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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 

  

   ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018. 

 
Aos nove (09) dias do mês de outubro de 2018 (Dois mil e dezoito), aconteceu a 29ª 

Sessão Ordinária no Plenário Flávio Nakan, da Câmara Municipal de Mesquita, às 18 

horas e 10 minutos (18h10m). O Presidente Marcelo dos Santos Rosa (Marcelo Biriba) 

convidou os vereadores a tomarem assento em suas bancadas. Solicitou ao Secretário 

Vereador Roberto Emídio que procedesse a chamada nominal dos vereadores. 

Responderam onze (11) vereadores: Amaury Trindade da Silva (Amaury Trindade), 

Gelson Henrique Santos da Silva (Gelson Henrique), Vereador Luiz Carlos 

Mascarenhas de Santana (Russo do Radiador), Marcel Roberto Pinheiro Gomes 

(Marcel), Saint Clair Esperança Passos (Sancler Nininho), Joelson Cavalcante da Silva 

(Professor Max), Leydervan da Silva José (Vandinho da Gráfica), Leonardo Fiaux de 

Andrade (Leonardo Andrade), Marcelo Santos Rosa (Marcelo Biriba), Roberto de 

Souza Emídio (Roberto Emídio) e Sérgio Henrique Pinheiro (Pebo). Havendo quórum 

legal e deliberativo o Presidente declarou aberta a sessão. Perguntou nominalmente aos 

vereadores presentes se haviam recebido as ATAS dos dias 18 (dezoito), 19 (dezenove), 

26 (vinte e seis) de setembro e do dia 02 (dois) de outubro de 2018. Todos os 

vereadores confirmaram o recebimento. Fez-se presente a vereadora Cristiane Pelinca 

do Amaral (Cris Gêmeas). O Presidente colocou as Atas em votação. As Atas foram 

aprovadas por unanimidade. O Presidente solicitou ao secretário vereador Roberto 

Emídio que fizesse a leitura do Expediente do Dia: PROJETO DE LEI: Projeto de 

Lei nº 042/18 de autoria do Poder  Executivo, oriundo da Mensagem nº 023/2018 

– que: “ALTERA O AST.1º DA LEI 935 DE 11 DE NOVMBRO DE 2015 ,  

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS proc.304/18. Projeto de Lei nº 043/18 de 

autoria do Poder  Executivo, oriundo da Mensagem nº 025/2018 – que: 

“ALTERA O DISPOSITIVO DA LEI 309, DE 3 DE JUNHO DE 2015 ( 

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  DE MESQUITA /RJ E SOBRE 

A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA   E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS):INSTITUINDOA JUNTA MÉDICA E MODIFICANDO 

O  §7º e § 8º do art.11, §  4º e § 6º do art. 30, art. 31, § 6º E 11º E 16º DO 

ART. 34, § 5º DO ART.35,§ 3º E § 11º E  § 16º DO ART, 36 §14º DO ART, 

37,ART 60,ART,78 DESTA MESMA LEI.  proc.305/18. Projeto de Lei nº 

044/18 de autoria do Poder  Executivo, oriundo da Mensagem nº 026/2018 – que: 

“ALTERA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL INSTITUIDO 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 017/2014,  E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS proc.306/18. Projeto de Lei nº 045/18 de autoria do Poder  

Executivo, oriundo da Mensagem nº 029/2018 – que: “DISPÕE SOBRE A LEI 
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ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICIPIO DE MESQUITA PARA O 

EXERCICIO FINANCEIRO 2019,  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

proc.324/18. Projeto de Lei nº 047/18 de autoria 18 de autoria do Poder  

Executivo, oriundo da Mensagem nº 027/2018 –que: “.”REVOGA A LEI N° 

460DE 18 DE JUNHO DE 2008, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”Proc.331/18. Projeto de Lei nº 048/18 de autoria do Poder  

Executivo, oriundo da Mensagem nº 028/2018 – que: “DISPÕE SOBRE A 

REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO 

VIRTUAL,COWORKING E ASSEMELHADOS NO MUNICIPIO DE 

MESQUITA,  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS proc.332/18. Projeto de Lei 

nº 049/18 de autoria do Poder  Executivo, oriundo da Mensagem nº 030/2018 – 

que: “INSTITUI A LEI DA FICHA LIMPA PARA CARGOS QUE 

ESPECIFICA NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER 

EXECUTIVO NO MUNICIPIO DE MESQUITA,  E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS proc.333/18. Projeto de Lei nº 050/18 de autoria do Poder  

Executivo, oriundo da Mensagem nº 031/2018 – que: “INSTITUI NOS 

TERMOS DO ART. 182, §4º DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

URBANA NO MUNICIPIO DE MESQUITA,  E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS proc.334/18. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS e 

DEFESA CIVIL: Vereador Marcel Protocolou nesta Casa Legislativa 01 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Vereador Gelson Henrique Protocolou nesta 

Casa Legislativa 03 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS. SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Vereador Marcel 

Protocolou nesta Casa Legislativa 01 PEDIDO DE PROVIDÊNCIA MOÇÃO 

DE CONGRATULAÇÕES Vereador Marcel Protocolou nesta Casa 

Legislativa 18 MOÇÕES DE CONGRATULAÇÕES. Abriu o tempo para Tema 

Livre. O vereador Professor Max foi a Tribuna, cumprimentou a todos. Disse que nas 

últimas sessões tem se manifestado em relação à ausência dos Edis em função do 

processo eleitoral e que findado a campanha percebe que estão todos presentes. Que 

estiveram perante a vontade popular e deseja àqueles que tiveram êxito possa 

representar o povo e que estará à disposição no que for possível. Parabenizou a todos 

que foram candidatos. Pontuou a necessidade de ter um representante da cidade na 

Câmara Estadual e Federal e espera que esse quadro seja mudado. Manifestou seu 

repúdio a contratação emergencial de três milhões setecentos e setenta e um para 

conservação e limpeza urbana. Que ao longo de dois anos o governo não conseguiu se 

organizar. E que a esse respeito estará solicitando ao governo, através de um pedido de 

informação. Considerou também a contratação de tapa buraco no valor de seis milhões e 

quatrocentos e trinta e dois mil e, um acréscimo de onze milhões e oitocentos e trinta e 

três mil para contratação de pessoal a ONG Mahatma Gand e que não houve 

organização e previsão disso. Questionou onde estão os funcionários dos equipamentos 

de saúde que foram fechados. Disse ao Presidente que é necessário criar um critério 

para que sejam discutidas pauta a pauta as mensagens do governo. Que os Edis tenham 

mais responsabilidade com os recursos da cidade. O Vereador Roberto Emídio foi a 

Tribuna e se manifestou sua satisfação em estar de volta após o pleito e por ter estado 

em contado com as pessoas nesse período. Fez a leitura do Requerimento onde solicita 

que as mensagens 019, 020, 021 e 022 de 2018 do Poder Executivo fossem colocadas na 

Ordem do Dia desta Sessão, de acordo com o artigo 81 da Lei Orgânica, pois foram 
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protocoladas em agosto de 2018. O vice-presidente Amaury Trindade assumiu a 

Presidência. Na Tribuna o vereador Marcelo Biriba cumprimentou a todos e disse da sua 

tristeza em acompanhar o que vem acontecendo na cidade de Mesquita. Que o governo 

não tem interesse quando o mesmo diz não ter dinheiro para reabrir o Mário Bento. Que 

um presente de grego foi dado a população, pois a abriu como UBS funcionando das 8 

às 17 horas, quando deveria ser 24 horas. Que foi procurado pelo Sr. José Alves que 

necessitando de uma consulta de urologia, a mesma foi marcada hoje dia 09/10/2018 

para 10/01/2019. Que em caso de urgência o paciente iria a óbito. Que o governo 

sempre alega falta de recurso. Perguntou onde está o dinheiro do repasse do Ministério 

da Saúde? O que foi feito com o remanejamento de onze milhões da saúde?  Que o 

remanejamento foi para pagar OS e fornecedores. Que significa, portanto, que a saúde 

vai bem. E que muitos batem palmas. Que o povo clama por saúde e não por show e 

tapa buraco. Que diversos olhos de gato foram colocados na cidade causando acidentes 

por não ter onde colocar o dinheiro. Convocou a população para fiscalizar e acompanhar 

na internet através do site do SUS o quanto de verba é enviado para cidade de Mesquita 

através do Governo federal. Que o governo não teve interesse em fazer representante na 

cidade para não ser fiscalizado. Reassumiu a Presidência. Não havendo mais vereadores 

inscritos no tempo Tema Livre, convidou o Senhor Eduardo para subir ao Plenário e 

receber das mãos do vereador Sancler Nininho a homenagem por ele proposta. Feita a 

homenagem, o Presidente solicitou ao Secretário Vereador Roberto Emídio que 

procedesse a leitura da Ordem do Dia: Projeto de Lei Complementar nº 

001/17 de autoria do Poder Executivo, oriundo da Mensagem nº 

043/2017 que: “ALTERA A DESCRIÇÃO DE LIMITE DE BAIRROS NO 

MUNICÍPIO DE MESQUITA”. Processo nº 522/17 – 1ª DISCUSSÃO. 

Projeto de Lei nº 092/17 de autoria do Vereador Professor Max 

que: “INSTITUI O DIA DO EVANGÉLICO NO MUNICÍPIO DE MESQUITA” 

Proc. 454/17. 1ª DISCUSSÃO. Projeto de Lei nº 095/17 de 

autoria do Vereador Sancler Nininho que: “DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS 

NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS OU PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE 

MESQUITA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” Proc. 458/17. 1ª 

DISCUSSÃO. Projeto de Lei nº 096/17 de autoria do Vereador 

Sancler Nininho que: “INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO, A SEMANA DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E 

TERAPÊUTICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS E COMUNIDADES PRÓXIMAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

Proc. 459/17. 1ª DISCUSSÃO. Projeto de Lei nº 097/17 de 

autoria da Vereadora Cris Gêmeas que: “DISPÕE SOBRE POLÍTICA 

DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM A UTILIZAÇÃO DO 

CONTRACEPTIVO REVERSÍVEL DE LONGA DURAÇÃO DE 

ETONOGESTREL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” Proc. 483/17. 1ª 

DISCUSSÃO. Projeto de Lei nº 103/17 de autoria do Vereador 

Roberto Emídio que: “ALTERA A LEI Nº 875 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2014 (CÓDIGO DE POSTURAS), DISPONDO SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
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DE CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PELOS ESTABELECIMENTOS 

QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” Proc. 492/17. 1ª 

DISCUSSÃO. Projeto de Lei nº 110/17 de autoria do Vereador 

Vandinho da Gráfica que: “DETERMINA QUE OS ÔNIBUS QUE 

REALIZAM TRANSPORTE COLETIVO EM LINHAS REGULARES 

REALIZEM EMBARQUE E DESEMBARQUE DE MULHERES, IDOSOS E 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FORA DOS PONTOS DETERMINADOS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” Proc. 542/17. 1ª DISCUSSÃO. Projeto 

de Lei nº 111/17 de autoria do Vereador Vandinho da Gráfica 

que: “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS EFETUAREM NO INÍCIO DO ANO LETIVO, SEMINÁRIO 

ANTIDROGAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL” Proc. 543/17. 

1ª DISCUSSÃO. Projeto de Lei nº 112/17 de autoria do Vereador 

Vandinho da Gráfica que: “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EFETUAREM NO INÍCIO DO ANO LETIVO, 

SEMINÁRIO ANTIDROGAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL” 

Proc. 544/17. 1ª DISCUSSÃO. O Presidente colocou em separado os projetos 

em primeira discussão e votação. Todos aprovados por unanimidade em primeira 

discussão e votação. Não havendo mais matéria para Ordem do Dia,  o Presidente abriu 

o tempo para Explicações Pessoais. A vereadora Cris Gêmeas foi à Tribuna 

cumprimentou a todos e manifestou seu agradecimento ao público presente. 

Parabenizou todos os candidatos que disputaram o pleito do dia 07/10/2018. Disse o 

quanto foi gratificante viver esse momento e que como candidata a Deputada Estadual 

mais votada no município se considera vitoriosa. Que os resultados mostram que está no 

caminho certo. Fez um agradecimento aos que caminharam e votaram e acreditaram nas 

suas propostas com a população. Ofereceu o carinho recebido dos presentes à população 

do RJ, da Baixada Fluminense e aos Mesquitenses. Disse ter aumentado sua 

responsabilidade por ter sido a terceira mais votada do Partido e a primeira na cidade de 

Mesquita. Agradeceu a todos. O vereador Professor Max foi à Tribuna. Parabenizou o 

homenageado Eduardo. Disse surpreso por ver no D.O. uma dispensa de licitação no 

valor de dezesseis mil e quinhentos para aquisição de camisas de malha pela secretaria 

de Assistência Social. Que gostaria de saber para onde foram essas camisas. Esclareceu 

ao Secretário Roberto Emídio que em relação ao Requerimento pedindo a inclusão das 

mensagens do Prefeito na Ordem do Dia, que por falta de quórum muitas matérias 

colocadas nas sessões anteriores não puderam ser votadas. Que com certeza o 

Presidente estará colocando e votando, pois são de interesse da população. Que pra sua 

surpresa maior no D.O. de 05/10/2018 consta a publicação de uma sessão extraordinária 

onde apenas sete vereadores estavam presentes. Que na sessão extraordinária, no 

mesmo dia e hora todos os vereadores estavam presentes, inclusive o Presidente 

Marcelo Biriba. Que foi o Presidente quem conduziu a sessão. Que o Presidente não se 

encontra afastado nem licenciado. Solicitou a Mesa Diretora que a seu pedido, fosse 

levado o fato à Justiça. Que isso é falta de respeito com os demais vereadores. Solicitou 

ao Presidente que seja marcada uma reunião para o esclarecimento da matéria. Que 

respeita todos os Edis e todos os advogados, mas que eles têm sido mal orientados e por 

um ignorante. Que não fez parte desse ato que consta no D.O. O vice-presidente 

assumiu a Presidência. O vereador Marcelo Biriba na Tribuna colocou que fizeram uma 

sessão espírita, pois aconteceu no mesmo dia e horário em que estava sendo realizada 
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uma sessão extraordinária com todos os vereadores presentes como consta no livro de 

presença. Que no D.O. diz que ele não estava presente. Pontuou fatos sobre o advogado 

Cássio relacionados a Justiça e questionou seu horário de trabalho visto que, o mesmo 

tem quatro matrículas em variados municípios. Disse que os sete vereadores do governo 

fazem isso para votarem o que querem e que estará tomando atitude judicialmente em 

relação ao fato. Que os vereadores estão brincando de faz de conta. Reassumiu a 

Presidência. O vereador Marcel foi a Tribuna e constou a presença da professora 

aposentada Senhora Efigênia. Disse que na pessoa dela homenageava todos os 

professores. O vereador Sancler Nininho da Tribuna agradeceu os amigos presentes, sua 

esposa e todos que caminharam com ele no processo eleitoral. Disse que não entraria no 

momento na discussão sobre a sessão fantasma deixando para próxima sessão o debate. 

Que devem tomar cuidado nas acusações, pois as pessoas têm família. Que um processo 

não quer dizer nada até que seja julgado. O vereador Pebo Pinheiro foi à Tribuna e 

parabenizou a todos candidatos vereadores e o vice-prefeito. Disse que quem perdeu foi 

a população de Mesquita. O vereador Russo do Radiador usou a Tribuna para 

parabenizar a todos os vereadores pela coragem. Que caminhou pelas ruas com um 

representante da cidade e esta perdeu a oportunidade de ter um Deputado Estadual e 

Federal para atender as demandas do município. Que tiveram quatro representantes do 

governo disputando o pleito. Indagou se a cidade está preparada para o outubro rosa em 

relação aos exames de saúde que se faz necessário. Que daqui a dois anos a população 

avalie quais representantes vão colocar na Casa Legislativa. O Vereador Leonardo 

Andrade agradeceu a todos que o ajudou na campanha e em especial ao vereador Russo 

do Radiador. Disse que se sente orgulhoso por ter sido o mais votado da Casa para 

Deputado Estadual e sem nenhum apoio e cargos do governo. Que mesmo apresentando 

à população os desmandos do governo obteve quase sete mil votos em Mesquita. Que as 

pessoas entenderam que a mudança prometida desse governo não era de verdade. Que o 

governo lançou vários candidatos porque não queria eleger ninguém. Agradeceu 

novamente e disse que 2018 foi só um passo. Não havendo mais vereador que quisesse 

fazer o uso da palavra, o Presidente deu por encerrada a sessão convocando todos os 

vereadores da Casa para a próxima Sessão Ordinária no dia 10 (dez) de outubro (quarta 

feira) de 2018, às dezoito horas (18h). Nada mais havendo a tratar, Eu, Secretário, fiz 

lavrar a presente Ata que vai devidamente assinada. 

   


