
1 
 

                      
                     ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
                                  CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA 

 Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 260. 
 CEP: 26550-150 - Tel. 2796-2174 

      

 ATA 
  

DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 

    Aos dezessete (17) 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: Cristiane 
Pelinca do Amaral (Cris Gêmeas) – PC do B, Gelson Henrique Santos da 
Silva – 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 – 
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 primeira (31ª) Sessão Ordinária do ano de 2017 
(dois mil e dezessete). O Senhor Presidente justificou a ausência do Vice 
Presidente Vereador Amaury Trindade. Perguntou aos Senhores Vereadores 
se receberam cópia da Ata da 30ª (trigésima) 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: PROJETO DE LEI: Nº 090/17 de 
autoria do Vereador Roberto Emídio que: “Fica considerado de utilidade 
pública a associação de moradores do BNH”. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO: Nº 007/17 de autoria do Vereador Marcel, 
que: “Concede Título de Cidadão Honorário do Município de Mesquita ao 
Brasileiro Jailton Costa Bandeira (Nennen By Night). Proc. 437/17. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL: Vereador 
Roberto Emídio: 05 (cinco) pedidos de providências, encaminhados ao 
Poder Executivo. Vereadora Cris Gêmeas: 03 (três) pedidos de 
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providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Gelson 
Henrique: 02 (dois) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. Vereador Marcel: 01 (um) pedido de providência, 
encaminhado ao Poder Executivo. Vereador Leonardo Andrade: 04 
(quatro) pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. 
Vereador Amaury Trindade: 06 (seis) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Vandinho da Gráfica: 01 
(um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
Vereador Roberto Emídio: 01 (um) pedido de providência, encaminhado 
ao Poder Executivo. A LIGHT S.A Vereador Roberto Emídio: 02 (dois) 
pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo.  GABINETE 
DO PREFEITO: Solicitação de retirada de pauta de votação o projeto de 
lei nº 072/17, oriundo da Mensagem 023/17. PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO Ofício nº 155/2017/PMM/PGM/GAB: Solicitação de 
prorrogação de prazo do Pedido de Informação nº 010/17. Feita a leitura do 
Expediente. O Senhor Presidente franqueou a palavra em Tema Livre. Fez 
uso da palavra o Vereador Professor Max. Cumprimentou a todos os 
presentes. Disse que em virtude da pauta que irão se pronunciar hoje, 
gostaria de se antecipar com alguns posicionamentos e justificativas. Com 
relação aos vetos que serão apresentados nesta Casa, tem que ter coerência 
no que é certo e o que é errado. Comentou que quando vem o veto do 
prefeito para a Câmara vem contrapondo o que os vereadores julgam 
importante para a população. Disse que esse é o seu ponto de vista. Em 
virtude disso, gostaria que o executivo fosse mais claro quando se 
posicionasse contra um projeto de lei elaborado por um grupo de 
vereadores. Falou que gostaria que o prefeito mostrasse onde está a 
inconstitucionalidade na revogação de uma lei prerrogativa desta Casa. 
Comentou que o responsável na prefeitura coloca que em razão de evidente 
vício de inconstitucionalidade, numa revogação de lei, o prefeito decide 
vetar. Disse que a revogação da lei foi assinada por dez vereadores. Falou 
que irá acompanhar aos nobres edis e concedeu veto ao prefeito, não 
porque é inconstitucional, mas porque hoje houve justificativa para que não 
fosse derrubado esse veto. Trata-se de efetivamente o prefeito colocar em 
prática o que prometeu durante o seu período eleitoral, de assinar a carteira 
dos funcionários. Por conta disse hoje vai votar com os nobres edis. Nos 
demais vetos já se posiciona ao contrário, em respeito a esta Casa e ao 
trabalho de cada um dos vereadores. Disse que não pode permitir que os 
desejos e anseios do prefeito ou de sua assessoria sobreponha aos interesses 
da população. Porque quando elabora seus projetos de lei faz com que a 
única intenção de favorecer a população. Falou que foi votado neste ano o 
refis. O Refis que a população tanto precisa para poder pagar os impostos, 
não somente a população que precisa e também o município precisa 
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arrecadar. Até o presente momento não foi colocado em prática. Falou que 
o prefeito precisa justificar os gastos. Não arrecada o suficiente ou não faz 
mecanismo para a arrecadação. Mas sabe gastar setecentos e sessenta e três 
mil, seiscentos e quatro reais com combustível, laboratório que está 
funcionando hoje na cidade quatro milhões e seiscentos e cinqüenta e cinco 
mil reais, reconhecimento de dívidas no dia 10/10 na ordem de: dois 
milhões e cinqüenta e quatro mil e seiscentos e quinze reais pra saúde, mais 
um milhão e duzentos e vinte e sete e quinhentos e setenta e oito da saúde, 
entre outros gastos. Disse que já votaram oito milhões e seiscentos mil em 
remanejamento na semana passada, em menos de uma semana publicada 
em Diário Oficial remanejamento e utilização de: vinte milhões e 
quatrocentos e cinqüenta e um mil e oitocentos e vinte e seis reais. 
Comentou que o prefeito falou que o refis pode não ser a urgência que o 
município precisa nesse exato momento. Falou que acha que essa 
colocação do prefeito é irresponsável. Agradeceu, encerrou sua fala. O 
Senhor Presidente, Biriba, parabenizou a fala do Vereador professor Max. 
Disse que os vereadores entenderam que é importante manter esse veto 
para dar dignidade aos trabalhadores da nossa cidade. Fez uso da palavra o 
Vereador Leonardo Andrade. Cumprimentou a todos os presentes. Disse 
que esta Casa está tendo um papel muito importante. Desde o início do 
governo esta havendo um diálogo e interação entre os vereadores e uma 
decisão, muitas das vezes, quase unânime. Sempre pensando a favor do 
povo. Como muito bem o vereador Professor Max salientou que  prefeito 
fez promessa na sua campanha. Falou que espera que o prefeito cumpra o 
que foi dito em sua campanha. Disse que nesta Casa não tem nenhum 
vereador interessado em ver o município desabar. Então se através da OS o 
trabalhador vai ter dignidade e sua carteira assinada, a Câmara dará um 
voto de confiança para que o prefeito assim o faça. Mas um voto de 
confiança não quer dizer que essa casa não vai deixar de fiscalizar. A OS 
entrará em vigor e esta Casa fiscalizará para que não haja desvio. 
Parabenizou todas as crianças pelo dia 12 de outubro. Disse que percorreu 
diversas festas no município, mas deparou com uma realidade que ainda 
não é a realidade que gostaria de ver em Mesquita. Pediu para ao prefeito 
de Mesquita, Jorge Miranda, uma prioridade para que haja uma 
desobstrução dos esgotos em diversos bairros do município. Citou um no 
bairro BNH e outro da dona Sueli Maria na Rua Magno de Carvalho. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Ainda em Tema Livre. Não havendo mais 
Vereadores querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente informou 
aos senhores Vereadores que consta um Requerimento de Urgência 
Especial ao VETO Nº 004/17 oriundo da Mensagem nº 025/2017 ao 
Projeto de Lei nº 069/2017 de autoria do Vereador Professor Max e outros, 
VETO Nº 005/17 oriundo da Mensagem nº 027/2017 ao Projeto de Lei nº 
068/2017 de autoria do Vereador Marcel e AO PROJETO DE 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/17 de autoria do Vereador Marcel. 
Solicitou ao Senhor Secretário, Roberto Emídio, que procedesse a leitura 
da Ordem do Dia que constou de: VETOS: Nº 004/17 oriundo da 
Mensagem nº 025/2017 ao Projeto de Lei nº 069/2017 de autoria do 
Vereador Professor Max e outros. Processo nº 373/17 REGIME DE 
URGÊNCIA ESPECIAL. Nº 005/17 oriundo da Mensagem nº 027/2017 
ao Projeto de Lei nº 068/2017 de autoria do Vereador Marcel. Processo nº 
398/17 REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO: Nº 007/17 de autoria do Vereador Marcel, 
que: “Concede Título de Cidadão Honorário do Município de Mesquita ao 
Brasileiro Jailton Costa Bandeira (Nennem By Night). Proc. 437/17   
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. Feita a leitura da Ordem do Dia. 
O Senhor Presidente colocou em votação o pedido de urgência especial, em 
discussão, foi aprovado o pedido de urgência. Colocou o Veto nº 004/17 
oriundo da Mensagem nº 025/17 ao Projeto de Lei nº 069/2017 de autoria 
do Vereador Professor Max e outros, em discussão, em votação, foi 
mantido o Veto. Colocou o Veto nº 005/17 oriundo da Mensagem nº 027/17 
ao Projeto de Lei nº 068/2017 de autoria do Vereador Marcel, em 
discussão, em votação, foi derrubado o Veto com dois votos contrários. 
(Vereadores: Roberto Emídio e Cris Gêmeas). Colocou o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 007/17 de autoria do Vereador Marcel em 
discussão, 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. Agradeceu ao presidente. Disse que o seu pronunciamento 
foi de fato preocupado com a excelência do trabalho que os nobres edis 
vem desenvolvendo nesta Casa Legislativa. Mais uma vez reiterou e disse 
que está chegando ao término do ano de gestão do executivo e de 
legislatura desta Casa que ainda tem vários funcionários da antiga gestão 
que não receberam. Os 147 professores contratados por tempo 
determinado, comissionados e cooperativados. Falou que fez alguns 
pedidos de informações e até hoje não teve resposta. Comentou que só 
queria ter essas informações pra poder avaliar se o nosso munícipe está 
sendo atendido com excelência. Porque as reclamações são muito grandes 
em seu gabinete. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra 
Vereadora Cris Gêmeas. Cumprimentou a todos os presentes. Salientou a 
importância da avaliação dos nobres vereadores pertinentes as ações e 
desenvolvimentos das políticas públicas que acontecem nesta cidade. Falou 
que a cidade precisa avançar e a união de todos em benefício da população 
é fundamental. Por isso parabenizou aos vereadores que estão reavaliando 
as suas posturas pertinentes ao que está sendo desenvolvido pelo Poder 
Executivo em benefício a população. A população precisa de mais recurso, 
de investimentos na área da saúde, da educação, do saneamento, e isso só 
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vai acontecer quando caminharem juntos com o mesmo objetivo. 
Comentou que o Prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, está em Brasília para 
captar recursos através de emendas parlamentares para beneficiar a cidade. 
Convidou a população para atividade promovida pela UBM (União 
Brasileira de Mulheres) que será realizada no dia 30 de outubro, a partir das 
17:30hrs, no Centro Cultural Mister Watkins, no Centro de Mesquita. Essa 
atividade vem para homenagear pessoas bravamente que lutaram contra o 
câncer e venceram. Falou que é uma homenagem mais que merecida. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Sancler 
Nininho. Cumprimentou a todos os presentes. Falou que lembra que no mês 
de janeiro foi feita uma sessão extraordinária onde foi votada a lei da OS e 
até hoje nada foi feito. E mais uma vez esta Casa está dando oportunidade 
ao prefeito para que possa colocar em prática os funcionários com carteira 
assinada, dando dignidade a todos, férias, décimo terceiro. Que os 
funcionários possam ter no término do mandato todos os seus direitos 
adquiridos. Agradeceu, encerrou sua fala. Não havendo mais Vereadores 
querendo fazer uso da tribuna em Explicação Pessoal, o Senhor Presidente 
deu por encerrada a 31ª Sessão Ordinária de 2017, convocando uma para 
amanhã, quarta feira, dia 18, às 18h (dezoito horas). Nada mais havendo a 
tratar, eu, Roberto Emídio, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai 
devidamente assinada.  
 


