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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 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 
    Aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro do ano de 2017 (Dois mil 
e Dezessete), no Plenário Flávio Nakan, às dezoito horas (18h), o Senhor 
Secretário, Vereador Roberto de Souza Emídio (Roberto Emídio), estando 
ausentes o Presidente e o Vice-Presidente, de acordo com a letra “k”, do 
Art. 31 do Regimento Interno, assumiu a Presidência e convidou aos 
Senhores Vereadores a tomarem assento em suas bancadas. A seguir 
convidou o Vereador Leydervan da Silva José (Vandinho da Gráfica),para  
que assumisse a Secretaria. O Senhor Presidente interino solicitou ao 
Senhor Secretário interino que procedesse a chamada nominal dos 
Vereadores. Responderam os Vereadores: Cristiane Pelinca do Amaral (Cris 
Gêmeas) – PC do B, 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), 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 vigésima nona (29ª) Sessão Ordinária do ano de 2017 
(dois mil e dezessete). O Senhor Presidente interino perguntou aos 
Senhores Vereadores se receberam cópia da Ata da 28ª (vigésima oitava) 
Sessão Ordinária. Todos responderam afirmativamente. Não havendo 
necessidade da leitura da ata, colocou-a em discussão, em votação, foi 
aprovada. O Senhor Presidente, Roberto Emídio, solicitou ao Senhor 
Secretário, Vandinho da Gráfica, que procedesse a leitura do Expediente, 
que constou de: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL 
Vereador Vandinho da Gráfica: 01 (um) pedido de providência, 
encaminhado ao Poder Executivo. Vereadora Cris Gêmeas: 17 (dezessete) 
pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo. Vereador 
Roberto Emídio: 01 (um) pedido de providência, encaminhado ao Poder 
Executivo. SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA E 
CIDADANIA Vereador Pebo: 03 (três) pedidos de providências, 
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encaminhados ao Poder Executivo. A LIGHT S.A Vereador Roberto 
Emídio: 01 (um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo.  
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES - Vereador Marcelo Biriba: 01 
(uma) moção de congratulação. REQUERIMENTO DE USO DE 
TRIBUNA POPULAR Processo nº: 395/17; Requerente: Luiz Renato 
Vieira; Representante: Presidente do Conselho Municipal de Saúde; 
OBJETO: Pauta Conselho Municipal de Saúde. Feita a leitura do 
Expediente. O Senhor Presidente franqueou a palavra em Tema Livre. Não 
havendo Vereador querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente 
interino convidou para participar da Tribuna popular, o Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde, o Senhor Luiz Renato Vieira. Assunto: 
Conselho Municipal de Saúde. Com a palavra o Senhor Luiz Renato Vieira. 
Cumprimentou a todos os presentes. Agradeceu pela presença na Tribuna 
Popular. Disse que a Constituição, nossa lei maior, nos seus artigos 29 a 31 
que são de competência da Câmara dos vereadores elaborarem a Lei 
Orgânica do Município, julgar as contas do Executivo, legislar sobre 
assunto e interesse local e fiscalizar. Garante também o seu inciso 7 do 
artigo 29 a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e 
votos no exercício do seu mandato como representantes do povo. Disse que 
o Vereador é responsável por buscar no anseio da sociedade as 
preocupações coletivas, trazendo para o debate na Câmara questões 
relacionadas a segurança pública, saneamento, limpeza, educação, saúde, 
iniciar projeto de lei, entre outros temas de interesse comum. Parabenizou a 
esta Câmara, especialmente a Comissão Municipal de Saúde pelo interesse 
demonstrado em trocar, encaminhar e solicitar informações referentes a 
saúde ao Conselho Municipal e até mesmo se dirigindo a Secretaria de 
Saúde, para pessoalmente se inteirarem sobre o trabalho da Secretaria. 
Convite que foi feito na ocasião ao Secretário de Saúde. Os Conselhos de 
saúde, frutos da Constituição cidadã, regulamentada pela Lei 142 de 
dezembro de 1990 da resolução nº 453 tem entre suas atribuições examinar 
propostas e denúncias, responder consultas sobre ações e serviços de saúde, 
fiscalizar, aprovar ou não as contas da secretaria de saúde, entre outras. 
Dito isso veio esclarecer sobre diversas citações, recentemente, sobre 
atuação do Conselho e sobre a mudança na lei do conselho. Sobre o CNES 
(Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), além de ter sido 
debatido no plenário, a Comissão de Saúde encaminhou ao Conselho 
documentação a respeito perguntando se o Conselho tinha conhecimento e 
o que faria sobre o tema. O assunto foi para a Comissão de fiscalização no 
dia 14 de agosto, solicitando uma visita a unidade de saúde Mário Bento, e 
ainda não receberam uma resposta da Comissão. Falou que receberam um 
ofício de esclarecimentos da Secretaria. Sobre atualização da lei nº 367, do 
Conselho Municipal, como foi citado anteriormente, conversado sobre o 
tema saúde, e como o presidente da comissão da saúde da Câmara que 
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demonstrou interesse em saber tudo sobre o Conselho para balizar suas 
ações na presidência dessa Comissão. Comentou que não surgiu em suas 
conversas qualquer pedido ou sugestão de sua parte no tocante que 
houvesse mudança na lei, embora seja necessária e já aprovada pelo 
Conselho há muito tempo. O Presidente da Comissão, vereador Marcel, 
percebeu que a Lei estava defasada, mandou um ofício ao Conselho 
pedindo sugestão sobre atualização da lei. Por último disse que foi feito 
uma reportagem que o primeiro a ser ouvido na CPI da Saúde seria o 
capitão Renato, presidente do Conselho. Isso desencadeou uma série de 
questionamento. Deixou bem claro que só soube da reportagem quando viu 
a mesma e esclareceu que está a disposição para qualquer depoimento,  
solicitou que o mesmo seja gravado, e, se possível, filmado, para total 
transparência. Disse que o Conselho de Saúde é apartidário. Pediu para que 
aprovem o orçamento da saúde. Falou que o Conselho da Saúde é formado 
pelas entidades. Explicou como funciona o Conselho da Saúde. Agradeceu, 
encerrou sua fala. O Senhor Presidente interino, Roberto Emídio, solicitou 
ao Senhor Secretário interino, Vandinho da Gráfica, que procedesse a 
leitura da Ordem do Dia que constou de: PEDIDOS DE 
INFORMAÇÕES: Nº 016/2017 de autoria do Vereador Professor Max: 
Requer ao Secretário de Saúde do Município de Mesquita, Sr. EMERSON 
TRINDADE DA COSTA, que encaminhe URGENTE, informações do 
quantitativo de ambulâncias que estão em operação na Rede Municipal de 
Saúde deste Município. Nº 017/2017 de autoria do Vereador Professor 
Max: Requer ao Secretário de Saúde do Município de Mesquita, Sr. 
EMERSON TRINDADE DA COSTA, que encaminhe URGENTE, cópias 
dos extratos de todas as contas bancárias da Secretaria Municipal de Saúde 
a partir de janeiro de 2017 até a presente data. Feita a leitura da Ordem do 
Dia. O Senhor Presidente colocou o Pedido de Informação nº 016/17 de 
autoria do Vereador Professor Max em discussão, em votação, foi 
aprovado por unanimidade. Colocou o Pedido de Informação nº 017/17 
de autoria do Vereador Professor Max, em discussão, em votação, foi 
aprovado com 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contrários. 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. Disse que antes de mais nada sabendo do posicionamento 
de dois membros dessa importante Casa, falou que gostaria que fosse 
retificado também a primeira votação do seu pedido de informação. Pois  
suas excelências foram favoráveis ao seu pedido de informação. Mas sabe 
que sempre são contra. Comentou que sabe o quanto é importante o 
Conselho Municipal de Saúde na nossa cidade. Sabe também do trabalho 
árduo que o Capitão Renato tem tido a frente do Conselho. Gostaria de 
fazer uma pergunta “se todos os membros dos conselhos, de fato, fazem 
parte da sociedade civil ou se estão embutidos membros do governo, ou 
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seja, pessoas que trabalham dentro do governo representando o conselho.” 
Ou seja, esta a resposta onde o Senhor Capitão Renato mencionou que não 
poderia 4 ou 3 membros apenas aprovar tudo. Disse que isso precisa ser 
revisto. Pois precisam entender alguns fatos acontecidos recentemente 
sobre esse assunto levantado. Com relação ao CNES, foi passado a 
informação clara do que existe lá nas informações do CNES. Comentou 
que tinham 206 funcionários cadastrados como se estivessem trabalhando 
no Mário Bento, e logo após o manifesto que fez nesta Casa, foi feito uma 
modificação onde reduziram pra 20 (vinte) funcionários. Que ainda assim, 
ter uma Unidade de Saúde fechada com vinte funcionários trabalhando é 
contraditório também. Falou que foi através dessas informações falsas, 
passadas pelo governo, que também se conquistou um benefício da UPA 
estendida, após a conquista da UPA estendida fizeram a modificação e 
retiraram o quantitativo de funcionários. Esclareceu ao capitão Renato que 
não foi a intenção de dar a entender que o Conselho errou. Disse que foi 
equivocada essa linha de raciocínio. Falou que o Conselho foi reduzido ao 
erro e que não tiveram a intenção de errar e que acredita nisso. O papel do 
Conselho é um papel isento. Comentou que essa Casa luta em prol dos 
interesses da sociedade, dos munícipes. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez 
uso da palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Cumprimentou a todos os 
presentes. Parabenizou a Secretaria de Assistência Social que promoveu 
uma grande atividade falando sobre dossiê mulher. Com a participação 
ilustre da Major Cláudia, da Polícia Militar. Parabenizou ao prefeito Jorge 
Miranda e a coordenadoria da mulher. Deixou bem claro que é importante 
acompanhar tudo o que acontece na Câmara Legislativa e no Poder 
Executivo no desenvolvimento de políticas públicas para a Cidade de 
Mesquita. Informou que as vereadoras da baixada Fluminense estão 
organizando uma frente parlamentar de vereadoras da Baixada com a 
intenção de empoderar as mulheres a frente do seu trabalho nas Casas 
Legislativas e também no desenvolvimento de políticas públicas 
pertinentes e desenvolvendo políticas que possam trazer benefícios para a 
população da Baixada Fluminense como um todo. Parabenizou a todas as 
Vereadoras que estão fazendo parte dessa frente parlamentar, sendo muito 
importante para a baixada Fluminense. Comentou que tendo 12 cadeiras 
nesta Casa Legislativa, nestas 12 cadeiras cada parlamentar tem a 
responsabilidade pelo seu voto. E que o seu voto precisa ser computado de 
acordo com a escolha que fez. Disse que aprova que fique registrado a sua 
aprovação ao pedido de informação e que fique registrado o seu voto 
contrário na segunda votação. Falou que tem o direito de escolha e o direito 
de voz. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente interino 
registrou a presença do Vereador Marcel Roberto Pinheiro Gomes (Marcel), 
e justificou a ausência dos vereadores Marcelo Santos Rosa (Biriba), 
Amaury Trindade da Silva (Amaury Trindade) e Gelson Henrique Santos 
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da Silva (Gelson Henrique).  Ainda em Explicação Pessoal, fez uso da 
palavra o Vereador Sancler Nininho. Cumprimentou a todos os presentes. 
Parabenizou a conduta do presidente do Conselho Municipal da Saúde, 
capitão Renato, por estar prestando esclarecimentos. Fez um pedido para o 
prefeito Jorge Miranda, que o prefeito de Mesquita mandou dois 
funcionários do Conselho de Saúde embora. Falou que o Conselho 
Municipal de Saúde serve para fiscalizar as ações do Secretário de Saúde e 
o prefeito coloca pessoas ligadas a ele. Disse que a CPI está avançando e 
vão fazer de forma transparente. Agradeceu, encerrou sua fala. Não 
havendo mais Vereadores querendo fazer uso da tribuna, o Senhor 
Presidente interino deu por encerrada a 29ª Sessão Ordinária de 2017, 
convocando uma para próxima, terça feira, às 18h (dezoito horas). Nada 
mais havendo a tratar, eu, Roberto Emídio, Secretário, fiz lavrar a presente 
Ata que vai devidamente assinada.  
 


