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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 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 
    Aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro 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 vigésima oitava (28ª) 
Sessão Ordinária do ano de 2017 (dois mil e dezessete). O Senhor 
Presidente perguntou aos Senhores Vereadores se receberam cópia da Ata 
da 27ª (vigésima sétima) 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 083/17 de autoria do 
Vereador Vandinho da Gráfica que: “Dá denominação ao Paço 
Municipal, passando a chamar Paço Municipal Prefeito José Montes 
Paixão e dá outras providências”. Processo nº 422/17. EMENDA 
MODIFICATIVA: Nº 003/2017: Fica modificado o artigo 1º do Projeto 
de Lei nº 082/2017, passando a ter a seguinte redação: “Art. 1º Fica 
autorizado o poder Executivo a implantar uma Vila Olímpica no local 
antigo Campo do Potiguar, localizado na Avenida Brasil s/n, bairro Coréia, 
Mesquita, RJ”. PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Vereador Professor Max 
nº 016/2017: requer ao Secretário de Saúde do Município de Mesquita, Sr. 
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Emerson Trindade da Costa, que encaminhe URGENTE, informações do 
quantitativo de ambulâncias que estão em operação na Rede Municipal de 
Saúde deste Município. Vereador Professor Max nº 017/2017: 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 de Saúde a partir de janeiro de 2017 até presente 
data. INDICAÇAÕ LEGISLATIVA: Vereador Vandinho da Gráfica:  
01 (uma) Indicação Legislativa. Vereador Pebo: 01 (uma) Indicação 
Legislativa. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL 
Vereador Roberto Emídio: 09 (nove) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Vandinho da Gráfica: 01 
(um) pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. Vereador 
Leonardo Andrade: 03 (três) pedidos de providências, encaminhados ao 
Poder Executivo. Vereador Pebo: 03 (três) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Sancler Nininho: 01 (um) 
pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo. Vereador 
Gelson Henrique: 31 (trinta e um) 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: 04 (quatro) pedidos de providências, encaminhados ao 
Poder Executivo. A LIGHT S.A Vereador Roberto Emídio: 02 (dois) 
pedidos de providências, encaminhados ao Poder Executivo.  CEDAE 
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOSTOS Vereador 
Roberto Emídio: 01 pedido de providência.  PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO Ofício nº 286/2017/PMM/PGM/GAB: Solicitação de 
prorrogação de prazo de resposta ao PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 
009/2017 de autoria do Vereador Professor Max. Feita a leitura do 
Expediente. O Senhor Presidente solicitou que constasse em ata que os 
pedidos de informações do Vereador Professor Max fossem retirados da 
Ordem do Dia. A seguir franqueou a palavra em Tema Livre. Fez uso da 
palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Cumprimentou a todos os presentes. 
Falou com muita tristeza do falecimento de duas pessoas que foram 
importantes na cidade de Mesquita. Uma delas foi o Charles Fried, era 
irmão do Doutor Ricardo Fried, e a outra foi o Edson Todesco, conhecido 
como Juninho, era amigo do Vereador Leonardo Andrade. Comentou que a 
cidade de Mesquita completou 18 anos no dia 25, segunda feira. Disse que 
é importante salientar que a emancipação trouxe grandes avanços para a 
cidade, grandes empreendimentos aconteceram ao longo desses anos. 
Precisam novamente tomar um rumo para continuar com o 
desenvolvimento da cidade, e tomar o rumo significa integrar, integrar 
significa sociedade civil, Legislativo e Executivo caminhando juntos para 
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que a população seja realmente atendida nas suas necessidades básicas, 
para que a nossa cidade continue crescendo. Parabenizou a cidade de 
Mesquita pelo seu aniversário. Agradeceu, encerrou sua fala.  Fez uso da 
palavra o Vereador Leonardo Andrade. Cumprimentou a todos os presentes. 
Disse que a sessão de hoje está sendo muito triste. Comentou que recebeu 
uma notícia muito triste no domingo que tinha perdido um irmão, um 
amigo que o acompanhou durante toda a sua trajetória política. Agradeceu 
a Vereadora Cris Gêmeas pela lembrança. Agradeceu também aos 
vereadores que compareceram e aos que justificaram e não puderam 
comparecer ao sepultamento. Agradeceu, encerrou sua fala. Ainda em Tema 
Livre. Não havendo mais Vereador querendo fazer uso da palavra, o Senhor 
Presidente parabenizou a cidade de Mesquita e o Vereador Pebo Pinheiro 
pelo seu aniversário. Disse que o que depender da Câmara, a Câmara estará 
de braços abertos para votar e realizar o que o nosso povo de Mesquita 
precisa. O Senhor Presidente convidou o Senhor Roberto Carlos Nunes dos 
Santos para fazer uso da Tribuna. Assunto: projeto de lei de iniciativa 
popular com o objetivo de plantação de uma Vila Olímpica no Bairro da 
Coréia. Com a palavra o Senhor Roberto Carlos. Cumprimentou a todos os 
presentes. Disse que o motivo do uso da Tribuna hoje foi o desespero, uma 
forma dos moradores da Coréia fazerem um apelo público. Falou que o 
bairro é um dos piores índices de desenvolvimento humano dentro da 
Cidade de Mesquita, tem uma deficiência muito grande na área do esporte e 
lazer. Comentou que a população do bairro da Coréia pediu para que fosse 
implantada uma área de lazer e esporte coletivo. Disse que os vereadores 
mandaram o documento para a Prefeitura de Mesquita onde não foi dado 
uma resposta. Falou que os moradores fizeram um projeto de lei popular 
para tratar especificamente da implantação de uma Vila Olímpica. Disse 
que este projeto venha promover o bem estar dos moradores, pois esse 
trabalho foi feito por cada morador por iniciativa própria. Agradeceu aos 
nobres vereadores. Gostaria que fosse aprovado o projeto de lei para que a 
população tenha dias melhores. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor 
Presidente agradeceu a todos os moradores do bairro da Coréia, em 
especial ao Senhor Roberto Carlos. Parabenizou a iniciativa do projeto de 
lei de iniciativa popular, informou que esta Casa está de portas abertas e a 
população precisa participar. O Senhor Presidente informou que consta um 
Requerimento de Urgência Especial a EMENDA MODIFICATIVA Nº 
003/17 de autoria do Vereador Vandinho da Gráfica ao Projeto de Lei nº 
082/17 de autoria de Iniciativa Popular, ao PROJETO DE LEI Nº 082/17 
de autoria Iniciativa Popular e ao PROJETO DE LEI Nº 083/17 de autoria 
do Vereador Vandinho da Gráfica. Solicitou ao Senhor Secretário, Roberto 
Emídio, que procedesse a leitura da Ordem do Dia que constou de: 
EMENDA MODIFICATIVA: Nº 003/2017 de autoria do Vereador 
Vandinho da Gráfica ao Projeto de Lei nº 082/17 de autoria de Iniciativa 
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Popular. Fica modificado o artigo 1º do Projeto de Lei nº 082/2017, 
passando a ter a seguinte redação: “Art. 1º - Fica autorizado o Poder 
Executivo a implantar uma Vila Olímpica no local do antigo Campo do 
Potíguar, localizado na Avenida Brasil s/n, bairro Coreia, Mesquita, RJ”. 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL.  PROJETO DE LEI: Nº 
082/17 de autoria de Iniciativa Popular que: “DISPÕE SOBRE A 
IMPLANTAÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA NO BAIRRO 
COREIA, FICANDO DENOMINADA VILA OLÍMPICA DO PÊ. 
Processo nº 342/17. REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. PEDIDO 
DE LEI Nº 083/17 de autoria do Vereador Vandinho da Gráfica que: “DÁ 
NOVA DENOMINAÇÃO AO PAÇO MUNICIPAL, PASSANDO A 
CHAMAR PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MONTES 
PAIXÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Processo nº 422/17.  
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 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que 
deu parecer favorável. Colocou a Emenda Modificativa nº 003/2017 de 
autoria do Vereador Vandinho da Gráfica ao Projeto de Lei nº 082/17, em 
discussão, em votação, foi aprovado em discussão única. Colocou o 
Projeto de Lei nº 082/17 de autoria de Iniciativa Popular, em discussão, 
em votação, foi aprovado em primeira e segunda discussão com emenda. 
Colocou o Projeto de Lei nº 083/17 de autoria do Vereador Vandinho da 
Gráfica, 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. Externou seus sentimentos a família do 
Juninho, que trabalhava junto com o Vereador Leonardo Andrade. Disse 
que foi uma  perda lastimável, era um rapaz alegre, solícito e amigo. E o 
mesmo com relação ao irmão do ex vereador e doutor Ricardo Fried, que o 
pegou de surpresa essa notícia. Disse que com relação a tudo que foi dito 
pelo morador da Coréia, sabe a importância do esporte na vida da criança, 
do adolescente e da terceira idade, até por ser profissional de educação 
física. Falou que entendem hoje a dificuldade do gestor da cidade de tocar 
o título de obra dessa magnitude, em virtude disso fez uma sugestão para o 
presidente que no orçamento que vai ser votado no ano que vem, para que 
pudessem fazer uma emenda coletiva no orçamento destinando recursos 
para obra e construção dessa mini vila olímpica, pois o espaço físico é 
pequeno para comportar uma Vila Olímpica dos padrões normais. 
Parabenizou o Vereador Pebo pelo seu aniversário. Agradeceu, encerrou 
sua fala.  Fez uso da palavra a Vereadora Cris Gêmeas. Esclareceu o quanto 
foi lastimável a perda dessas duas pessoas que tiveram grande contribuição 
na cidade. Parabenizou o vereador Pebo pelo seu aniversário e a todos os 
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aniversariantes do mês de setembro. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso 
da palavra o Vereador Vandinho da Gráfica. Cumprimentou a todos os 
presentes. Falou com muita tristeza do seu José Maria Nunes, mais 
conhecido como o seu Zé do Botequim, era português, que veio a falecer. 
Externou seus sentimentos aos familiares do Juninho e do Charles Fried. 
Comentou sobre o projeto de iniciativa popular da associação de moradores 
da Coréia, que brigam e lutam pelo seu bairro. Disse para que continuem 
com essa luta que vão conquistar o objetivo. Falou para o vereador 
Professor Max sobre a emenda, destinar uma verba para a construção de 
uma vila olímpica no orçamento que está para chegar. Parabenizou aos 
organizadores da Marcha para Jesus. Que o objetivo principal não é a 
quantidade de pessoas e sim que a semente fosse lançada. Parabenizou 
também o vereador Pebo pelo seu aniversário. Agradeceu, encerrou sua 
fala. Fez uso da palavra o Vereador Marcel. Cumprimentou a todos os 
presentes. Disse que a Câmara está ao lado no bairro da Coréia nessa 
empreitada. Falou que irão fazer uma emenda e vão concluir o sonho dos 
moradores da Coréia. Externou seus sentimentos aos familiares do Juninho, 
do Doutor Ricardo Fried, da família do passarinho, que era um personagem 
da cidade de Mesquita e era uma pessoa muito querida. Falou do 
aniversário da nossa cidade que completou 18 anos, nesta segunda feira. 
Entende que Mesquita precisa de paz e união para retomar o crescimento e 
as melhorias que o povo necessita, principalmente na área da saúde, que 
hoje realmente esta área está carente. Parabenizou o vereador Pebo pelo seu 
aniversário. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor Presidente informou 
que o pedido de todos os Vereadores, e ao entrar nesta Casa Legislativa o 
orçamento 2018 possa ser feito uma emenda e aprovada para que possa ser 
feito essa Vila Olímpica no bairro da Coréia. Ainda em Explicação Pessoal. 
Fez uso da palavra o Vereador Leonardo Andrade. Solidarizou a família do 
José do Botequim, do Charles Fried e do Passarinho. Falou que a nossa 
responsabilidade foi feita, não só com o povo da Coréia, mas como tem 
sido feita com o povo da cidade de Mesquita. Disse que não pode obrigar 
diretamente o prefeito Jorge Miranda a construir. Porque é inconstitucional, 
então a Câmara pode autorizar. Falou que farão uma emenda coletiva. 
Comentou que o prefeito com bom senso, o prefeito entendendo que a 
Coréia precisa de mais lazer, vai atender ao pedido popular. Porque essa 
medida não partiu de um vereador, partiu do povo da Coréia. A Câmara só 
referendou o que a população quer. Disse que esta Casa Legislativa só quer 
o bem para o povo. Parabenizou o Vereador Pebo pelo seu aniversário. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Pebo. 
Cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou o Senhor Roberto Carlos, 
morador do bairro da Coréia. Disse que concorda com o Vereador Professor 
Max que não dá pra ser uma Vila Olímpica e sim uma mini Vila Olímpica. 
Externou os seus sentimentos a família do Juninho e ao vereador Leonardo 
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Andrade. Parabenizou a cidade de Mesquita pelos seus 18 anos. Agradeceu, 
encerrou sua fala. Fez uso da palavra o Vereador Sancler Nininho. 
Cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou o senhor Roberto Carlos 
pela sua iniciativa. Disse que o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, foi 
infeliz numa colocação do Jornal Extra. Queria saber do senhor prefeito 
qual foi a vez que o Poder Executivo mandou uma mensagem para a 
Câmara que fosse atender a população que esta Casa rejeitou, que esta Casa 
foi contrária. Comentou que o prefeito mandou a esta casa a lei da OS para 
carteira assinada dos funcionários, onde foi votado por unanimidade. E até 
hoje não executou essa lei. Falou que aprovaram a construção das Casas 
Populares, tendo mais de seis meses e ainda não tem nada construído. Disse 
que o prefeito Jorge Miranda mentiu em uma parte. Porque o Tribunal de 
Contas suspendeu a licitação por encontrar diversas irregularidades no 
processo licitatório. Uma delas é o alto valor do uniforme escolar que sai a 
R$: 515,00 cada unidade. Parabenizou o Vereador Pebo Pinheiro pelo seu 
aniversário. Solidarizou o Vereador Leonardo Andrade e aos familiares do 
Juninho. Agradeceu, encerrou sua fala. Não havendo mais Vereador 
querendo fazer uso da tribuna em Explicação Pessoal, o Senhor Presidente 
deu por encerrada a 28ª Sessão Ordinária de 2017, convocando uma para 
amanhã, quarta feira, dia 27, às 18h (dezoito horas). Nada mais havendo a 
tratar, eu, Roberto Emídio, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai 
devidamente assinada.  
 


