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                                  CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA 
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 ATA 
  

DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 
 
    Aos treze (13) 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), 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 sexta (26ª) Sessão Ordinária do ano de 2017 (dois mil e 
dezessete). O Senhor Presidente perguntou aos Senhores Vereadores se 
receberam cópia da Ata da 25ª (vigésima quinta) Sessão Ordinária. Não 
havendo necessidade da leitura da ata, colocou-a em votação, em discussão, 
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 006/17 de autoria da 
Vereadora Cris Gêmeas, que: “Concede Título de Cidadã Honorária do 
Município de Mesquita a Deputada Estadual MARTHA MESQUITA DA 
ROCHA. Proc. 389/17; INDICAÇÃO LEGISLATIVA: Vereador 
Vandinho da Gráfica: 01 (uma) Indicação Legislativa. 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. 
Vereador Leonardo Andrade: 11 (onze) pedidos de providências, 
encaminhados ao Poder Executivo. Vereador Gelson Henrique: 01 (um) 
pedido de providência, encaminhado ao Poder Executivo.  Feita a leitura do 
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Expediente. O Senhor Presidente franqueou a palavra em Tema Livre. Fez 
uso da palavra Vereador Professor Max. Cumprimentou a todos os 
presentes. Fez uma sugestão para que a Mesa Diretora possa convocar, para 
que pudessem dar alguns esclarecimentos, algumas explicações a esta Casa, 
o Secretário de Fazenda do Município. Por entender que o sistema que foi 
contratado, pra prestar os serviços na cidade, está sendo ineficiente. 
Proporcionando a Cidade um prejuízo financeiro muito grande, no que 
tange ao recolhimento do Imposto (IPTU) entre outros. E disse de uma 
outra sugestão em face do tema da Tribuna Popular que a vossa excelência 
possa considerar que a única Vereadora mulher da Casa possa fazer um 
pronunciamento em nome da Casa acerca do tema. Agradeceu dizendo que 
caso seja atendido. Encerrou sua fala. O Senhor Presidente suspendeu o 
tempo regimental Tema Livre, solicitou a Vereadora Cris Gêmeas para que 
possa fazer o pronunciamento a respeito da Tribuna Popular sobre o tema 
da União Brasileira de Mulheres (UBM). Que a Vereadora Cris Gêmeas 
possa representar a Câmara e convocar a Presidente Elizete Barroso para 
fazer uso da Tribuna Popular, no tempo de dez minutos. Na Tribuna, a 
Vereadora Cris Gêmeas saudou a todos, a Mesa Diretora, os Vereadores, ao 
público presente e a todas as mulheres da Casa. Fez o convite para a 
Presidente da UBM (União Brasileira de Mulheres), dona Elizete Barroso, 
para fazer o uso da palavra, usando a Tribuna Popular. Registrou a presença 
da Coordenadora Municipal da Mulher, Patrícia Xavier e as demais 
servidoras presentes nesse momento tão importante onde se fala do 
empoderamento da mulher e o respeito a mulher. Com isso convidou para 
fazer uso da palavra a presidente da União Brasileira de Mulheres de 
Mesquita (UBM), a Elizete Barroso. Com a palavra Elizete Barroso. 
Saudou o Presidente desta Casa, a Mesa Diretora e os demais Vereadores, 
retificou as palavras da vereadora Cris Gêmeas e agradeceu. Disse que sem 
empecilho nenhum, assim como o Vereador Professor Max falou na semana 
passada, protocolou independentemente dos vereadores saberem do que se 
tratava, foi aceito o protocolo e foi autorizado que a UBM pudesse usar a 
Tribuna nesta sessão. Comentou que a União Brasileira de Mulheres é um 
movimento de mulheres apartidário, não está ligado a governo nenhum, 
deixando claro também que não está ligado ao mandato da vereadora Cris 
Gêmeas, foi fundado em 1988, em Salvador, e congrega mulheres com 
único objetivo defesa dos direitos das mulheres. Veio pedir para que os 
debates possam ser acalorados porque a divergência é salutar, a divergência 
é democrática, ninguém precisa concordar com ninguém, mas a única coisa 
que pede para o presidente e todos os demais Vereadores é que possa ser 
coibido qualquer tipo de palavra dentro dessa Casa, que venha diminuir a 
mulher, que venha denegrir a figura da mulher, palavras que venham fazer 
com que a mulher se sinta diminuída. Disse isso está falando isso em 
baseados fatos em que esteve aqui presente em relação a Vereadora Cris 
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Gêmeas, mas deixando bem que não está falando hoje pela Vereadora Cris 
Gêmeas, hoje está falando pela Senhora Cristiane, senhora Elizete Barroso 
e para todas as mulheres que estão presentes e moradoras dessa cidade. Que 
inclusive se for ver estatisticamente o eleitorado dos vereadores mais de 
cinqüenta por cento foram de mulheres. Disse que com certeza as mulheres 
querem ser representadas. Pediu de forma respeitosa para o presidente, que 
não seja permitido nesta casa e nem da Plenária palavras de baixo calão, 
palavras que venham denegrir, oprimir psicologicamente, palavras que 
venham fazer com que a mulher se sinta diminuída, pois quando exige 
respeito temos que respeitar também. Lembrou do ano de 1400, época da 
Joana D’arc, uma mulher a frente, os homens não concordavam com a sua 
posição e foi queimada em uma fogueira. Lembrou também do dia 08 do 
mês de março, que as mulheres reivindicaram, tinham um posicionamento 
sobre uma determinada coisa, foram incendiadas dentro de uma fábrica. 
Falou que lógico que está longe disso por ser cultural. Falou que veio pedir 
para que hoje comece um novo momento, que os debates possam ser 
diversos, não estão aqui para interferir no que esta votada em relação ao 
governo. Disse que a população escolheu esses vereadores que aqui estão e 
se escolheu tem que respeitar a urna. Fez um apelo aos senhores vereadores 
e todos os homens desta plenária que tenham filhas, mulheres, mães, que 
possam respeitar as mulheres nesta Plenária, que possam respeitar toda a 
figura da mulher nesta Cidade. Pediu a permissão para o presidente 
querendo fazer entrega aos vereadores de uma rosa. Disse para que os 
vereadores sintam-se a vontade para buscar a contribuição pra qualquer 
demanda, seja em relação a defesa e o empoderamento da mulher.  
Agradeceu a presença da Juliana (representando o gabinete da Deputada 
Martha Rocha), a Fabiana (representando a Valéria Couto, presidente da 
Ação da Mulher Trabalhista), da Irinéia do Conselho Tutelar e de todas as 
mulheres.  Encerrou sua fala. O Senhor Presidente parabenizou a 
Presidente da UBM (União Brasileira de Mulheres) a senhora Elizete 
Barroso pelas belas palavras. Disse que aqui é a Casa do Povo, não só as 
mulheres, mas disse que precisam respeitar a todos, independentemente de 
cor, sexo e religião. Falou que quem quer respeito, tem que respeitar. 
Comentou que quem quiser protocolar algo para fazer uso da tribuna 
popular, que fiquem a vontade. Pois essa Casa é a Casa do povo. O Senhor 
Presidente retomou aos trabalhos e reiniciou o tempo regimental Tema 
Livre. Fez uso da palavra Vereador Russo do Radiador. Cumprimentou a 
todos os presentes. Agradeceu e parabenizou a presidente da UBM, dona 
Elizete Barroso. Disse que essa iniciativa de utilizar a Tribuna para falar 
sobre a defesa das mulheres é muito importante. Falou que sempre quando 
vem fazer uso da tribuna sempre coloca um respeito não só com relação a 
mulheres, respeito a um todo, respeito ao povo. Comentou que no nosso dia 
a dia, principalmente nesta Casa Legislativa, quando se fala em pessoas o 
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ser humano é falho. Mas quando se trata de política partidária, as questões, 
os interesses, vão além da razão. Mas disse que tem que ser sensato, 
quando dirigir ao próximo temos que olhar para trás. Porque estão nesta 
casa com a permissão do povo e a permissão de Deus, estão aqui 
representando o direito da população. Falou que a obrigação do vereador é 
atender o povo, porque se candidataram, e pra ser representado tem que 
fazer, não só em campanha. Tem que caminhar, ajudar, oferecer carinho e 
palavra de conforto. Disse que acha que isso é uma constância, tem que 
estar aqui representando porque foi representado. O respeito é mútuo e é 
constante. Parabenizou a palavra do presidente da Casa e da senhora 
Elizete Barroso. Mas disse que quando se trata de partidário, aqui nesta 
casa, tiveram reuniões calorosas, a ponto de pessoas estarem debatendo, 
machucando o ego de cada um, desrespeitosamente. Falou que no dia a dia 
tem que haver respeito, comprometimento, e como representante do povo 
tem que saber entender e respeitar cada um do voto que recebeu, respeitar a 
todos. Disse que não é político de denegrir imagem de ninguém e xingar 
ninguém. Parabenizou as mulheres, também os homens, sua equipe de 
trabalho e os trabalhadores desta Casa. Agradeceu, encerrou sua fala.  Fez 
uso da palavra Vereador Vandinho da Gráfica. Cumprimentou a todos os 
presentes. Parabenizou a Presidente da UBM Elizete Barroso pelas sábias 
palavras. Informou sobre sua indicação legislativa que o encaminhou nesta 
Casa, referente ao cartório. Comentou que notou claramente que o número 
de cartório destinado a realização dos procedimentos necessário é 
considerado insuficiente. Nada obstante é louvável a preocupação de 
aproximação dos serviços notariais e registrais aos munícipes. Com 
fundamento no Regimento Interno desta Casa Legislativa, indica em 
caráter emergencial, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor 
Milton Fernandes de Souza, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, a Indicação Legislativa nos sentidos de que sejam realizadas 
estudos sobre a possibilidade de abertura de cartórios de registro civil e 
tabelionato de notas e protestos no Município de Mesquita, para melhor 
atender a nossa população. Disse que essa reivindicação atende uma 
solicitação encaminhada pelos comerciantes, alguns corretores de imóveis e 
alguns moradores da cidade que buscam melhorias nos atendimentos e 
serviços. Agradeceu a todos os funcionários desta Casa. Parabenizou a sua 
equipe de trabalho, seu amigo Marcelo Radar e seus familiares. Encerrou 
sua fala. O Senhor Presidente, quebrando o protocolo desta casa, convidou 
a funcionária mais antiga da Casa, a Senhora Luciene (conhecida como Tia 
Lú) para homenageá-la. O Senhor Presidente agradeceu a OAB Mulher e as 
Doutoras Éricas que estavam presente na sessão. Não havendo mais 
Vereadores querendo fazer uso da palavra. O Senhor Presidente informou 
aos nobres Vereadores que consta Requerimento de Urgência Especial ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 006/17 de autoria da Vereadora Cris 
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Gêmeas. Solicitou ao Senhor Secretário, Roberto Emídio,  que procedesse a 
leitura da Ordem do Dia que constou de: PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO: Nº 006/17 de autoria da Vereadora Cris Gêmeas, que: 
“Concede Título de Cidadã Honorária do Município de Mesquita a 
Deputada Estadual MARTHA MESQUITA DA ROCHA. Proc. 389/17. 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: Vereador Vandinho da Gráfica nº 012/2017: Requer 
ao setor de OUVIDORIA DO BANCO DO BRASIL, que apresente a esta 
Casa Legislativa o motivo, justificativa e se possível solução para a agência 
4689 que fica na Rua Prefeito José Montes Paixão nº 1869, Centro – 
Mesquita/ RJ, que vem operando parcialmente. Nº 013/2017: Requer ao 
Senhor MURILO PORTUGAL FILHO, Presidente da FEBRABAN 
BRASIL (FEDERAÇÃO DO BRASIL DE BANCOS), que apresente a 
esta Casa Legislativa o motivo, justificativa e possível solução para a 
agência 4689 do BANCO DO BRASIL (001).  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 o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 006/17 de autoria da Vereadora Cris Gêmeas, em discussão, 
votação, foi aprovado em primeira e segunda discussão. Colocou o  Pedido 
de Informação nº 012/2017  de autoria do Vereador Vandinho da Gráfica,  
em discussão, em votação, foi aprovado em discussão única. Colocou o 
Pedido de Informação nº 013/17 de autoria do Vereador Vandinho da 
Gráfica, em discussão, em votação, foi aprovado em discussão única. 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. Agradeceu imensamente a todas as pessoas que desde o dia 
29/08 proferiram palavras de total apoio ao seu mandato participativo, a 
sua postura na Câmara em defesa da democracia e principalmente por ser a 
voz feminina representando o desejo soberano do povo, trabalhar para o 
povo e com o povo. Falou que é assim que tem feito e realizado juntamente 
com toda a equipe o mandato participativo e o partido do PC do B, atender 
o desejo soberano do povo, respeitando a democracia. Nos últimos meses 
lamentavelmente ao discordar de posicionamento de algumas pessoas foi 
durante muitas sessões legislativas, acatadas com palavras ofensivas. Mas 
deseja imensamente e acha que hoje é um grande avanço para que isso não 
ocorra mais. Porque disse que isso fere o regimento interno, fere também o 
princípio da democracia e fere o convívio salutar nesta casa legislativa. 
Agradeceu durante todo esse período as palavras que recebeu da população 
de apoio, agradeceu o pronunciamento nas redes sociais e na tribuna 
popular, que hoje foi feito, de apoio não a vereadora Cris Gêmeas, mas a 
voz feminina que representa o desejo soberano da população mesquitense. 
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Porque o mandato é participativo. Comentou que não está aqui somente 
para trabalhar para o povo, e sim para trabalhar ao lado do povo ditando 
qual é a política que querem nesta cidade, que a maioria em índice 
populacional. Pois muitos avançaram para ocupar as instâncias do poder. 
Disse que nós, mulheres, não estão se vitimizando, nós, mulheres, estão 
apenas garantindo respeito e a igualdade de gênero, lutando pela qualidade 
de vida da nossa população. Agradeceu a Deputada Federal do PC do B, 
Jandira Feghali, pelo pronunciamento. Agradeceu a UBM do estado do Rio 
de Janeiro em especial a UBM de Mesquita, agradeceu também a presença 
da Comissão de Mulheres da OAB. Falou que é nesse princípio de 
democracia, de respeito e de integração que podemos avançar juntos para o 
crescimento da nossa cidade. Por isso disse que a sua luta não é para 
solidificar um desejo, uma vontade, mas sim, apesar das diversidades de 
pensamentos, caminharmos juntos para o crescimento da nossa cidade. 
Porque o povo não pode sofrer com esses debates que não são salutares. A 
população e os servidores da cidade de Mesquita merecem ao nosso 
respeito, um trabalho sério. Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da 
palavra Vereador Russo do Radiador. Informou para a Presidente da UBM, 
a Senhora Elizete Barroso, em relação a Juliana. Disse que Juliana é uma 
servidora do município, que trabalhava na Escola Janair Ramos Gabriel, 
trabalhou no governo passado, foi afastada no mês de setembro do ano de 
2016, readmitida em fevereiro desse ano; por questões políticas e retaliação 
aos membros desta Casa, disse que o governo a liberou com oito meses de 
gestação. Falou que fez o que achou melhor encaminhá-la ao governo para 
que fosse readmitida. Comentou que o prefeito Jorge Miranda não poderia 
resolver a situação da Juliana, passando o caso para o seu irmão, Renato 
Miranda, secretário de Governo. Falou que não podemos fazer políticas 
com rancor, a política tem que ser de desenvolvimento. Não é retaliação a 
esta casa e nem esta casa ao governo. Os poderes são distintos, mas tem 
que encaminhar no mesmo sentido, a cidade tem que trabalhar. Disse que 
acha que o governo tem que repensar, ter um pouco mais de sensibilidade e 
responsabilidade. Falou que a Casa está ao lado do povo. Pediu para que o 
governo possa retornar essa menina, pois é uma covardia que foi feita. 
Agradeceu, encerrou sua fala. Fez uso da palavra Vereador Professor Max. 
Parabenizou e agradeceu a Senhora Elizete Barroso, Presidente da UBM, 
uma pessoa que tem um grande carinho, a qual solicita que seja feito m 
novo pronunciamento aqui, pra falar a cerca dos serviços e trabalhos 
desenvolvidos por esta entidade. Acha que é de fundamental importância. 
Disse que com relação aos ocorridos aqui na Câmara de Vereadores, o 
vereador Russo do Radiador já se posicionou e já colocou, que muitas das 
vezes foge do controle do vereador as atitudes e pronunciamentos da 
Plenária. Uma vez que muitas das vezes os debates acalorados houveram 
manifestos da Plenária em defesa ao governo. Falou que em momento 
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algum houve a intenção, falando em defesa da Casa, de afetar pessoalmente 
a vereadora Cris Gêmeas. Apesar disse que não ver o vereador como sexo 
masculino ou feminino. E sim representante assim como qualquer um dos 
outros vereadores. Mas muitas da vezes pelo pronunciamento da vereadora 
ser em defesa ou confundido em defesa do governo, pode ter havido 
alguma confusão e um ataque pessoal. Direcionou para a Vereadora Cris 
Gêmeas o seu pedido particular de desculpas, caso isso tenha ocorrido. 
Comentou que a sugestão que a presidente da UBM possa fazer utilização 
da tribuna popular sempre que quiser, mas que seja de fato falado de 
assuntos pertinentes a UBM. Agradeceu as representantes das entidades 
presentes, da assessoria da Deputada Martha Rocha e sua amiga Cicil, que 
é uma representante popular da cidade de Mesquita e que fez aniversário 
recentemente. Encerrou sua fala. Fez uso da palavra Vereador Pebo. 
Cumprimentou a todos os presentes. Disse que o motivo da ausência do  
Vereador Leonardo Andrade, que foi por motivo particular. Parabenizou a 
todas as mulheres presentes. Presenteou uma amiga e madrinha do seu 
casamento com uma rosa, a Senhora Déa Rocha. Agradeceu a presença da 
Senhora Elizete Barroso. Ainda em Explicação Pessoal. Fez uso da palavra 
Vereador Sancler Nininho. Cumprimentou a todos. Parabenizou a conduta 
do assessor da vereadora Cris Gêmeas, Senhor Paulo Vítor. Falou que 
esteve em seu gabinete e conversaram bastante. Disse que a política é isso, 
é feita de concordância, discordância e respeito. Parabenizou as mulheres 
em especial a Senhora Elizete Barroso. Agradeceu, encerrou sua fala. Não 
havendo mais Vereadores querendo fazer o uso da palavra. O Senhor 
Presidente convidou a Senhora Elizete Barroso e todas as mulheres para 
registrar o momento com uma foto. Agradeceu a presença dos integrantes 
da Comissão da Associação de moradores do BNH. A seguir deu por 
encerrada a 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.  
 


