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ATA ELETRÔNICA N.º 0067 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Quadragésima Sexta 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Primeiro 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia quatro de setembro de 

dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Ao quarto dia do mês de setembro do ano de dois 1 

mil e dezoito, às dezoito horas, reuniu-se a Câmara 2 

Municipal de Queimados em sua quadragésima sexta Sessão 3 

Ordinária, com a presença dos senhores Vereadores: 4 

Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), Alexandre Riboura 5 

Dornellas (Alex Dornellas), Davi Brasil Caetano (Davi 6 

Brasil), Elerson Leandro Alves (Elerson), Eloíza Helena 7 

de Souza (Eloíza Helena), José Carlos Leal Nogueira 8 

(Cacau), Luis Claudio Sereno de Oliveira (Taruga), Luís 9 

Carlos Monteiro Guimarães (Professor Monteiro), 10 

Maurício Baptista Ferreira (Maurício do Vila), Nilton 11 

Moreira Cavalcante (Prof Nilton Moreira Cavalcant), 12 

Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a Ver), 13 

Rafael Rosemberg Coelho da Silva (Rafael Foquinha), 14 

Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha) e Wilson 15 
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Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho de Três Fontes). A 16 

Mesa foi composta por Vossa Excelência Senhor Vereador 17 

Milton Campos Antônio (Milton Campos), Presidente da 18 

Câmara Municipal e pela senhora Vereadora Fátima 19 

Cristina Dias Sanches (Dra Fátima), Secretária da Mesa. 20 

Ausente o Vereador Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho 21 

do Vira Virou). Verificado haver quórum regimental, a 22 

Presidência cumprimentou todos e deu por aberta a 23 

Sessão às dezoito horas e vinte e sete minutos. 24 

Presidente convidou o Senhor Vereador Cinei para fazer 25 

a leitura bíblica em Deuteronômios vinte e oito. 26 

Presidente informou que, em decorrência da exoneração a 27 

pedido do cargo de Secretário Municipal de Ambiente e 28 

Defesa dos Animais, símbolo SM, da Secretaria Municipal 29 

de Ambiente e Defesa dos Animais, e de acordo com a 30 

Portaria número dois mil trezentos e vinte e cinco, de 31 

dois mil e dezoito, publicada no Diário Oficial de 32 

Queimados número quatrocentos e dois, convocou a 33 

reassumir o cargo de Vereador nesta Casa o 34 

Excelentíssimo senhor Vereador José Carlos Leal 35 

Nogueira, conhecido como Cacau. Deu as boas-vindas ao 36 

senhor Vereador. Informou também que em decorrência da 37 

exoneração a pedido do cargo de Secretário Municipal 38 

Defesa Civil, símbolo SM, da Secretaria Municipal de 39 

Defesa Civil, a contar de trinta de agosto de dois mil 40 

e dezoito, e de acordo com a Portaria número dois mil 41 

trezentos e vinte e seis, de dois mil e dezoito, 42 

publicada no Diário Oficial de Queimados número 43 

quatrocentos e dois, convoca a reassumir o cargo de 44 

Vereador nesta Casa o Excelentíssimo senhor Vereador 45 
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Davi Brasil Caetano. Deu as boas-vindas ao senhor 46 

Vereador. Presidente informou que não haviam mensagens 47 

em Expediente. Ofereceu o uso da Tribuna. Aceito pelo 48 

senhor Vereador Cinei. Cumprimentou a todos. Deu as 49 

boas-vindas aos senhores Vereadores em retorno à Casa. 50 

Presidente justificou a ausência do senhor Vereador 51 

Tuninho do Vira Virou, por encontrar-se em reunião 52 

partidária. Presidente anunciou à Tribuna o senhor 53 

Vereador Alex Dornellas. Cumprimentou a todos. Deu as 54 

boas-vindas aos senhores Vereadores em retorno à Casa. 55 

Afirmou ter aprendido muito com o senhor Vereador Davi 56 

Brasil. Comentou que por também ter sido Secretário 57 

Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais conhece bem 58 

o trabalho do Vereador Cacau e as necessidades dessa 59 

Secretaria. À Tribuna, Vereador Davi Brasil. 60 

Cumprimentou a todos. Afirmou que, apesar da falta que 61 

sentiu da Câmara Municipal, nem sempre a Câmara é o 62 

melhor lugar para servir a população. Afirmou que os 63 

quatro anos na Legislatura passada que atuou como 64 

Vereador na Casa o ensinaram muito, porém o trabalho 65 

prático realizado na Secretaria de Defesa Civil trouxe 66 

mais realizações para a população. Afirmou que o 67 

trabalho de Vereador é simples e cômodo, por ser um 68 

trabalho de retaguarda, onde a obrigação de presença é 69 

somente terças e quintas, e durante seu período como 70 

Secretário não se permitiu um único dia de folga ou 71 

falta, para que assim servisse melhor à população. 72 

Declarou que os Vereadores quando desempenham de fato 73 

seu serviço também servem à população, porém comentou a 74 

ausência dos Vereadores em sua Secretaria, afirmando 75 
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que suas eventuais falhas poderiam ser creditadas à 76 

ausência de fiscalização por parte dos Vereadores em 77 

exercício. Afirmou ser essa a função do parlamentar e 78 

declarou que não foi fiscalizado durante sua gestão. 79 

Comentou que não concorda com a desculpa usual de que 80 

não foi cobrado por ser bravo, pois afirmou que esta é 81 

a principal função dos Vereadores: cobrar o Poder 82 

executivo, assim como a principal função da população é 83 

cobrar quem elegeu. Afirmou gostar de críticas, debates 84 

e discussões por darem uma nova perspectiva às 85 

questões, pois não é o dono da verdade. Afirmou que 86 

vários de seus pares são covardes e que não tolera este 87 

defeito em qualquer pessoa. Vários de seus pares se 88 

furtam a dizerem o que pensam, e o senhor Vereador 89 

afirmou preferir uma ofensa frontal a um elogio frontal 90 

e uma calúnia às costas, maquinando como prejudicar uns 91 

aos outros, deixando a desejar no trabalho a favor dos 92 

eleitores. Afirmou dizer o que pensa frontalmente. 93 

Convidou seus pares a debater na Tribuna quando não 94 

concordarem com seus pontos de vista. Declarou que seus 95 

pares não reconhecem o valor da Secretaria de Defesa 96 

Civil para o município, pois sequer sabem o que 97 

significa de fato. Agradeceu ao Prefeito por ter 98 

permitido que sua gestão fosse plena, sem 99 

interferências. Tomou para si a responsabilidade 100 

integral por eventuais decisões errôneas. Agradeceu a 101 

oportunidade de estar à frente da Defesa Civil. 102 

Comentou que pediu ao Prefeito apenas trinta dias de 103 

exoneração, mas que se houver outra pessoa mais 104 

preparada não se incomodará de não ser reintegrado ao 105 
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cargo de Secretário ao fim desse período. Afirmou não 106 

ser preso a cargos.  Afirmou ser sempre o mesmo, 107 

independentemente da posição ocupada. Como Vereador, 108 

afirmou que cumprirá suas funções. Convidou novamente 109 

seus pares ao debate. Comentou estar faltando à 110 

faculdade para estar presente à Sessão, e que faltará 111 

novamente na quinta-feira para estar presente 112 

novamente. Corrigido pelo senhor Presidente quanto ao 113 

dia da próxima Sessão, afirmou ser ainda mais 114 

prejudicial à sua faculdade a Sessão na quarta-feira, 115 

mas mesmo assim estará presente. Agradeceu o carinho 116 

com que foi recebido de volta. Destacou o senhor 117 

Vereador Maurício do Vila, amigo, policial militar e 118 

Vereador, afirmando que terão muitas discussões de 119 

ideias na Tribuna. Afirmou aos pares ser de paz, e que 120 

seus objetivos não são de ofensa. Presidente agradeceu 121 

a presença da Primeira Dama do município Dona Lúcia. 122 

Presidente anunciou à Tribuna o senhor Vereador Cacau. 123 

Cumprimentou a todos. Agradeceu primeiro a Deus. 124 

Afirmou não ver partido político, e sim a pessoa. 125 

Parabenizou o senhor Presidente pelos cerca de trinta 126 

anos à frente da Casa. Agradeceu a ele e a cada um dos 127 

pares presentes nominalmente a recepção dada em seu 128 

retorno à Casa. Comentou que assumiu a Secretaria 129 

Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais após a saída 130 

do senhor Vereador Alex Dornellas, porém de forma 131 

alguma restou entre eles desavenças. Agradeceu ao 132 

Prefeito Carlos Vilela, que afirmou ser um grande 133 

amigo, e destacou a presença da Primeira Dama do 134 

município Dona Lúcia Vilela. Agradeceu à sua família, à 135 
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equipe da SEMADA - Secretaria Municipal de Ambiente e 136 

Defesa dos Animais. Comentou ter passado anteriormente 137 

pelas Secretarias de Administração, de Educação e de 138 

Assuntos Estratégicos. Afirmou ter conquistado novos 139 

amigos na Secretaria de Ambiente. Agradeceu a presença 140 

de sua noiva senhora Bruna. Agradeceu especialmente à 141 

família Picciani: O pai senhor Jorge Picciani, que é 142 

deputado Estadual, o filho, senhor Rafael Picciani, que 143 

retirou sua candidatura a Deputado Estadual para apoiar 144 

seu candidato, o ex-prefeito Max Lemos, demonstrando, 145 

em sua opinião, muita hombridade, e o Deputado Federal 146 

senhor Leonardo Picciani. Afirmou que cada parte da 147 

cidade possui uma obra dessa família e que trarão 148 

muitas outras obras para Queimados. Reforçou seu apoio 149 

às candidaturas dos senhores Leonardo Picciani a 150 

Deputado Federal, Max Lemos à Deputado Estadual e 151 

Eduardo Paes à Governador. Externou sua insatisfação 152 

com a classe política, porém afirmou concordar com as 153 

palavras do Prefeito Vilela: “Somente Deus e a política 154 

vão resolver o problema do nosso país”. Agradeceu 155 

especialmente e homenageou seu amigo e candidato senhor 156 

Max Lemos, afirmando ter muita gratidão por ele. 157 

Agradeceu a seu pai, senhor Nogueira, e a sua mãe, Dona 158 

Maria, pois se estivessem vivos estariam contentes. 159 

Afirmou que o seu pai lhe deu muito apoio, além de o 160 

ter educado rigidamente. Anunciou com pesar o 161 

falecimento do senhor Pastor Valdecir, da Vila São 162 

Jorge, e de seu amigo senhor Paulão. Afirmou que apesar 163 

de estar na Câmara, tem vocação para o Poder Executivo. 164 

Ofereceu seu apoio ao senhor Presidente. Presidente 165 
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anunciou à Tribuna o senhor Vereador Paulinho Tudo a 166 

Ver. Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença da 167 

Primeira Dama. Deu as boas-vindas aos senhores 168 

Vereadores em retorno à Casa. Declarou seu pesar pelo 169 

falecimento do senhor Pastor Valdecir. Comentou que fez 170 

aniversário no dia anterior e agradeceu o carinho 171 

recebido. Presidente comentou que mais cedo houve uma 172 

comemoração pelo aniversário dos senhores Paulinho Tudo 173 

a Ver e Cinei. Presidente anunciou à Tribuna o senhor 174 

Vereador Wilsinho de Três Fontes. Cumprimentou a todos. 175 

Afirmou que, apesar de não ser da Vila São João, sentiu 176 

muito o falecimento do senhor Pastor Valdecir, amigo, 177 

integro, honesto, respeitado e que fez muito pela 178 

cidade em seu segmento religioso. Solicitou a todos um 179 

minuto de silêncio, no que foi atendido. Afirmou ser um 180 

dia muito triste para todos na cidade. Presidente 181 

anunciou à Tribuna o senhor Vereador Bira Birinha. 182 

Cumprimentou a todos. Deu as boas-vindas aos senhores 183 

Vereadores em retorno à Casa. Informou atuar no 184 

movimento sindical como presidente do Sindicato dos 185 

Metalúrgicos de Queimados, Belford Roxo, Mesquita, 186 

Japeri Paracambi e Guapimirim. Afirmou que a política 187 

vive atualmente a maior crise de sua história. Afirmou 188 

que a mudança só virá através de voto. Comentou que, 189 

apesar de não estar presente, acredita que a Casa 190 

tratou da Reforma Trabalhista que aconteceu em onze de 191 

novembro de dois mil e dezessete. Essa Reforma gerou 192 

uma precarização das relações de trabalho: férias 193 

parceladas, trabalho intermitente, etc. O trabalho 194 

intermitente deu direito ao empregador de contratar por 195 
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equivalência. A Reforma Trabalhista tirou dos 196 

trabalhadores o direito de pleitear direitos legais na 197 

Justiça do Trabalho. Atualmente existe custos já para 198 

dar entrada em um processo. Outra questão relevante é a 199 

opção do empregador de comandar o empregado, ao final 200 

de um ano, a fazer uma carta de próprio punho 201 

declarando que a empresa não possui débitos, abrindo 202 

mão de seu direito de reivindicar o que lhe pertence. 203 

Acredita que sessenta ou setenta por cento da classe 204 

trabalhadora sequer sabe dessas novas condições. 205 

Informou que na semana anterior, de forma ainda mais 206 

escandalosa, o Tribunal Superior legalizou a 207 

Terceirização, gerando precarização do trabalho. Antes 208 

apenas as atividades secundárias poderiam ser 209 

terceirizadas, após essa decisão até mesmo a atividade 210 

principal da empresa, a chamada atividade-fim, pode ser 211 

terceirizada. Afirmou que todos temos culpa, pois 212 

muitas vezes não nos dispomos a sair de nossas zonas de 213 

conforto para debater coisas de grande relevância, e 214 

quando percebemos elas já ocorreram. Convocou o povo a 215 

valorizar e votar em candidatos que tenham compromisso 216 

com uma sociedade digna, justa e igualitária. 217 

Presidente anunciou à Tribuna a senhora Vereadora 218 

Eloíza Helena. Cumprimentou a todos. Deu as boas-vindas 219 

aos senhores Vereadores em retorno à Casa. Relembrou 220 

sua posse no dia vinte e sete de dezembro, a convite do 221 

Prefeito senhor Carlos Vilela. Agradeceu a presença da 222 

Primeira Dama do município Dona Lúcia e o encontro de 223 

mulheres promovido por ela. Lamentou a tragédia 224 

ocorrida no Museu Nacional, e pediu aos pares apoio ao 225 
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Prefeito Carlos Vilela para que cuide da estrutura da 226 

Cidade, o Teatro Municipal e outros órgãos, para que a 227 

tragédia não se repita em nível municipal. Presidente 228 

anunciou que não haviam projetos em discussão ou em 229 

votação na Ordem do Dia da presente Sessão, tampouco 230 

havendo projetos em discussão ou em votação na Ordem do 231 

Dia da próxima Sessão. Deu ciência aos senhores 232 

Vereadores que encontram-se disponíveis em seus 233 

endereços eletrônicos as atas da Quadragésima Quarta 234 

Sessão Ordinária e da Quadragésima Quinta Sessão 235 

Ordinária, e que serão submetidas a aprovação na 236 

próxima Sessão Ordinária. Presidente declarou que estão 237 

abertas as inscrições de chapas para a Mesa Diretora 238 

referente ao biênio de dois mil e dezenove e dois mil e 239 

vinte, de acordo com o artigo cinquenta e três, 240 

parágrafo quinto da Lei Orgânica Municipal, e com o 241 

artigo vinte e três do Regimento Interno desta Casa. 242 

Solicitou aos senhores Vereadores que consultem os 243 

artigos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento 244 

Interno, pois existem algumas normas que devem ser 245 

respeitadas. As inscrições permanecerão abertas até 246 

trinta de setembro de dois mil e dezoito. Presidente 247 

declarou não haverem Vereadores inscritos para 248 

Explicações Pessoais. Nada mais havendo a tratar, a 249 

Presidência convocou a próxima Sessão para o dia cinco 250 

de setembro de dois mil e dezoito, quarta-feira, e deu 251 

por encerrada a Sessão às dezenove horas e vinte e um 252 

minutos, da qual, para constar, eu, Ramayana 253 

Vasconcellos Alves Benites Gomes do Nascimento, 254 

Redatora de Ata da Câmara Municipal de Queimados, 255 

mailto:cmqueimados@gmail.com


Estado do Rio de Janeiro 
Município de Queimados  

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

CNPJ: 39485610/0001-68  

Rua Heloísa, 22 – Vila do Tinguá 

Queimados - RJ 
TELEFONE: (21) 2665-9800  

E-MAIL: cmqueimados@gmail.com 

 
 

 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 256 

pelo Senhor Presidente e pela senhora Secretária. 257 

Queimados, quatro de setembro de dois mil e dezoito.  258 

 259 

 260 

 261 

 262 

______________________________ 263 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 264 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 265 

 266 

 267 

 268 

 269 

 270 

 271 

______________________________ 272 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 273 

Secretária da Mesa 274 
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