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ATA ELETRÔNICA N.º 0071 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Quinquagésima 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia dezoito de setembro 

de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Ao décimo oitavo primeiro dia do mês de setembro 1 

do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, reuniu-2 

se a Câmara Municipal de Queimados em sua quadragésima 3 

sexta Sessão Ordinária, com a presença dos senhores 4 

Vereadores: Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), Davi 5 

Brasil Caetano (Davi Brasil), Elerson Leandro Alves 6 

(Elerson), Eloíza Helena de Souza (Eloíza Helena), José 7 

Carlos Leal Nogueira (Cacau), Jackson Pinto da Silva 8 

(Jackson), Luis Claudio Sereno de Oliveira 9 

(Taruga), Luís Carlos Monteiro Guimarães (Professor 10 

Monteiro), Maurício Baptista Ferreira (Maurício do 11 

Vila), Nilton Moreira Cavalcante (Prof Nilton Moreira 12 

Cavalcant), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo 13 

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

Foquinha), Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha) e 15 
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Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho de Três 16 

Fontes). A Mesa foi composta por Vossa Excelência 17 

Senhor Vereador Milton Campos Antônio (Milton Campos), 18 

Presidente da Câmara Municipal, pelo senhor Vice-19 

presidente da Câmara Municipal Antônio Chrispe de 20 

Oliveira (Tuninho do Vira Virou) e pela senhora 21 

Vereadora Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima), 22 

Secretária da Mesa. Ausente o Vereador Alexandre 23 

Riboura Dornellas (Alex Dornellas). Verificado haver 24 

quórum regimental, a Presidência cumprimentou todos e 25 

deu por aberta a Sessão às dezoito horas e vinte e 26 

quatro minutos. Presidente convidou o Senhor Vereador 27 

Cinei para fazer a leitura bíblica em Deuteronômios 28 

vinte e oito. Em expediente, fez-se a leitura das 29 

mensagens do Poder Legislativo. Requerimento número 30 

oitenta e um, de dois mil e dezoito, autor Vereador 31 

Davi Brasil. Indicação Legislativa número duzentos e 32 

sessenta e seis, de dois mil e dezoito, autora 33 

Vereadora Eloíza Helena. Indicações Legislativas 34 

números duzentos e sessenta e oito e duzentos e 35 

sessenta e nove, de dois mil e dezoito, autor Vereador 36 

Bira Birinha. Indicação Legislativa número duzentos e 37 

setenta, de dois mil e dezoito, autor Vereador Wilsinho 38 

de Três Fontes. Presidente deu ciência aos senhores 39 

Vereadores que encontram-se disponíveis em seus 40 

endereços eletrônicos as atas da Quadragésima Oitava 41 

Sessão Ordinária e da Quadragésima Nona Sessão 42 

Ordinária, e que serão submetidas a aprovação na 43 

próxima Sessão Ordinária. Presidente anunciou que, em 44 

resposta à solicitação do senhor Vereador Cacau sobre o 45 
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policiamento preventivo no Horto Municipal, o 46 

Secretário de Segurança e Ordem Pública senhor Alam 47 

Tavares Perfeito informou que está sendo feita a 48 

fiscalização e a segurança do local. O senhor Vereador 49 

Cacau solicitou vista ao ofício, no que foi atendido 50 

pelo senhor Presidente. Presidente anunciou o senhor 51 

Vereador Cacau à Tribuna em tema livre. Cumprimentou a 52 

todos. Comentou que na terça-feira passada deu entrada 53 

em um Requerimento para que se oficiasse o senhor 54 

Prefeito, o Secretário de Segurança, o Secretário de 55 

Assistência Social, para que este acionasse o Conselho 56 

Tutelar, o Coronel Brandão, do Vigésimo Quarto Batalhão 57 

da Polícia Militar e o Delegado da Quinquagésima Quinta 58 

Delegacia de Polícia sobre o problema no Horto. 59 

Informou que, quando esteve na função de Secretário de 60 

Defesa dos Animais, já havia feito ofício e relatório 61 

sobre esta mesma situação ao Secretário de Segurança e 62 

Ordem Pública senhor Alam Tavares Perfeito, que 63 

respondeu tão rápido à época como agora, que estava 64 

sendo feita a ronda do PROEIS no local. Então o senhor 65 

Vereador Cacau informou que solicitou ao senhor Diretor 66 

da Guarda Ambiental para que todos se identificassem na 67 

entrada e na saída do Horto. Informou também que apenas 68 

dois veículos estão autorizados a entrar no Horto: o 69 

carro da Guarda Ambiental e o carro da ronda do PROEIS. 70 

Informou que o relatório comprova que a ronda diária 71 

não está sendo realizada, especialmente as sextas-72 

feiras. O senhor Vereador Cacau inclusive comentou que 73 

viu o referido carro que supostamente deveria estar 74 

fazendo a ronda municipal em outras atividades. Afirmou 75 
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que a resposta do senhor Secretário não condiz com 76 

relatos recebidos dos populares e do senhor Vereador 77 

Davi Brasil. Informou que o senhor Presidente da Câmara 78 

não cumpriu com o solicitado, reforçando que quer que 79 

os fatos relatados por testemunhas sejam comunicados 80 

oficialmente a todas as autoridades citadas em sua 81 

fala, incluindo também a senhora Diretora do Colégio 82 

cujos alunos matam aula no local. Comunicou que o 83 

senhor Vereador Davi Brasil gostaria de se juntar a ele 84 

na assinatura do documento, e convidou seus pares a 85 

assinar também. Solicitou segurança em todo o 86 

município, especialmente neste local porque o problema 87 

envolve crianças. Informou que a Guarda Municipal tem 88 

poder de polícia, e que apesar do direito de serem 89 

armados, é contra armá-los neste primeiro momento. 90 

Considerou que apenas o armamento não resolve o 91 

problema. Comentou que ao entrarem para a Polícia 92 

Militar, os novos membros recebem treinamento 93 

específico para portarem armas, e que não sabe se a 94 

Guarda recebeu este mesmo tipo de treinamento. Afirmou 95 

que, se for direito dos agentes da Guarda receberem 96 

armamentos, não será contrário, porém reafirmou que 97 

isto não solucionará o problema. Destacou que sua 98 

preocupação com o uniforme dos agentes é justamente 99 

pelo fato deles não estarem armados e poderem ser 100 

confundidos pelos bandidos com policiais militares, 101 

estes sim armados. Considerou a resposta recebida como 102 

sem validade. Citou como modelo o documento que fez 103 

através Secretaria, o Ofício cento e noventa e dois da 104 

SEMADA de vinte e nove de agosto de dois mil e dezoito. 105 
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Comentou que durante o fim de semana viajou a trabalho 106 

à cidade de São José dos Campos, onde estudou um 107 

projeto que pretende trazer de lá para a cidade de 108 

Queimados. Comentou que foi muito bem recebido pelas 109 

autoridades locais, especialmente pelo senhor Ricardo e 110 

pelo senhor Márcio. Este projeto colocou a cidade como 111 

quinto e décimo melhor no Estado de São Paulo neste 112 

serviço oferecido à população. Pretende implantar em 113 

Queimados esse Projeto por ser referência nacional. 114 

Comentou que as autoridades do local se dispuseram a 115 

auxiliar no que for possível. Comentou que foi 116 

criticado em redes sociais por ter postado um número 117 

diferente de candidato a Deputado Estadual. Afirmou que 118 

foi uma brincadeira para destacar o nome de seu 119 

candidato à Presidência, o senhor Bolsonaro, mesmo sem 120 

a anuência de seu Partido. Afirmou que continua 121 

apoiando o senhor Max Rodrigues de Lemos à Deputado 122 

Estadual. Comentou que, mesmo havendo duas Vereadoras 123 

na Casa e uma Redatora de Atas, considera que muito do 124 

que se diz sobre o senhor Bolsonaro é “mimimi” [sic]. 125 

Comentou não entender alguns de seus pares, que mesmo 126 

tendo sido ajudados em suas carreiras políticas e em 127 

suas vidas pelo senhor Max, não votarão nem nele nem no 128 

senhor Leonardo. Reafirmou sua gratidão ao senhor Max 129 

Rodrigues de Lemos. Comentou acreditar que o senhor Max 130 

Lemos será Presidente em algum momento futuro. Citou 131 

sua lista de candidatos. Comentou que o senhor Jair 132 

Bolsonaro recebeu uma facada e que isto é um fato 133 

inédito na política, afirmando que entre seus pares 134 

nenhum sofreu atentados. Afirmou que a causa desse 135 
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atentado são as verdades ditas pelo senhor candidato, 136 

apesar de haverem controvérsias em suas falas. Afirmou 137 

que não se pode discutir com mulheres, pois mesmo certo 138 

o homem perde a razão, não adianta discutir pois pode-139 

se até parar na delegacia. Comentou que o senhor Jair 140 

Bolsonaro teve uma discussão com uma Deputada sobre um 141 

garoto que estuprou e matou uma pessoa e que a senhora 142 

em questão aplaudiu o estuprador, por isso ele fez uma 143 

de suas afirmações mais famosas, entre outras acusadas 144 

de intolerantes. Afirmou que considera-o assim mesmo o 145 

melhor para si. Reafirmou sua lista de candidatos. 146 

Presidente anunciou o senhor Vereador Davi Brasil à 147 

Tribuna em tema livre. Cumprimentou a todos. Referindo-148 

se à reunião de apresentação dos agentes da Guarda 149 

Municipal ocorrida neste mesmo dia mais cedo, lamentou 150 

que os mesmos não mais estivessem presentes para ouvir 151 

seu pedido de desculpas. Afirmou que considera errado 152 

discutir assuntos sem conhecimento profundo ou opinião 153 

fundamentada. Afirmou estar errado por desconhecer a 154 

lei de criação da Guarda Municipal, pois pautou sua 155 

opinião no “achismo” [sic]. A respeito da fala do 156 

senhor Vereador Cacau, afirmou que não entraria no 157 

Horto Municipal desarmado, e que se ele fosse o 158 

Secretário de Segurança Pública da cidade teria 159 

informado aos Vereadores que não faria o serviço de 160 

Policial, uma vez que seus agentes não estão preparados 161 

para isso. Comentou que quando chegou à Secretaria de 162 

Defesa Civil colocou todos os “moto-serras” [sic] para 163 

trabalhar em manutenção, pagando com recursos próprios, 164 

já que o município não possuía recursos para tal e uma 165 
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solicitação levaria no mínimo três meses, e os serviços 166 

eram urgentes. Quando esses recursos foram solicitados 167 

pelos senhores Vereadores, respondeu a eles que faria 168 

desde que o solicitante arcasse com o custo da corrente 169 

do aparelho, o que desgostou a alguns dos Vereadores. 170 

Da mesma forma, acredita que o armamento dos agentes 171 

deve ser solicitado legalmente ao município pelos que 172 

solicitam seus serviços em atividades onde atuarão como 173 

policiais. O senhor Vereador Davi Brasil cedeu um 174 

aparte na Tribuna ao senhor Vereador Cacau. O Vereador 175 

Cacau agradeceu o aparte. Afirmou que estudou a Lei 176 

treze mil e vinte e dois, mas que não havia visto a Lei 177 

Municipal de criação da Guarda até a reunião mais cedo. 178 

Que nesta reunião ficou claro que a Lei Municipal 179 

permite que os agentes andem armados e que esta também 180 

é a vontade deles. Acredita que eles possuem postura 181 

para serem armados, mas que a preocupação com o 182 

uniforme dos agentes é para que eles não sejam 183 

confundidos com policiais em seu trabalho na rua, pois 184 

sua preocupação é com a vida deles e não com a questão 185 

de armá-los ou não. Além disso considerou irrelevante a 186 

discussão enquanto não for aberto um processo para a 187 

compra deste armamento. Retomando a Tribuna, o Vereador 188 

Davi Brasil afirmou que, enquanto os agentes estiverem 189 

desarmados, é contra que sejam chamados para executarem 190 

determinados serviços, inclusive o patrulhamento do 191 

Horto. Citando a experiência em segurança pública do 192 

senhor Vereador Maurício do Vila, afirmou que nem ele 193 

iria enfrentar dependentes químicos desarmado, portanto 194 

não considera justo que se peça aos agentes que façam 195 

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 

 
 

 

isso. Afirmou que, muito mais do que a vontade dos 196 

agentes, a Lei dá a eles o dever de andarem armados, e 197 

que assim foi determinado a eles e sabido por eles no 198 

momento que fizeram o concurso público. Afirmou que em 199 

sua opinião todo cidadão decente deveria ter o direito 200 

de andar armado para sua defesa se assim o desejasse, 201 

já que o Estado é falho em proporcionar isso. 202 

Exemplificou sua opinião com a política do Uruguai que 203 

permite grande facilidade ao cidadão comum para que se 204 

arme e que tem proporcionalmente um décimo da violência 205 

registrada no nosso país. Afirmou que o acusado de 206 

esfaquear o senhor Bolsonaro é um exímio atirador. 207 

Questionou o motivo de não haver usado uma arma de fogo 208 

em seu atentado. Afirmou que a proibição no Brasil 209 

somente se aplica ao cidadão de bem. Comentou que anos 210 

atrás foi feito um plebiscito sobre a questão do 211 

desarmamento no Brasil, onde sessenta e três por cento 212 

da população votou para continuar tendo acesso a armas. 213 

Afirmou que é cem por cento a favor de combate armado e 214 

de população armada, e que a população tem que 215 

compreender que a arma é defesa e não ataque, e que 216 

cada ato praticado tem consequências. Acredita que se 217 

toda a população estivesse armada a cidade seria mais 218 

ordeira. Quanto à divulgação do voto, afirmou que é um 219 

ato pessoal e particular. Que a discordância de ideias 220 

políticas não gera inimigos. Afirmou que não concorda 221 

com o posicionamento dos políticos do município por 222 

isso apoia candidatos de fora, e que pedirá votos 223 

dentro da cidade.  Afirmou que o povo tem que aprender 224 

a ser livre e de bons costumes. Presidente anunciou a 225 
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senhora Vereadora Eloíza Helena à Tribuna em tema 226 

livre. Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença da 227 

senhora Luciana, diretora-secretária do Sindicato dos 228 

Rodoviários de Queimados. Convidou todos os presentes e 229 

suas famílias ao evento de abertura do Outubro Rosa, 230 

que ocorrerá dia primeiro de outubro, as dezoito horas, 231 

nesta Casa. Dentre as várias palestrantes estrará a 232 

senhora Vereadora Dra Fátima, tratando de saúde da 233 

mulher. Avisou que fará passar uma circular para todos 234 

os pares. Presidente ofereceu a Tribuna, sem aceitação. 235 

Presidente anunciou que, em decorrência das mudanças 236 

sofridas no quadro de Vereadores, colocará em votação 237 

os novos integrantes da Comissão de Constituição, 238 

Justiça e Redação: senhor Vereador Prof Nilton Moreira 239 

Cavalcant, presidente, senhor Vereador Cacau, vice-240 

presidente, e senhor Vereador Bira Birinha, vogal; e da 241 

Comissão de Finanças e Tributação: senhor Vereador 242 

Cinei, presidente, senhor Vereador Davi Brasil, vice-243 

presidente, e senhor Vereador Cacau, vogal. Presidente 244 

declarou ambas aprovadas por unanimidade. Presidente 245 

anunciou que não haviam projetos em discussão ou em 246 

votação na Ordem do Dia da presente Sessão. Realizou a 247 

leitura da Ordem do Dia da próxima Sessão para 248 

apreciação. Presidente declarou não haverem Vereadores 249 

inscritos para Explicações Pessoais. Presidente 250 

anunciou que a Mesa Diretora acatou a solicitação do 251 

senhor Vereador Cacau, determinando à Secretaria desta 252 

Casa que refaça o oficio conforme as suas solicitações. 253 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência convocou a 254 

próxima Sessão para o dia dezenove de setembro de dois 255 
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mil e dezoito, quarta-feira, e deu por encerrada a 256 

Sessão às dezenove horas e quatro minutos, da qual, 257 

para constar, eu, Ramayana Vasconcellos Alves Benites 258 

Gomes do Nascimento, Redatora de Ata da Câmara 259 

Municipal de Queimados, lavrei a presente ata que, se 260 

aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, pelo 261 

senhor Vice-presidente e pela senhora Secretária. 262 

Queimados, dezoito de setembro de dois mil e dezoito.  263 

 264 

 265 

 266 

 267 

______________________________ 268 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 269 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 270 

 271 

 272 

 273 

 274 

______________________________ 275 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 276 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 277 

 278 

 279 

 280 

 281 

______________________________ 282 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 283 

Secretária da Mesa 284 
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