordem do Dia, lida pelo Secretário Roberto Emídio, diz que bem 
como hoje seria feito a discussão e a votação. Falou que o presidente está 
abrindo a sessão e pedindo a votação. Falou que pra saber o teor dessa 
denúncia, questionou que não está tendo essa clareza. Agradeceu, encerrou 
sua fala. O Senhor Presidente esclareceu que a discussão é o que as vossas 
excelências estão fazendo. Sobre o teor da Denúncia informou que vai ter 
que apurar. Porque receberam essa denúncia no dia 09 e ninguém 
conseguiu levantar essa denúncia. Disse que estão aqui é para acatar ou não 
essa denúncia. A partir de hoje vai sentar com os doze vereadores pra ver, 
de fato, se essa denúncia é verdadeira ou não. Falou que na documentação 
que está assinado até pelo nobre vereador Gelson Henrique que foi 
convocado uma reunião extraordinária, que é que estão tendo. Em 
discussão, fez uso da palavra o Vereador Professor Max. Cumprimentou a 
todos os presentes. Disse que na verdade no afã de tentar protelar ou 
alongar qualquer tipo de discussão nesta Casa, se arruma desculpas de 
qualquer jeito. Explicou que sessão ou reunião é o que faz em todas as 
sessões ordinárias, como por exemplo, esse bate papo de hoje. Com relação 
ao tema proposto disse que não quer desmerecer naturalmente o trabalho de 
qualquer que seja o profissional, pois acha que não somente o médico, mas 
também os professores, os auxiliares de serviços gerais tem que ser 
valorizado dentro daquele ofício. E acredita que 15 mil reais não seja um 
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absurdo de salário, pois acha que é muito pertinente e para uma profissão 
que se investe muito para poder aprender e, principalmente, para atender a 
nossa população com os anseios com relação a doenças que são 
acometidas. Porém chegar ao ápice de um salário de quarenta e seis mil 
para um médico, de vinte mil para um médico sabendo que não tem 
nenhum Posto de Saúde 24 hrs na cidade, insalubridade faz parte porque 
lidam com alguns problemas de atendimento, de adicional noturno e hora 
extra disse que tem uma contratação de setenta profissionais plantonistas na 
cidade. Falou que não acredita que haja a possibilidade de pagar quarenta e 
seis mil ou vinte mil, ou seja, esse valor absurdo a um profissional. Disse 
que o que está sendo discutido aqui é essa denúncia, é a possibilidade de 
acatar ou não um entendimento de averiguação dos fatos através de uma 
CPI. Comentou para que trabalhe em conjunto para verificar esses fatos se 
são verídicos ou não. Porque disse que a denúncia pode ser feita por 
qualquer um, e levantando qualquer assunto tem que ter levantado com 
clareza se há veracidade dos fatos. Agradeceu, encerrou sua fala. Em 
discussão, fez uso da palavra o Vereador Biriba. Cumprimentou a todos os 
presentes. Disse que é inadmissível um médico ganhar quarenta e seis mil 
reais no município de calamidade financeira. Falou que acha que é o 
município que paga mais, porque não tem histórico do município pagar 
quarenta e seis mil reais no médico. Comentou que quando foi ler essa 
denúncia diversos médicos, recebendo valores absurdos, com adicional 
noturno. Gostaria de saber onde esses médicos estão tirando serviço a noite. 
Informou que são mais de vinte médicos com adicional noturno em nossa 
cidade. Sendo que não tem um Posto de Saúde 24hrs. Falou que só tem a 
SAMU, que tem um total de seis médicos na SAMU. Gostaria de saber 
onde está o restante desses médicos. Disse que essa denúncia é uma 
denúncia gravíssima. E pode ter a certeza que vai fiscalizar até o final. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Em discussão, fez uso da palavra o Vereador 
Marcel. Cumprimentou a todos os presentes. Disse para o presidente que 
tem algumas dúvidas e gostaria que o ajudasse.  Falou que essa denúncia 
foi feita por um cidadão e que os vereadores só tem acesso apenas o que 
está redigido. Perguntou para o senhor presidente se chegou alguma 
documentação fundamentada. Questionou o porquê os vereadores não 
tiveram acesso. O Senhor Presidente disse que acha que aqui tem que ser 
jogado aberto para o povo que está sendo enganado. Disse que não chegou 
nenhuma documentação. O que chegou foi um contrato da Prefeitura 
firmado que essa Cooperativa com esses valores assinado pelo Prefeito 
Jorge Miranda. Explicou que quando chega uma denúncia nesta casa é 
direcionada a presidência. E a presidência com a denúncia em mãos 
solicitou uma sessão extraordinária se acata ou não essa denúncia. 
Informou para o nobre Vereador Marcel que vai ter toda essa denúncia em 
mãos. O Vereador Marcel, em sua fala, disse que com todo respeito que o 
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senhor presidente trata essa denúncia diferentemente das outras. Como por 
exemplo, se chegar um cidadão e fizer uma denúncia no protocolo desta 
Casa querendo saber o número de funcionários desta casa, querendo saber 
quanto se gasta, algo do tipo sem fundamentação, o senhor presidente está 
correto em não dar admissibilidade da denúncia. E agora quer que os 
vereadores, sem olhar um documento, que dê admissibilidade da denúncia 
sem um prazo necessário como bem falou a vereadora Cris Gêmeas. Disse 
que fica uma dúvida, será que no protocolo surgir uma denúncia sobre 
qualquer problema, deixando bem claro que não está falando que tenha e 
sim da denúncia sem nenhuma documentação, o senhor presidente irá 
trazer para os vereadores para fazer essa votação. Disse que é o princípio 
da razoabilidade. Falou que somente o presidente tem acesso ao contrato, 
os demais vereadores não tem acesso a esse contrato. A vereadora Cris 
Gêmeas solicitou a parte ao vereador Marcel. Foi concedido o aparte. Com 
a palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Disse que fique bem claro que a 
denúncia, que chegou hoje às 10:12 as mãos dos Vereadores, chegou 
somente a denúncia do Josimar, mas o tal contrato que está nas mãos do 
presidente não tem o acesso. Perguntou o porquê não está anexado, para te 
uma avaliação melhor do que está sendo discutido hoje. Que fique claro 
que existem questões dúbias com relação ao que está acontecendo nesta 
Casa. Disse que não vai falar sobre a questão dos valores, precisa realmente 
apurar, mas gostaria que todos os médicos do Brasil recebessem mais de 
quarenta e seis mil reais. Porque os médicos merecem. Disse que o senhor 
Presidente já está fazendo uma análise prévia de que os médicos não 
trabalham. Agora com relação ao noturno, falou que a vossa excelência está 
esquecendo que tem a SAMU que trabalha 24horas. Agradeceu o aparte 
concedido. O Vereador Marcel, para concluir, deixou o seu total desacordo 
com a atitude do presidente atropelando mais uma vez toda e qualquer 
chance de diálogo e razoabilidade. Disse que recebeu uma folha que não 
tem o nome dos médicos, e que a denúncia tem que falar o nome de cada 
um. O Vereador Leonardo Andrade solicitou o aparte ao Vereador Marcel. 
Foi concedido o aparte. Com a palavra o Vereador Leonardo Andrade. 
Cumprimentou a todos os presentes. Disse que o nobre vereador Marcel 
tem sido bem coerente no seu questionamento. Só que acha que está 
havendo uma distorção no que, de fato, essa sessão se propõe. Porque esta 
Casa recebeu uma denúncia, essa denúncia está sendo lida e será acatada ou 
não. Esclareceu que não vai votar uma abertura de CPI, uma denúncia 
simples, mas traz fatos que se for verdadeiro é de uma relevância e uma 
gravidade muito grande. Como foi bem muito bem dito, disse que queria 
muito pagar quarenta e seis mil reais a todos os médicos, que estivesse o 
Posto 24hrs aberto desde o início de mandato. Falou que esta Casa tem o 
dever sempre de aceitar as denúncias e averiguar se é verdadeiro. 
Comentou que isso é uma obrigação de todos os vereadores averiguarem. 
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Agradeceu o aparte concedido. O vereador Marcel disse que gostaria de ter 
acesso a mais detalhes. Porque não teve. Falou que o presidente acabou de 
dizer que a denúncia tem que ser dessa maneira. Agradeceu, encerrou sua 
fala. O Senhor Presidente informou ao Vereador Marcel que tem a ciência 
de quantos cargos tem na Câmara. Com relação a vereadora Cris Gêmeas 
disse que existe a SAMU sim, parabenizou os médicos que trabalham 
incansavelmente. Mas só são seis que trabalham e a denúncia chegou com 
20 médicos. Disse que quando fala que não trabalham, porque tem vinte 
médicos com adicional noturno, se seis trabalham, gostaria de saber onde 
trabalham os catorze médicos. Comentou para os nobres edis que colocou o 
resumo da denúncia, pois a denúncia são cinco contratos. Disse que avisou 
até com o secretário, Roberto Emídio, para não expor o nome dos 
funcionários. Mas falou que todos os vereadores tem esse papel com o 
nome dos funcionários. Em discussão, o Vereador Vandinho da Gráfica fez 
uso da palavra. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que quando foi 
aberto uma Comissão Processante ao qual o vereador que estava na Tribuna 
foi o relator. Falou que também não recebeu essa denúncia e agora está 
vindo cobrar. Disse que qualquer cidadão que fizer a denúncia os 
vereadores tem que acatar a denúncia sim, tem que ser investigada. 
Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente suspendeu a sessão 
extraordinária. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
refizesse a chamada nominal dos nobres Vereadores. Refeita a chamada, 
com a presença de dez Vereadores presentes. O Senhor Presidente deu por 
reaberta a Sessão Extraordinária. Informou que constasse em ata a ausência 
da Vereadora Cris Gêmeas por motivo de saúde. Solicitou ao Senhor 
Secretário que fizesse a leitura da Denúncia. Feita a leitura da Denúncia, o 
Senhor Presidente solicitou que constasse em ata a presença do Vereador 
Marcel, pois o mesmo se faz presente nesta Casa. O Senhor Presidente 
colocou o Processo nº 014/2048 em discussão, em votação, foi aprovado 
por maioria absoluta. O Senhor Presidente informou aos nobres vereadores 
que esta presidência encaminhará esta DENÚNCIA a Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final, para elaboração do Projeto de 
Resolução para instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito). Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a 2ª (segunda) Sessão Extraordinária do ano 
de 2018. Convocou uma sessão extraordinária para terça feira, dia 16, às 
10:00 (dez) hrs. Nada mais havendo a tratar, eu, Roberto Emídio, 
Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai devidamente assinada.  
 
 

   


