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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 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 

    Aos dezoito (18) 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, 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 segunda (32ª) 
Sessão Ordinária do ano de 2017 (dois mil e dezessete). O Senhor 
Presidente perguntou aos Senhores Vereadores se receberam cópia da Ata 
da 31ª (trigésima primeira) 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: PROJETOS DE LEIS: Nº 085/17 de autoria 
do Poder Executivo, oriundo da Mensagem 033/17 que: “Fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no 
Orçamento Vigente na importância de R$: 5.845.236,13 (cinco milhões 
e oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e treze 
centavos)”. Proc. 438/17; Nº 086/17 de autoria do Poder Executivo, 
oriundo da Mensagem 034/17 que: “Fica o Poder Executivo a abrir 
crédito especial no Orçamento Vigente na importância de R$: 
301.052,02 (trezentos e um mil e cinqüenta e dois reais e dois 
centavos).” Proc. 439/17;  Nº 087/17 de autoria do Poder Executivo, 
oriundo da Mensagem 035/17 que: “Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir crédito adicional especial no Orçamento Vigente na importância 
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de R$: 303.015,83 (trezentos e três mil, quinze reais e oitenta e três 
centavos)”. Proc. 440/17; Nº 088/17 de autoria do Poder Executivo, 
oriundo da Mensagem 036/17 que: “Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir crédito adicional especial no Orçamento Vigente na importância 
de R$: 925.218,89 (novecentos e vinte e cinco mi, duzentos e dezoito 
reais e oitenta e nove centavos).” Proc. 440/17; Nº 088/17 de autoria do 
Poder Executivo, oriundo da Mensagem 036/17 que: “Fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no Orçamento 
Vigente na importância de R$: 925.218,89 (novecentos e vinte e cinco 
mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos).” Proc. 441/17; 
Nº 089/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem 037/17 
que: “Fica o Poder Executivo autorizado a Abrir Crédito Suplementar 
no Orçamento Vigente na importância de R$: 1.000.000,00 (um milhão 
de reais).” Proc. 442/17; 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; Nº 092/17 de 
autoria do Vereador Professor Max que: “Institui o Dia do evangélico no 
Município de Mesquita”. Proc. 454/17; Nº 093/17 de autoria do Vereador 
Marcel que: “Dispõe sobre o reconhecimento da atividade de capoeira, 
institui o dia 03 de agosto como o dia municipal da capoeira e do 
capoeirista e dá outras providências. Proc. 456/17; Nº 095/17 de autoria 
do Vereador Sancler Nininho que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização de cadeira de rodas nos cemitérios públicos ou 
privados do Município de Mesquita e dá outras providências”. Proc. 
458/17; Nº 096/17 de autoria do Vereador Sancler Nininho que: “Institui 
no calendário oficial do município, a semana de acompanhamento 
psicológico e terapêutico ás crianças e adolescentes das escolas públicas 
e comunidades próximas e dá outras providências”. Proc. 459/17. 
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO: Nº 008/17  de autoria da 
Vereadora Cris Gêmeas, que: “Concede Título de Cidadão Honorário do 
Município de Mesquita ao SR Alexandre de Souza Rodrigues, 
Comandante do 20º Batalhão. Proc. 460/17; 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.  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. Vereador Gelson 
Henrique: 02 (dois) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. Vereador Professor Max: 01 (um) pedido de providência, 
encaminhado ao Poder Executivo. Vereador Pebo: 04 (quatro) pedidos de 
providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereadora Cris 
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Gêmeas: 11 (onze) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO Vereador Roberto Emídio: 01 (um) pedido de 
providência, encaminhado ao Poder Executivo. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE Vereador Roberto Emídio: 01 (um) pedido de 
providência, encaminhado ao Poder Executivo. COMPANHIA 
ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS Vereadora Cris Gêmeas:  01 
(um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. Feita a 
leitura do Expediente. O Senhor Presidente franqueou a palavra em Tema 
Livre. Fez uso da palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Cumprimentou a todos 
os presentes. Com grande satisfação, informou a todos que durante a ida do 
prefeito da cidade de Mesquita, Jorge Miranda, em Brasília, uma maratona 
em busca de parcerias para que a nossa cidade retorne ao crescimento e o 
desenvolvimento. Disse que o prefeito tem recebido vários parlamentares 
em seu gabiente, entre eles a deputada Jandira Feghali, com quem 
conversou recentemente quando a deputada esteve aqui em Mesquita, 
tratando sobre as questões da cidade, sobre a situação financeira em que o 
município atravessa. Falou que nesse encontro em Brasília a deputada 
Jandira Feghali no encontro com o prefeito Jorge Miranda anunciou a 
liberação de mais uma emenda parlamentar no valor de quinhentos mil 
reais destinados a saúde. Comentou que fica imensamente feliz. Agradeceu 
em nome da cidade a deputada jandira Feghali por ter destinado um tema 
tão importante para a cidade. Disse que essa verba será destinada para 
ajudar na melhoria e atendimento no Mário Bento, que está sendo 
reformado para se tornar um hospital de grande refeência para a cidade. 
Será uma grande referência, grandes conquistas teremos em virtude desse 
novo trabalho para atender os muníipes na área da saúde. Parabenizou a 
deputada Jandira Feghali por ter destinado mais uma emenda parlamentar 
para a cidade de Mesquita. Parabenizou o prefeito Jorge Miranda por ter 
feito essa maratona, por ter consquistado várias emendas pelo município. 
Parabenizou também o secretário de saúde que está fazendo um bom 
trabalho e dando melhoria no Posto Mário Bento. Agradeceu, encerrou sua 
fala.  Não havendo mais Vereadores querendo fazer uso da palavra, o 
Senhor Presidente informou aos senhores Vereadores que consta 
Requerimento de Urgência Especial ao PROJETO DE LEI Nº 085/17 de 
autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 033/2017,  
PROJETO DE LEI Nº 086/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da 
Mensagem nº 034/2017, PROJETO DE LEI Nº 087/17 de autoria do 
Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 035/2017, PROJETO DE LEI 
Nº 088/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 
036/2017, PROJETO DE LEI Nº 089/17 de autoria do Poder Executivo, 
oriundo da Mensagem nº 037/17 e ao PROJETO DE LEI Nº 090/17 de 
autoria do Vereador Roberto Emídio. Solicitou ao Senhor Secretário, 
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Roberto Emídio, que procedesse a leitura da Ordem do Dia que constou de: 
PROJETOS DE LEIS: Nº 085/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo 
da Mensagem nº 033/17 que: “Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito adicional suplementar no orçamento vigente na importância de 
R$: 5.845.236,13 (cinco milhões e oitoentos e quarenta e cinco mil, 
duzentos e trinta e seis reais e treze centavos)”. Proc. 438/17 REGIME 
DE URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 086/17 de autoria do Poder Executivo, 
oriundo da Mensagem nº 034/17 que: “Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir crédito especial no orçamento vigente na 
importância de R$: 301.052,02 (trezentos e um mil e cinquenta e dois 
reais e dois centavos)”. Proc. 439/17 REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL; Nº 087/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da 
Mensagem nº 035/17 que: “Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito adicional especial no orçamento vigente na importância de R$: 
303.015,83 (trezentos e três mil, quinze reais e oitenta e três centavos)”. 
Proc. 440/17 REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 088/17 de 
autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 036/17 que: “Fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no 
orçamento vigente na importância de R$: 925.218,89 (novecentos e 
vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos)”. 
Proc. 441/17 REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 089/17 de 
autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 037/17 que: “Fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento 
vigente na importância de R$: 1.000.000,00 (um milhão de reais)”. 
Proc. 442/17 REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL; Nº 090/17 de 
autoria do Vereador Roberto Emídio que: “Fica considerado de utilidade 
pública a associação de moradores do BNH”. REGIME DE 
URGÊNCIA ESPECIAL. Feita a leitura da Ordem do Dia. O Senhor 
Presidente colocou em votação os pedidos de urgência especial, em 
discussão, foram aprovados os pedidos de urgência. Solicitou aos membros 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de 
Economia, Orçamento e Finanças os pareceres verbais que deram pareceres 
favoráveis. Colocou o projeto de Lei nº 085/17 em discussão, em votação, 
foi aprovado em primeira e segunda discussão. Colocou o projeto de lei nº 
086/17 em discussão, em votação, foi provado em primeira e segunda 
discussão. Colocou o projeto de Lei nº 087/17 em discussão, em votação, 
foi aprovado em primeira e segunda discussão. Colocou o projeto de Lei 
nº 088/17 em discussão, em votação, foi aprovado em primeira e segunda 
discussão. Colocou o projeto de Lei nº 089/17 em discussão, em votação, 
foi aprovado em primeira e segunda discussão. Colocou o projeto de Lei 
nº 090/17 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 
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palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Aproveitou a oportunidade e parabenizou 
a Associação de Moradores do BNH pela votação por unanimidade 
aprovado o título de utilidade pública. Disse que foi mais que merecido. 
Registrou a presença e agradeceu ao trabalho na parte de comunicação 
realizado pelo Tiago Campelo o projeto tutorial jovens na cidade que faz a 
diferença, vem contribuindo e muito para a divulgação dos trabalhos que 
estão sendo realizados na cidade de Mesquita. Parabenizou o pessoal pela 
iniciativa. Na próxima quarta feira, dia 25, vamos celebrar em Mesquita o 
dia municipal da pessoa com Nanismo, no calendário Oficial da cidade. 
Com o objetivo de desenvolver ações que auxiliam na melhoria da 
qualidade de vida das pessoas que tem nanismo. Além de estimular as 
campanhas em diversos meios de comunicação que tem na cidade para 
informar sobre o nanismo e combater a discriminação. Falou que é uma lei 
de sua autoria, tornando ser a primeira lei municipal sancionada no Brasil. 
Propôs aos seus colegas parlamentares que a próxima sessão de quarta 
feira, dia 25, seja feita uma sessão solene em homenagem ao dia municipal 
da pessoa com nanismo. Que esta Casa seja solidária a esta luta contra o 
preconceito e por mais direitos. Comentou que a Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro convida a todos para participar de uma audiência pública sobre o 
nanismo e suas diversidades que é uma iniciativa da Vereadora do Rio de 
Janeiro Luciana Novaes, será realizado na Câmara, no dia 27/10, às 
14:00hrs. Comentou que o vereador Bruno Lessa convida a todos para uma 
sessão solene em homenagem ao dia municipal de combate ao preconceito 
as pessoas com nanismo que será realizado no dia 23/10, às 18:00hrs, na 
Câmara Municipal de Niterói. Disse que vê a importância dessa lei que 
vem ampliando no estado do Rio de Janeiro. Agradeceu, encerrou sua fala.  
Não havendo mais Vereadores querendo fazer uso da tribuna em 
Explicação Pessoal, o Senhor Presidente parabenizou ao vereador Roberto 
Emídio pela iniciativa ao projeto de utilidade pública a associação de 
moradores do BNH, parabenizou também aos moradores de BNH. O 
Senhor Presidente deu por encerrada a 32ª Sessão Ordinária de 2017, 
convocando uma para próxima, terça feira, dia 24, às 18h (dezoito horas). 
Nada mais havendo a tratar, eu, Roberto Emídio, Secretário, fiz lavrar a 
presente Ata que vai devidamente assinada.  
 


