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ATA
DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017.
Aos dez (10) 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, 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 (30ª) Sessão
Ordinária do ano de 2017 (dois mil e dezessete). O Senhor Presidente
perguntou aos Senhores Vereadores se receberam cópia da Ata da 29ª
(vigésima nona) 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: VETOS - Nº 006/17, oriundo da Mensagem nº 029/17 ao
Projeto de Lei nº 073/2017 de autoria do Vereador Vandinho da Gráfica.
Processo 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.
Processo nº 429/17. PROJETO DE LEI: Nº 080/17 de autoria do Poder
Executivo, oriundo da Mensagem nº 026/17 que: “Dispõe sobre a
Contratação de Pessoal pela administração pública direta e indireta do
município de Mesquita, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências.
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Proc. 392/17; Nº 084/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da
Mensagem 031/17 que: “Estima a receita e fixa a despesa do município
de Mesquita para exercício financeiro de 2018”. Proc. 427/17.
INDICAÇÃO LEGISLATIVA Vereador Marcel: 19 Indicações
Legislativas.
PEDIDO
DE
PROVIDÊNCIA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA
CIVIL Vereador Leonardo Andrade: 10 (dez) pedidos de providências,
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Roberto Emídio: 09 (nove)
pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereadora
Cris Gêmeas: 21 (vinte e um) pedidos de providências, encaminhados ao
Poder Executivo. Vereador Vandinho da Gráfica: 11 (onze) pedidos de
providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Professor
Max: 01 (um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo.
Vereador Gelson Henrique: 02 (dois) pedidos de providências,
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Sancler Nininho: 02 (dois)
pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador
Marcel: 01 (um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo.
Vereador Pebo: 02 (dois) pedidos de providências, encaminhados ao Poder
Executivo. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
URBANISMO Vereador Roberto Emídio: 06 (seis) pedidos de
providências, encaminhados ao Poder Executivo. CEDAE COMPANHIA
ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS Vereador Leonardo Andrade:
01 (um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo.
Vereador Vandinho da Gráfica: 01 (um) pedido de providência,
encaminhado ao Poder Executivo. A LIGHT S.A Vereador Roberto
Emídio: 03 (três) pedidos de providências, encaminhados ao Poder
Executivo. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Ofício nº
23732/2017/PRS/SSE/CSO: Ofício Regularizador Prestação de Contas
Poder Executivo Exercício 2016. Proc. 426/17. Feita a leitura do
Expediente. O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal de
Mesquita lança a campanha Outubro Rosa, CMM Solidária. Edição
Outubro Rosa de doações de lençóis para mulheres com tratamento de
câncer. Aqueles que puderem fazer doações, estará disponível na Câmara e
em horário comercial uma caixa. E também estarão distribuindo em pontos
estratégicos da cidade uma caixa para que possa ser feita essa doação.
Quem quiser colaborar, a Câmara de Vereadores de Mesquita agradece. O
Senhor Presidente informou aos nobres Vereadores que entrou nesta Casa
um pedido de requerimento especial ao Projeto de Lei nº 071/17 de autoria
do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 022/17. A seguir franqueou a
palavra em Tema Livre. Fez uso da palavra Vereador Sancler Nininho.
Cumprimentou a todos os presentes. Comentou sobre o Projeto de Lei nº
071/17 que fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente na importância de oito milhões e
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seiscentos mil reais. Disse para que o prefeito Jorge Miranda possa pagar
os funcionários tendo em vista que já foi gasto dinheiro na cidade e agora
precisa desse remanejamento para pagar aos funcionários. Falou que vai
sempre fazer a sua função de vereador. Comentou sobre o remanejamento
que está sendo avaliado para o ano de 2018. Disse que é de acordo com o
remanejamento de trinta e cinco por cento para fazer os atos que tem que
ser feitos e que o prefeito governe para a nossa população. Agradeceu,
encerrou sua fala. Fez uso da palavra Vereador Leonardo Andrade.
Cumprimentou a todos os presentes. Comentou sobre a campanha outubro
rosa, que é o mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Disse para
todas as mulheres que hoje lutam ou já lutaram que não desanimem, que
não fiquem achando que estão sós. Deixou o seu abraço e a sua fraterna
mensagem para aqueles que lutam contra essa batalha. Disse que não só na
função de vereador mas como presidente da comissão de educação leu um
ofício que foi designado na Câmara pelo SEPE. Externou sua alegria em
saber que o reajuste ao salário anual dos servidores já foi cumprida, mas de
tão importante quanto aos servidores são as crianças, educação tem que ser
sempre prioridade. Os alunos não podem ficar sem professor. Disse que
como presidente da Comissão de educação fez um apelo ao prefeito para
que convoque o número de profissionais que seja pertinente para que os
alunos tenham professores suficientes na sala de aula. Agradeceu, encerrou
sua fala. Fez uso da palavra Vereadora Cris Gêmeas. Cumprimentou a
todos os presentes. Falou da importância da aprovação do projeto de Lei nº
071/2017 de autoria do Poder Executivo para o desenvolvimento de
políticas públicas na cidade. Disse que fica feliz com o entendimento desta
Casa Legislativa. Parabenizou a Câmara pela realização da campanha “Doe
um lenço” para as mulheres que sofrem com o câncer de mama. Falou que
no mês de outubro é importante salientar sobre a importância da prevenção
ao câncer de mama. Não somente para as mulheres mas para os homens
também, só que o índice é menor. É importante realizar os exames. Pois
ajuda a diminuir muito o índice de vítimas fatais. Homenageou a senhora
Fátima Senna, que é uma munícipe de Mesquita. Disse que infelizmente
toda a sua família tiveram o câncer, a mãe veio a óbito, infelizmente,
porque fez o diagnóstico tardiamente, mas essas irmãs lutam bravamente
contra o câncer e tem sido uma referência de luta na cidade. Homenageou
também a todas as mulheres que lutam contra o câncer de mama.
Agradeceu, encerrou sua fala. Ainda em Tema Livre. Não havendo mais
Vereador querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente registrou a
presença do Rodrigo Nascimento que é assessor do Deputado Ezequiel
Teixeira, do PDT, agradeceu a presença do Marcelo Radar, primeiro
suplente do PC do B e o Tiago Palmieri do gabinete do prefeito de
Mesquita. Solicitou ao Senhor Secretário, Roberto Emídio, que procedesse
a leitura da Ordem do Dia que constou de: PROJETO DE LEI Nº 071/17
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de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 022/17 que:
“FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE NA
IMPORTÂNCIA DE R$: 8.600.000,00 (OITO MILHÕES E
SEISCENTOS MIL REAIS). Proc. 354/17 REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL. Feita a leitura da Ordem do Dia. O Senhor Presidente colocou
em votação o requerimento de urgência especial, em discussão, foi
aprovado o requerimento de urgência. Solicitou o parecer verbal das
Comissões, que deram pareceres favoráveis. Colocou o Projeto de Lei nº
071/2017 de autoria do Poder Executivo, 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 Vereadora Cris Gêmeas. Registrou
e agradeceu a presença da Liga do São Roque, PSDB Queimados e o
presidente do PR Queimados Doutor Cássio. Aproveitou a oportunidade
para agradecer ao Partido Comunista do Brasil (PC do B) pela
oportunidade de ter colocado como a presidente do partido. Agradeceu
imensamente ao PC do B Nacional, Estadual e Municipal por esta
oportunidade de um partido tão importante na luta em prol do trabalhador,
da trabalhadora, da população. Agradeceu também a deputada Jandira
Feghali que esteve na associação dos moradores. Disse que assume com
grande responsabilidade esse trabalho junto com toda a nova direção, será
um trabalho feito de forma participativa onde o coletivo irá decidir as
políticas pertinentes ao desenvolvimento que acontecerá na cidade de
Mesquita, e pela oportunidade de assumir este grande desafio que é dirigir
um partido tão importante para o estado do RJ e para o Brasil. Agradeceu,
encerrou sua fala. Fez uso da palavra Vereador Leonardo Andrade. Disse
que foi a Tribuna para justificar o seu voto. Comentou que o que foi votado
nesta Casa foi o remanejamento de oito milhões e seiscentos mil reais
enviado pelo Poder Executivo ao Legislativo. Falou que trinta e cinco por
cento é um valor extremamente satisfatório para que pudesse ser feito todo
remanejamento e deslocamento de recursos necessários durante um ano.
Mas como presidente da comissão de finança e orçamento, ao receber esta
incumbência de dar o parecer, de estar minuciosamente vendo para que será
utilizado esses oito milhões e seiscentos mil reais voltam ao início do
mandato e não pode ser incoerente nesta Tribuna. Desde os primeiros dez
dias desta tribuna disse sempre que o seu mandato seria independente e que
em momento algum votaria contra o povo. Pediu para que de fato esse
dinheiro seja utilizado para pagamento dos servidores. Para que os
servidores continuem com seus salários em dia. Agradeceu, encerrou sua
fala. Fez uso da palavra Vereador Sancler Nininho. Falou que discordar e
concordar faz parte do processo político. Disse que sua avaliação sempre
será estar ao lado do povo. Agradeceu, encerrou sua fala. Ainda em
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Explicação Pessoal. Não havendo mais Vereador querendo fazer uso da
tribuna em Explicação Pessoal, o Senhor Presidente deu por encerrada a
30ª 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.
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