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ATA ELETRÔNICA N.º 0072 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Quinquagésima 

Primeira Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia dezenove de setembro 

de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Ao décimo nono segundo dia do mês de setembro do 1 

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

a Câmara Municipal de Queimados em sua quadragésima 3 

sétima Sessão Ordinária, com a presença dos senhores 4 
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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 (Taruga), 9 

Luís 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 

Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha) e Wilson 14 

Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho de Três Fontes). 15 

Mesa foi composta por Vossa Excelência Senhor Vereador 16 

Milton Campos Antônio (Milton Campos), Presidente da 17 

Câmara Municipal, pelo senhor Vereador Antônio Chrispe 18 

de Oliveira (Tuninho do Vira Virou), Vice-presidente da 19 

Câmara Municipal e pela senhora Vereadora Fátima 20 

Cristina Dias Sanches (Dra Fátima), Secretária da Mesa. 21 

Ausente o Vereador Alexandre Riboura Dornellas (Alex 22 

Dornellas). Verificado haver quórum regimental, a 23 

Presidência cumprimentou todos e deu por aberta a 24 

Sessão às dezoito horas e cinquenta e um minutos. 25 

Presidente convidou o Senhor Vereador Cinei para fazer 26 

a leitura bíblica em Salmos doze. Presidente agradeceu 27 

a presença do Professor de Geografia da Escola 28 

Municipal Oscar Fanchem senhor Gustavo, que solicitou 29 

ao senhor Presidente da Câmara autorização para que 30 

seus alunos do oitavo ano assistissem a uma Sessão 31 

Ordinária como parte de sua aula sobre o funcionamento 32 

do Poder Legislativo. Em expediente, fez-se a leitura 33 

das mensagens do Poder Legislativo. Projetos de Lei 34 
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números trezentos e trinta e um, trezentos e trinta e 35 

dois, trezentos e trinta e três e trezentos e trinta e 36 

quatro, de dois mil e dezoito, autor Vereador Cacau. 37 

Requerimento número oitenta e quatro, de dois mil e 38 

dezoito, autor Vereador Paulinho Tudo a Ver. O senhor 39 

Presidente colocou em votação a ata da Quadragésima 40 

Oitava Sessão Ordinária. Declarou aprovada por 41 

unanimidade. O senhor Presidente colocou em votação a 42 

ata da Quadragésima Nona Sessão Ordinária. Declarou 43 

aprovada por unanimidade. Presidente anunciou o senhor 44 

Vereador Tuninho do Vira Virou à Tribuna em tema livre. 45 

Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença dos alunos e 46 

parabenizou o senhor professor Gustavo pela iniciativa. 47 

Solicitou ao senhor Presidente e aos pares a cessão de 48 

uma Moção de Aplausos ao referido professor. Presidente 49 

anunciou o senhor Vereador Cacau à Tribuna em tema 50 

livre. Cumprimentou a todos. Mostrou-se empolgado com 51 

seu papel de Vereador, pois havia se licenciado no 52 

início de janeiro e está tendo sua primeira chance de 53 

trabalho na função a partir de sua volta em trinta de 54 

agosto. Solicitou a parceria do corpo administrativo. 55 

Comentou estar apresentando quatro projetos importantes 56 

para a cidade. Comentou sobre a profissão de Geógrafo e 57 

a importância da matéria Geografia para os alunos. 58 

Agradeceu a presença e o empenho da senhora Diretora 59 

Rose. Agradeceu a presença dos alunos. Em referência ao 60 

seu Projeto de Lei número trezentos e trinta e quatro, 61 

de dois mil e dezoito, esclareceu que a árvore Ipê 62 

amarelo quase se tornou a árvore-símbolo do Brasil. 63 

Convidou a todos para participar do evento em 64 
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comemoração ao Dia da Árvore da Secretaria Municipal do 65 

Ambiente e de Defesa dos Animais, às dez horas, na 66 

Praça Nossa Senhora da Conceição na sexta-feira. 67 

Comentou que quando esteve à frente da Secretaria 68 

Municipal do Ambiente e de Defesa dos Animais conheceu 69 

pessoas que apesar das condições de vida difíceis 70 

cuidam dos animais com muito carinho. Pede aos pares 71 

votos favoráveis ao Projeto de Lei número trezentos e 72 

trinta e um, de dois mil e dezoito. Para destacar a 73 

importância dos protetores dos animais, comentou que no 74 

dia anterior um cão da raça Pit Bull entrou dentro de 75 

um ônibus com alunos da Escola Municipal Oscar Fanchem, 76 

causando pânico entre as crianças e levando a senhora 77 

Diretora Rosa a levar mais de quinze crianças para a 78 

UPA, nenhuma em situação grave. Informou que a 79 

Quinquagésima Quinta Delegacia de Polícia tomou 80 

providencias para encontrar o dono do animal. Informou 81 

que o fato foi noticiado no jornal Extra e no RJTV. 82 

Informou que seu Projeto de Lei instituirá o dia quatro 83 

de outubro como o Dia Municipal de adoção e bem-estar 84 

dos animais, e a Semana Municipal de adoção e bem-estar 85 

dos animais, iniciando no dia vinte e oito de setembro. 86 

Solicitou aos pares doações para patrocinar castrações. 87 

Tratando do Projeto de Lei número trezentos e trinta e 88 

três, de dois mil e dezoito, informou que a CEDAE está 89 

construindo vários reservatórios, que o primeiro já foi 90 

inaugurado e entrará em funcionamento na próxima 91 

semana, o que provavelmente causará rompimentos de 92 

canos. Informou que a empresa que realiza a obra, 93 

ligada à CEDAE, possui 10 por cento de recursos para 94 
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investimentos sociais, e que esta parceria com a 95 

Prefeitura viabilizará a disponibilização desses 96 

recursos para famílias carentes na cidade de Queimados 97 

instalarem caixas d’água em suas residências. Acredita 98 

que seus Projetos melhorarão a qualidade de vida dos 99 

munícipes. Presidente anunciou o senhor Vereador Cinei 100 

à Tribuna em tema livre. Cumprimentou a todos. 101 

Parabenizou o senhor professor Gustavo e a instituição 102 

de ensino pela iniciativa importante de esclarecer aos 103 

alunos sobre o processo legislativo. Parabenizou e 104 

colocou-se à disposição da senhora Diretora Rose. 105 

Presidente anunciou a senhora Vereadora Heloisa Elena à 106 

Tribuna em tema livre. Cumprimentou a todos. Deu as 107 

boas-vindas e parabenizou a senhora Diretora Rose, o 108 

senhor professor Gustavo e os alunos pelo 109 

comprometimento. Colocou-se à disposição. Convidou a 110 

todos para comparecer à Sessão Solene de abertura dos 111 

trabalhos referentes ao Outubro Rosa, no Plenário desta 112 

Casa, no dia primeiro de Outubro às dezoito horas. 113 

Comentou que nesta data apresentará o Projeto Casa da 114 

Mulher Queimadense, que amparará as mulheres 115 

encaminhando-as ao IML e à Delegacia, além de atuar no 116 

empoderamento das mulheres da cidade. Presidente 117 

anunciou o senhor Vereador Professor Monteiro à Tribuna 118 

em tema livre. Cumprimentou a todos, em especial ao 119 

senhor ex-Vereador Jefferson. Parabenizou a senhora 120 

Diretora Rose, que conheceu à época em que atuou como 121 

Secretário de Educação. Parabenizou o senhor professor 122 

Gustavo. Comentou a necessidade da Escola Municipal 123 

Oscar Fanchem de possuir uma quadra de esportes, e 124 
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comprometeu-se a buscar esta realização. Relembrou que 125 

foi o primeiro professor de Educação Física da cidade 126 

de Queimados, após a emancipação, e que atuou na Escola 127 

Municipal Oscar Fanchem e na Escola Municipal Alan 128 

Kardec. Como ambos não possuem quadra de esportes essa 129 

aula era dada na praça. Comentou que o senhor Vereador 130 

Davi Brasil foi seu aluno na Escola Municipal Guilherme 131 

Filho. Convidou a todos a participarem da Semana 132 

alusiva à Luta da Pessoa com Deficiência, realizada 133 

pela Secretaria de Direitos Humanos e Promoção da 134 

Cidadania, cuja abertura será dia vinte e um, às nove 135 

horas, na praça Nossa Senhora da Conceição. Relembrou 136 

que anteriormente fez uma Indicação Legislativa para 137 

que fosse feita uma revisão da acessibilidade na 138 

cidade, mas que não houve resposta. Não conseguiu 139 

sequer a placa de prioridade de estacionamento para 140 

deficientes em frente à Câmara Municipal, o que seria 141 

grandemente útil ao senhor Vereador Paulinho Tudo a 142 

Ver. Presidente anunciou o senhor Vereador Paulinho 143 

Tudo a Ver à Tribuna em tema livre. Cumprimentou a 144 

todos. Deu as boas-vindas e parabenizou a senhora 145 

Diretora Rose, o senhor professor Gustavo e os alunos. 146 

Explicou aos alunos a utilidade da Câmara Municipal. 147 

Recordou seu Projeto para instalação de um Canil 148 

Municipal na cidade. Solicitou ao senhor Presidente 149 

regime de urgência para seu Requerimento número oitenta 150 

e quatro, de dois mil e dezoito, pois no dia seguinte 151 

será o segundo aniversário do quartel do Corpo de 152 

Bombeiros da cidade. Afirmou que a violência inicia-se 153 

quando as crianças não ouvem seus responsáveis e seus 154 
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professores. Presidente anunciou o senhor Vereador 155 

Jackson à Tribuna em tema livre. Cumprimentou a todos. 156 

Deu as boas-vindas e parabenizou a senhora Diretora 157 

Rose, o senhor professor Gustavo e os alunos. Solicitou 158 

ao senhor Presidente autorização para responder 159 

eventuais perguntas dos alunos, caso eles queiram 160 

participar da Sessão. Autorizado pelo Presidente. 161 

Convidou os alunos a retirarem suas dúvidas sobre as 162 

funções da Câmara Municipal. Não houveram 163 

questionamentos. Cumprimentou o vice-Presidente do PDT 164 

senhor Jefferson. Agradeceu ao Prefeito Vilela e à 165 

Secretaria de Obras pelo prosseguimento das obras 166 

realizados na comunidade que representa. Presidente 167 

anunciou o senhor Vereador Davi Brasil à Tribuna em 168 

tema livre. Cumprimentou a todos. Parabenizou os 169 

professores presentes. Afirmou que atualmente ser 170 

professor é ser sacerdote. Comentou que a remuneração 171 

da profissão não é compensadora, pois é muito inferior 172 

a de outros profissionais de padrão universitário. 173 

Comentou que foi um estudante polêmico, porém 174 

respeitoso e que o senhor Presidente, o senhor Vereador 175 

Professor Monteiro e o senhor Vereador Prof Nilton 176 

Moreira Cavalcant lecionaram para ele na infância. 177 

Comentou que atualmente o professor que corrige seus 178 

alunos corre o risco de ser penalizado pelos pais. 179 

Considera que o professor é autoridade em sala de aula. 180 

Comentou que apesar de nada ser exigido de um Vereador, 181 

recebem três vezes mais do que um professor. Considerou 182 

o salário de Vereador um valor exorbitante. Informou 183 

que em alguns países o salário padrão é o do professor. 184 
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Comenta que a função do Vereador é decidir leis que 185 

beneficiarão vidas. Relembrou sua fala de Sessão 186 

anterior onde instruiu seus pares a oferecer a Medalha 187 

Darcy Ribeiro à profissionais que se destaquem no campo 188 

da Educação. Pede desculpas aos professores pela pouca 189 

importância dada pela Casa aos professores. Solicitou 190 

que a Comissão de Educação da Câmara Municipal visite 191 

as escolas municipais para fiscalizar e que o convide a 192 

participar das visitas. Presidente agradeceu a presença 193 

da senhora Diretora Rose. Presidente ofereceu a 194 

Tribuna, sem aceitação. Presidente solicitou ao 195 

Plenário autorização para inclusão na pauta da Ordem do 196 

Dia desta Sessão o Requerimento número oitenta e 197 

quatro, de dois mil e dezoito, a pedido do senhor 198 

Vereador Paulinho Tudo a Ver. Autorizado por 199 

unanimidade. Verificado haver quórum regimental, 200 

Presidente declarou aberta a Ordem do Dia. Presidente 201 

explicou aos visitantes que acontecerá a votação dos 202 

projetos que estavam pautados para a Sessão. Presidente 203 

realizou a leitura e colocou em discussão o Projeto de 204 

Decreto Legislativo número nove, de dois mil e dezoito, 205 

autor Vereador Prof Nilton Moreira Cavalcant. Colocado 206 

em votação, foi declarado aprovado com quatorze votos 207 

favoráveis e nenhum contrário. Presidente realizou a 208 

leitura e colocou em discussão o Projeto de Decreto 209 

Legislativo número dez, de dois mil e dezoito, autor 210 

Vereador Cacau. Colocado em votação, foi declarado 211 

aprovado com quatorze votos favoráveis e nenhum 212 

contrário. Presidente realizou a leitura e colocou em 213 

discussão o Requerimento número oitenta e um, de dois 214 
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mil e dezoito, autor Vereador Davi Brasil. Na Tribuna, 215 

para discussão, o senhor Vereador Davi Brasil. Comentou 216 

que o senhor André Farias de Machado é o coordenador de 217 

atividades em educação preventiva. Ofereceu à senhora 218 

Diretora Rose as ações preventivas de defesa civil por 219 

ele coordenadas, mesmo não mais sendo o Secretário de 220 

Defesa Civil da cidade, porém manteve o laço de 221 

amizade. Enquanto foi Secretário de Defesa Civil 222 

acompanhou o trabalho desse senhor em ações dentro de 223 

escolas, por isso o considera merecedor desta honraria. 224 

Considerou que o país só será consertado através da 225 

educação. Pediu votos favoráveis a seus pares. Reforçou 226 

o pedido aos pares para que direcionem a Medalha Darcy 227 

Ribeiro aos educadores, e que visitem as escolas para 228 

premiar as iniciativas interessantes. Colocado em 229 

votação, foi declarado aprovado com quatorze votos 230 

favoráveis e nenhum contrário. Presidente realizou a 231 

leitura e colocou em discussão o Requerimento número 232 

oitenta e dois, de dois mil e dezoito, autor Vereador 233 

Tuninho do Vira Virou. Na Tribuna, para discussão, o 234 

senhor Vereador Tuninho do Vira Virou. Comentou que 235 

acredita em dar honra a quem tem honra. Informou que 236 

esses militares não servem no batalhão do município, 237 

porém socorreram um policial militar morador de 238 

Queimados em um atentado violento sofrido por ele na 239 

avenida Brasil. Informou à senhora Diretora Rose e ao 240 

senhor professor Gustavo que é o Presidente da Comissão 241 

de Educação, e que irá visitar a instituição. Solicitou 242 

aos pares que façam também visitas a escolas. Convidou 243 

a senhora Diretora Rose, o senhor professor Gustavo e 244 
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os alunos para adentrarem o Plenário e fazerem uma foto 245 

ao término da Sessão. Solicitou que a senhora Diretora 246 

Rose e o senhor professor Gustavo sejam homenageados 247 

com a Medalha Darcy Ribeiro. Colocado em votação, foi 248 

declarado aprovado com quatorze votos favoráveis e 249 

nenhum contrário. Presidente realizou a leitura e 250 

colocou em discussão o Requerimento número oitenta e 251 

quatro, de dois mil e dezoito, autor Vereador Paulinho 252 

Tudo a Ver. Colocado em votação, foi declarado aprovado 253 

com quatorze votos favoráveis e nenhum contrário. 254 

Presidente justificou a ausência do senhor Vereador 255 

Alex Dornellas, que encontrava-se impossibilitado de 256 

comparecer à Sessão. Presidente anunciou que não haviam 257 

projetos em discussão ou em votação na Ordem do Dia da 258 

próxima Sessão. Presidente declarou não haverem 259 

Vereadores inscritos para Explicações Pessoais. 260 

Presidente ofereceu a Tribuna à senhora Diretora Rose e 261 

ao senhor professor Gustavo. Recusado por ambos. 262 

Convidou a senhora Diretora Rose, o senhor professor 263 

Gustavo e os alunos para adentrarem o Plenário e 264 

fazerem uma fotografia. Nada mais havendo a tratar, a 265 

Presidência convocou a próxima Sessão para dia vinte e 266 

cinco de setembro de dois mil e dezoito, terça-feira, e 267 

deu por encerrada a Sessão às dezenove horas e 268 

cinquenta e oito minutos, da qual, para constar, eu, 269 

Ramayana Vasconcellos Alves Benites Gomes do 270 

Nascimento, Redatora de Ata da Câmara Municipal de 271 

Queimados, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 272 

assinada pelo Senhor Presidente, pelo senhor Vice-273 

presidente e pela senhora Secretária da Mesa. 274 
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Queimados, dezenove de setembro de dois mil e dezoito.  275 

 276 

 277 

 278 

 279 

______________________________ 280 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 281 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 282 

 283 

 284 

 285 

 286 

______________________________ 287 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 288 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 289 

 290 

 291 

 292 

 293 

______________________________ 294 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 295 

Secretária da Mesa 296 
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