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ATA ELETRÔNICA N.º 0068 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Quadragésima 

Sétima Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de 

Queimados do Primeiro 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia cinco de setembro de 

dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Ao quinto 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 sétima 3 

Sessão Ordinária, com a presença dos senhores 4 

Vereadores: Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), 5 

Alexandre Riboura Dornellas (Alex Dornellas), Davi 6 

Brasil Caetano (Davi Brasil), Elerson Leandro Alves 7 

(Elerson), Eloíza Helena de Souza (Eloíza Helena), José 8 

Carlos Leal Nogueira (Cacau), Luis Claudio Sereno de 9 

Oliveira (Taruga), Luís Carlos Monteiro Guimarães 10 

(Professor Monteiro), Maurício Baptista Ferreira 11 

(Maurício do Vila), Nilton Moreira Cavalcante (Prof 12 

Nilton Moreira Cavalcant), Paulo Cesar Pires de Andrade 13 

(Paulinho Tudo a Ver), Rafael Rosemberg Coelho da Silva 14 

(Rafael Foquinha) e Ubirajara Gomes da Cruz (Bira 15 
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Birinha). Mesa foi composta por Vossa Excelência Senhor 16 

Vereador Milton Campos Antônio (Milton Campos), 17 

Presidente da Câmara Municipal, pelo senhor Vereador 18 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou), 19 

Vice-presidente da Câmara Municipal, e pela senhora 20 

Vereadora Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima), 21 

Secretária da Mesa. Ausentes os Vereadores Elerson 22 

Leandro Alves (Elerson) e Wilson Espiridião Pimenta 23 

Sampaio (Wilsinho de Três Fontes). Verificado haver 24 

quórum regimental, a Presidência cumprimentou todos e 25 

deu por aberta a Sessão às dezoito horas e trinta 26 

minutos. Presidente convidou o Senhor Vereador Davi 27 

Brasil para fazer a leitura bíblica em Salmos cento e 28 

trinta e três. O senhor Presidente colocou em votação a 29 

ata da quadragésima quarta Sessão Ordinária. Declarou 30 

aprovada por unanimidade. O senhor Presidente colocou 31 

em votação a ata da quadragésima quinta Sessão 32 

Ordinária. Declarou aprovada por unanimidade. Em 33 

expediente, fez-se a leitura das mensagens do Poder 34 

Legislativo. Projeto de Lei número trezentos e vinte e 35 

nove, de dois mil e dezoito, autora Vereadora Eloíza 36 

Helena. Requerimento número oitenta, de dois mil e 37 

dezoito, autor Vereador Alex Dornellas. Presidente 38 

informou que, em decorrência da exoneração do cargo de 39 

Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a 40 

contar de cinco de setembro de dois mil e dezoito, e de 41 

acordo com a Portaria número dois mil trezentos e 42 

cinquenta e seis, de dois mil e dezoito, publicada no 43 

Diário Oficial de Queimados número quatrocentos e seis, 44 

convoca a reassumir o cargo de Vereador nesta Casa o 45 
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Excelentíssimo senhor Vereador Jackson Pinto da Silva, 46 

imediatamente, se presente, ou que se cumpra no prazo 47 

legal de quinze dias a partir desta data. Presidente 48 

oferece a Tribuna. Aceito pelo senhor Vereador Davi 49 

Brasil. Cumprimentou a todos. Comentou que tem 50 

consciência de ser o Vereador mais polêmico da Casa. 51 

Questionou se viver em união é concordar com tudo que 52 

os outros pensam ou exercer o direito de raciocinar. 53 

Afirmou que o Parlamento é uma Casa de discussões e que 54 

o desencontro de ideias atenua os erros enquanto que o 55 

encontro de ideias acomoda, e que gosta de discutir. 56 

Supõe que é considerado violento por ser polêmico, mas 57 

que não condiz com a realidade. Afirmou seu carinho 58 

pelo senhor Vereador Bira Birinha.  Informou que estava 59 

recebendo um senhor que foi por três vezes Vereador e 60 

que hoje é Vereador do Município de São João de Meriti, 61 

senhor Otojane, pai, e seu filho, Otinha, Deputado 62 

Federal, que também foi Vereador em São João de Meriti, 63 

e que estão entre o Público. Comentou agir diferente do 64 

senhor Vereador Cacau, que declarou seu apoio aos seus 65 

candidatos mas não apresentou-os ao público. Afirmou 66 

que não havia se posicionado até então, e que para 67 

assumir um compromisso público com este candidato 68 

convocou sua presença na cidade. Afirmou que em troca 69 

desse apoio cobrará que o candidato, se eleito, cumpra 70 

o que prometeu à cidade de Queimados. Afirmou que não 71 

encontrou nenhum candidato na cidade que, de seu ponto 72 

de vista pessoal, valesse uma aliança, não por esses 73 

políticos serem ruins, e sim por não compactuar com 74 

certas atitudes. Esclareceu que ainda não tem nenhum 75 
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candidato a Deputado Estadual, e que, diferentemente de 76 

outros políticos, não se sente obrigado a apoiar 77 

ninguém. Esclareceu que não faz acordos financeiros, 78 

mas que busca uma política séria para a cidade. 79 

Presidente justificou a ausência do senhor Vereador 80 

Wilsinho de Três Fontes, por encontrar-se em reunião 81 

partidária. Presidente anunciou à Tribuna o senhor 82 

Vereador Cacau. Cumprimentou a todos. Declarou seu 83 

desagrado pela ausência dos senhores Vereadores no 84 

evento ocorrido neste dia no Teatro Metodista, onde foi 85 

lançado o Programa Escola Segura, ao qual todos foram 86 

convidados. Enquanto foi Secretário do Meio Ambiente, 87 

afirmou que raramente recebeu representantes da Câmara 88 

Municipal em seus eventos. No evento em questão apenas 89 

ele e o Vereador Rogerinho, atualmente Secretário de 90 

Projetos, estiveram presentes. Além deles, estiveram 91 

presentes diversas autoridades do Poder Executivo. 92 

Afirmou que o Projeto trará maior segurança às Escolas 93 

Municipais. Denunciou diversos furtos e roubos de óleo 94 

de cozinha nas escolas, os quais não recebem atenção 95 

das autoridades policiais, além de incêndios, roubos de 96 

computadores e merenda escolar, entre outros crimes. 97 

Afirmou que a segurança na rede municipal será 98 

reforçada com a presença da Guarda Municipal. Declarou 99 

que, como Vereadores, todos tem uma obrigação redobrada 100 

no cumprimento da lei. Solicitou à Mesa Diretora a 101 

convocação de todos os Guardas Municipais recém 102 

contratados, para que sejam conhecidos pelos 103 

Vereadores. Comentou o desrespeito dos policiais da 104 

cidade com os Vereadores e com os cidadãos da cidade, 105 
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que estão de parabéns em sua atuação ao fazerem cumprir 106 

as lei, porém antes de punir deveriam orientar. 107 

Reclamou de diversas multas de trânsito aplicadas sem 108 

advertência anterior, como é feito na cidade do Rio de 109 

Janeiro. Relembrou a limpeza do Horto Municipal, de 110 

onde foram retirados mais de cinquenta caminhões de 111 

entulho, e que está novamente chegando a uma situação 112 

caótica. Afirmou a necessidade de segurança periódica 113 

no Horto Municipal e em outras áreas. Reforçou 114 

diretamente ao senhor Presidente o pedido de convocação 115 

dos agentes da Guarda Municipal. O senhor Vereador 116 

Cacau cedeu um aparte na Tribuna ao senhor Vereador 117 

Davi Brasil. O Vereador Davi Brasil agradeceu o aparte. 118 

Parabenizou o Vereador Cacau pela solicitação de 119 

convocar os agentes da Guarda Municipal, e acrescentou 120 

a isto um pedido para convocação conjunta do senhor 121 

Secretário de Transportes, pois muito aconteceu na 122 

cidade e passou despercebido pelos senhores Vereadores. 123 

Sobre o Depósito Público de Veículos, questionou se foi 124 

feita licitação, o motivo dele ser administrado de 125 

forma privada e não pelo Poder público, e quem é 126 

beneficiado com essa decisão. Afirmou ser aliado do 127 

senhor Prefeito, porém ter seu compromisso maior com a 128 

população. Solicitou que se esclareçam quais serão as 129 

diretrizes da Guarda Municipal, como serão empregados 130 

seus recursos e quais serviços serão oferecidos à 131 

população. Retomando a Tribuna, o Vereador Cacau 132 

afirmou que já passou por diversas Secretarias 133 

Municipais, e que sendo assim sabe que o Secretário é 134 

responsável pela equipe que atua sob sua pasta, 135 
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independentemente do tipo de contratação do servidor. 136 

Por isso solicitou também a convocação dos senhores 137 

Secretários Antônio Almeida e Alan Perfeito. Apesar das 138 

dificuldades enfrentadas por esses senhores em seus 139 

trabalhos, devem à Casa explicações sobre suas 140 

atuações. Relembrou sua primeira atividade remunerada, 141 

realizando um frete em veículo de tração animal, e que 142 

até hoje há um grande uso de carroças na cidade, assim 143 

como de bicicletas, que por muitas vezes desrespeitam 144 

as regras de transito. Agradeceu a presença do senhor 145 

Carlos, que defende o uso da bicicleta na cidade. 146 

Parabenizou o Secretário de Educação Lenine e o senhor 147 

Prefeito Vilela pelo Programa Escola Segura. Citou o 148 

senhor Vereador Bira Birinha, em sua afirmação de que 149 

atualmente pai e mãe não se comprometem mais com a 150 

educação dos filhos, transferindo a responsabilidade 151 

para os professores. Afirmou que creches são 152 

importantes, mas que a responsabilidade de educar é da 153 

família. Parabenizou o senhor Deputado Federal Otojane, 154 

afirmando que Queimados é uma cidade hospitaleira aos 155 

políticos dos mais diversos partidos. Afirmou que 156 

também trará seu candidato a Deputado Federal e o 157 

senhor Max Lemos à Câmara para apresentá-los ao 158 

público. Presidente anunciou que a Mesa Diretora acatou 159 

as solicitações dos senhores Vereadores Cacau e Davi 160 

Brasil, determinando à Secretaria desta Casa que oficie 161 

as Secretarias Municipais de Transporte e de Segurança 162 

e Ordem Pública para que seja marcado dia e hora para 163 

apresentação do Secretário de Transporte, Vereador 164 

Antônio Almeida, bem como dos funcionários que 165 
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assumiram recentemente a Guarda Municipal da cidade. 166 

Presidente anunciou à Tribuna o senhor Vereador 167 

Professor Monteiro. Cumprimentou a todos. Deu as boas-168 

vindas aos senhores Vereadores Cacau e Davi Brasil. 169 

Parabenizou-os pelas grandes gestões enquanto 170 

participaram do Poder Executivo. Referindo-se ao 171 

discurso do Vereador Cacau, comentou que se sentiu 172 

muito incomodado pela crítica, e relembrou que, durante 173 

sua gestão na Secretaria de Esportes, fazia com que um 174 

emissário entregasse aos Vereadores da época com 175 

antecedência os convites para eventos. Destacou que 176 

apesar de o evento ter sido planejado com antecedência, 177 

o convite foi enviado por e-mail pela senhora Joyceli, 178 

chefe de cerimonial da Prefeitura, no dia anterior às 179 

quatorze horas. Afirmou que em geral as pessoas tem 180 

suas programações e um convite feito de forma tão 181 

tardia dificilmente poderia ser atendido. Questionou o 182 

senhor Presidente se a Casa recebeu ofício com convite 183 

oficial ao evento, ao que o senhor Presidente respondeu 184 

que não. Além disso informou ao senhor Vereador Cacau 185 

que o assunto da falta de comunicação das Secretarias 186 

com a Câmara é assunto de discussão recorrente na Casa, 187 

onde diversas solicitações e sugestões para que se 188 

resolva o problema já foram realizadas. Como exemplo, 189 

comentou que no feriado próximo, sete de setembro, 190 

haverá um desfile cívico ao qual ainda não foram 191 

convidados oficialmente. Solicitou ao senhor Presidente 192 

novamente que oficie o Poder Executivo para que a 193 

Câmara Municipal seja informada em tempo hábil dos 194 

eventos ocorridos na cidade. Entrada em Plenário do 195 
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senhor Vereador Jackson, que reassume sua cadeira no 196 

Plenário da Casa. O senhor Vereador Professor Monteiro 197 

cedeu um aparte na Tribuna ao senhor Vereador Cacau. O 198 

senhor Vereador Cacau afirmou que seu discurso não 199 

tinha intenção de tumultuar, e sim de orientar. Afirmou 200 

que os Vereadores não são inimigos do governo nem da 201 

população, são aliados do Poder executivo, e que não 202 

criticou, somente pediu participação e maior atenção. 203 

Retomando a Tribuna, o Vereador Professor Monteiro 204 

afirmou que também não estava criticando o Poder 205 

Executivo, apenas lamentou que ele e seus pares tenham 206 

sido criticados por ausências que ele credita à falta 207 

de profissionalismo do setor de comunicação do governo. 208 

Reforçou sua solicitação ao senhor Presidente para que 209 

oficie a Secretaria de Comunicação, evitando que essa 210 

situação ocorra novamente no futuro. Presidente 211 

anunciou que a Mesa Diretora acatou a solicitação do 212 

senhor Vereador Professor Monteiro, determinando à 213 

Secretaria desta Casa que oficie em vinte e quatro 214 

horas o setor de comunicação da Prefeitura para que 215 

passe as informações e os convites para o e-mail da 216 

Câmara, o que até o momento não tem sido feito, para 217 

que a Câmara possa imprimir e distribuir a cada 218 

Vereador, e na ausência destes, a seus assessores. 219 

Presidente anunciou à Tribuna o senhor Vereador Alex 220 

Dornellas. Cumprimentou a todos. Deu as boas-vindas ao 221 

senhor Vereador Otojane, pai, e a seu filho Deputado 222 

Federal Otojane. Parabenizou o Vereador Professor 223 

Monteiro por sua colocação. Afirmou que a Câmara não 224 

está sendo devidamente representada nos eventos da 225 
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cidade. Exemplificou com a apresentação da Guarda 226 

Municipal, por ser um ato muito importante sendo esta a 227 

primeira Guarda constituída na cidade e que não teve 228 

representação da Casa. Afirmou não saber se a falha é 229 

do Poder Executivo, através do setor de comunicação que 230 

não repassa as notificações, ou da própria Câmara, que 231 

não está atenta às notificações e aos eventos da 232 

cidade. Caso a falha seja da Prefeitura, solicitou que 233 

o Prefeito seja notificado do problema, reforçando a 234 

solicitação anterior. Comentou que até mesmo em eventos 235 

realizados no salão da própria Câmara os Vereados não 236 

tem sido notificados, e que durante a semana foi o 237 

único representante da Casa na posse do Conselho de 238 

Assistência Social, evento ocorrido no Plenário, apenas 239 

por coincidência e sorte. Parabenizou o senhor Prefeito 240 

e o Secretário de Educação senhor Lenine Lemos e toda a 241 

equipe pelo trabalho que tirou a cidade de penúltimo 242 

lugar no Ideb para quarto lugar na região metropolitana 243 

e primeiro ou segundo na baixada fluminense. Presidente 244 

anunciou à Tribuna o senhor Vereador Bira Birinha. 245 

Cumprimentou a todos. Afirmou ser salutar a exposição 246 

de ideias. Afirmou que atualmente todos os candidatos 247 

pedem votos baseados em um tripé de promessas sobre 248 

saúde, educação e segurança, que não são cumpridas. 249 

Afirmou acreditar que os políticos não são todos 250 

iguais, porém deve-se fazer uma reflexão profunda para 251 

separar a política voltada para o crescimento e 252 

desenvolvimento, que serve à população, da política 253 

predominante hoje, que escraviza a população. Acredita 254 

que o problema de segurança atual é consequência da 255 
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falta de políticas apropriadas em educação e formação. 256 

Acredita que a falha na educação é da família, mas 257 

também é uma falha política. Afirmou que o debate de 258 

ideias o agrada, e que a oposição norteia e evita 259 

acomodação. Afirmou não dar importância à ideologia 260 

política ou a siglas partidárias, sendo ele próprio do 261 

PC do B, e que sua sigla e todas as outras precisam 262 

mudar a postura política, com ações que mudem o 263 

panorama da empregabilidade, da economia. Clamou ao 264 

público que votem conscientemente, que não terceirizem 265 

votos, que após a eleição cobrem seus candidatos, para 266 

que haja mudanças na política. Enquanto a população não 267 

mudar de postura, o problema crônico da política também 268 

não mudará. Presidente anunciou que não haviam projetos 269 

em discussão ou em votação na Ordem do Dia da presente 270 

Sessão, tampouco havendo projetos em discussão ou em 271 

votação na Ordem do Dia da próxima Sessão. Por 272 

solicitação do senhor Vereador Alex Dornellas, o senhor 273 

Presidente suspendeu a Sessão Ordinária às dezenove 274 

horas e vinte e seis minutos pra abertura de Sessão 275 

Solene de Entrega de Homenagens. Reabriu a Sessão 276 

Ordinária às dezenove horas e trinta e um minutos. 277 

Presidente declarou não haverem Vereadores inscritos 278 

para Explicações Pessoais. Nada mais havendo a tratar, 279 

a Presidência convocou a próxima Sessão para dia onze 280 

de setembro de dois mil e dezoito, terça-feira, e deu 281 

por encerrada a Sessão às dezenove horas e trinta e 282 

dois minutos, da qual, para constar, eu, Ramayana 283 

Vasconcellos Alves Benites Gomes do Nascimento, 284 

Redatora de Ata da Câmara Municipal de Queimados, 285 
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lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 286 

pelo Senhor Presidente pelo senhor Vice-presidente e 287 

pela senhora Secretária. Queimados, cinco de setembro 288 

de dois mil e dezoito.  289 

 290 

 291 

 292 

 293 

______________________________ 294 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 295 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 296 

 297 

 298 

 299 

 300 

______________________________ 301 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 302 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 303 

 304 

 305 

 306 

 307 

 308 

______________________________ 309 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 310 

Secretária da Mesa 311 
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