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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 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 
    Aos vinte e quatro (24) 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 (Professor Max) – PPS, Leonardo Fiaux de Andrade – PHS, 
Leydervan da Silva José – PMDB (Vandinho da Gráfica), 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 terceira (33ª) Sessão 
Ordinária do ano de 2017 (dois mil e dezessete). O Senhor Presidente 
perguntou aos Senhores Vereadores se receberam cópia da Ata da 32ª 
(trigésima segunda) 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 DECRETO LEGISLATIVO: 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. 
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: 01 (um) pedido de 
providência, encaminhado ao Poder Executivo. Vereador Leonardo 
Andrade: 02 (dois) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
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Executivo. Vereador Gelson Henrique: 15 (quinze) pedidos de 
providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Roberto 
Emídio: 07 (sete) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. Vereador Vandinho da Gráfica: 02 (dois) pedidos de 
providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Marcel: 01 
(um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. Vereador 
Pebo: 06 (seis) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. Vereador Sancler Nininho: 02 (dois) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Professor Max: 01 (um) 
pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo.  SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO Vereador 
Roberto Emídio: 02 (dois) pedidos de providências, encaminhados ao 
Poder Executivo. Vereador Sancler Nininho: 01 (um) pedido de 
providência, encaminhado ao Poder Executivo. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Vereador Professor 
Max: 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. COMPANHIA 
ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS Vereador Vandinho da 
Gráfica:  02 (dois) pedidos de providências, encaminhados ao Poder 
Executivo. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Vereadora Cris 
Gêmeas: 08 (oito) Moções de Congratulações. 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. Registrou a presença do Subsecretário do Urbanismo Rodrigo 
Rodrigues e da Anne, esposa do vereador Sancler Nininho. Disse que 
utilizar a Tribuna nos dias atuais está sendo um pouco complicado. Onde 
vários pedidos de cerceamentos em seus pronunciamentos estão sendo 
feitos. Mas disse que não poderia deixar de vir a tribuna hoje para falar a 
cerca de um problema que aconteceu na saúde essa semana. Comentou que 
esta Casa Legislativa tomou um posicionamento essa semana de deixar o 
governo avançar. Falou que nem com o sinal de bandeira branca esses 
indivíduos são capazes de atuar, de fazer e dar continuidade. Falou que 
duas funcionárias da saúde, essa semana, dando informações pra catorze 
munícipes, munícipes esses que dependem do transporte da saúde para 
levar seus filhos, seus pais para fazerem hemodiálise no RJ. Enfim, pra 
justificar o fato de não ter o transporte. Disse que as duas funcionárias 
estavam falando que os vereadores não deram autonomia para o prefeito 
gastar o dinheiro para poder colocar esses transportes pra funcionar. Falou 
que segundo as funcionários o prefeito queria colocar carros novos, van 
nova pra fazer esses serviços, e esses vereadores não deram dinheiro para o 
prefeito. Solicitou a Comissão de Saúde para que possa fazer uma incursão 
na saúde para identificar essas duas funcionárias. Primeiro pra explicar para 



3 
 

essas funcionárias como que funciona. Comentou que foi dado 35% de 
remanejamento para o prefeito Jorge Miranda trabalhar. Se não teve 
capacidade de trabalhar com os 35%, e foi comprovado isso,  porque disse 
que na semana passada essa casa remanejou quase 17 milhões para que o 
prefeito fechasse as contas. Não é culpa desta casa, é culpa da má gestão. 
Disse que é hábito desse governo jogar culpa nesta casa por não estar 
conseguindo fazer a gestão. E a casa fez o remanejamento na semana 
passada no valor de 17 milhões para o prefeito adequar as contas. Falou 
que fica muito triste em ver essa casa num determinado momento se calar a 
cerca dos absurdos que essa atual gestão tem feito. Dando autonomia para 
aqueles que não têm a capacidade de exercer a função de definir 
determinadas coisas orçamentárias do município. Informou que na semana 
que vem vai falar com mais clareza sobre esse assunto. Informou que não 
são todas as secretarias que estão com péssimos gestores, algumas ainda dá 
pra relevar. Disse que o causa estranheza é que o ano está terminado e não 
está vendo o governo caminhar. Só sabe tentar justificar a falta de 
capacidade, a falta de gestão. Falou que quem faz as leis é esta Casa 
Legislativa. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra a Vereadora 
Cris Gêmeas. Saudou a todos os presentes. Registrou a presença do 
presidente PR Queimados, Doutor Cássio. Falou sobre a colocação do 
vereador Professor Max com relação a essa situação pertinente a duas 
servidoras da saúde. Disse que infelizmente durante muito tempo o 
município atravessou conflitos entre o executivo e o legislativo que 
atravancou o desenvolvimento de políticas públicas na cidade. Falou que 
realmente a bandeira da paz foi selada na semana passada e que isso 
significa pouco tempo para regularizar uma situação que vem se arrastando 
ao longo de meses. Disse que o que aconteceu acha pouco provável ter 
partido da gestão ter colocado que a culpa foi dos vereadores. Talvez seja 
um posicionamento individual, tem que avaliar e ver quem foi esse 
servidor. Comentou que foi aprovado as emendas, as mensagens que 
vieram, que são recursos que vão beneficiar a melhoria da qualidade na 
área da saúde e a aquisição de transporte para melhorar o atendimento das 
pessoas que precisam desses serviços que ficaram paralisados por tempo. 
Aproveitou a oportunidade da presença do subsecretário de urbanismo para 
parabenizar o governo Jorge Miranda pela regularização fundiária de 120 
moradias da comunidade Parque São Francisco de Assis, no bairro Cruzeiro 
do Sul, garantindo a dignidade e a legalidade a diversas famílias superando 
uma lacuna histórica da política habitacional no nosso município, uma 
lacuna com mais de 18 anos. Disse que os moradores falaram que foi uma 
promessa cumprida. Que possam levar essa regularização em torno dos 17 
bairros onde as famílias ainda precisam lutar pela posse do seu imóvel. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Ainda em Tema Livre. Não havendo mais 
Vereadores inscritos, o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia. Não 
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havendo matéria para Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou para o 
tempo regimental Explicação Pessoal. Fez uso da palavra o Vereador 
Leonardo Andrade. Cumprimentou a todos os presentes. Disse que como 
bem salientou o vereador Professor Max e vem sofrendo diversas pressões, 
indagações nas ruas, as pessoas questionam o porquê não há hoje um 
transporte adequado para as pessoas que fazem hemodiálise, que tem 
tratamento marcado no RJ e que tem esse deslocamento garantido por lei. 
Falou que foi questionado por duas pessoas, essa semana, o porquê esse 
transporte não pode levar as pessoas às três, quatro ou cinco horas da 
manhã. Parece que um funcionário, recebendo ordens, disse que esse 
transporte não pode sair mais nesse horário devido a violência e devido ao 
alto número de roubos. Pediu para que o Secretário de Saúde e o Senhor 
Prefeito pensem não só no transporte das pessoas que tem que chegar ao RJ 
na hora marcada, ou seja, onde estiver a sua marcação feita. Mas também 
nas pessoas que hoje não vão fazer suas marcações porque tem medo de 
ficar na porta da São José de madrugada. Pediu encarecidamente que essa 
forma de marcação seja modificada e seja revista. Agradeceu, encerrou sua 
fala. Fez uso da palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Disse que neste final de 
semana junto com a Deputada Jandira Feghali estiveram na Universidade 
do Estado do RJ numa atividade. E também mostraram solidariedade a 
todos os universitários e profissionais da educação daquela Universidade. 
Onde atende boa parte da população da baixada fluminense, e hoje, 
encontra-se em greve há mais de um mês por falta de pagamento e infra-
estrutura. Uma Universidade sucateada. Deixou a sua solidariedade, o 
empenho e a luta do PC do B (Partido Comunista do Brasil) e de todos os 
militantes agregando forças aos universitários e a todos os profissionais da 
educação. Falou que teve o prazer de estudar e se formar na Universidade 
do Estado do RJ. Comentou que o governo do estado precisa olhar com 
mais atenção para a Universidade, para os profissionais e aos universitários 
que estão há dias sem aula prejudicando seu ensino e a formação. Convidou 
a toda população para que na rede social se manifeste contra o absurdo, do 
fato do governo do estado não está dando condições da universidade 
funcionar dentro da sua normalidade. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso 
da palavra o Vereador Marcel. Cumprimentou a todos os presentes. 
Registrou a presença do senhor Gentil do Côco e do Subsecretário Rodrigo 
Rodrigues. Disse que fica no aguardo desses munícipes para protocolar o 
pedido de informação, que vai diretamente falar com o secretário e 
averiguar afundo de onde surgiram esses comentários. Agradeceu, encerrou 
sua fala. Não havendo mais Vereadores inscritos da Tribuna em Explicação 
Pessoal, o Senhor Presidente deu por encerrada a 33ª Sessão Ordinária de 
2017, convocando uma para amanhã, quarta feira, dia 25, 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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