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ATA ELETRÔNICA N.º 0073 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Quinquagésima 

Segunda Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia vinte e cinco de 

setembro de dois mil e 

dezoito, às dezoito 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

Ao vigésimo quinto 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), 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), Jackson Pinto da Silva 9 

(Jackson), Luis Claudio Sereno de Oliveira 10 

(Taruga), Maurício Baptista Ferreira (Maurício do 11 

Vila), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a 12 

Ver), Rafael Rosemberg Coelho da Silva (Rafael 13 

Foquinha), Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha) e 14 
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Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho de Três 15 

Fontes). A Mesa foi composta por Vossa Excelência 16 

Senhor Vereador Milton Campos Antônio (Milton Campos), 17 

Presidente da Câmara Municipal, pelo senhor Vice-18 

presidente da Câmara Municipal Antônio Chrispe de 19 

Oliveira (Tuninho do Vira Virou) e pela senhora 20 

Vereadora Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima), 21 

Secretária da Mesa. Ausentes os Vereadores Luís Carlos 22 

Monteiro Guimarães (Professor Monteiro) e Nilton 23 

Moreira Cavalcante (Prof Nilton Moreira Cavalcant). 24 

Verificado haver quórum regimental, a Presidência 25 

cumprimentou todos e deu por aberta a Sessão às dezoito 26 

horas e vinte e oito minutos. Presidente convidou o 27 

Senhor Vereador Cinei para fazer a leitura bíblica em 28 

Jeremias sete, versículo três. Presidente deu ciência 29 

aos senhores Vereadores que encontra-se disponível em 30 

seus endereços eletrônicos a ata da Quinquagésima 31 

Sessão Ordinária, e que será submetida a aprovação na 32 

próxima Sessão Ordinária. Em expediente, fez-se a 33 

leitura das mensagens do Poder Legislativo. Projeto de 34 

Lei número trezentos e trinta e cinco, de dois mil e 35 

dezoito, autora Vereadora Eloíza Helena. Requerimentos 36 

números oitenta e cinco e oitenta e seis, de dois mil e 37 

dezoito, autor Vereador Tuninho do Vira Virou. 38 

Indicações Legislativas números duzentos e setenta e 39 

um, duzentos e setenta e três, duzentos e setenta e 40 

quatro e duzentos e setenta e cinco, de dois mil e 41 

dezoito, autora Vereadora Eloíza Helena. Indicação 42 

Legislativa número duzentos e sessenta e seis, de dois 43 

mil e dezoito, autora Vereadora Eloíza Helena. 44 
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Indicação Legislativa número duzentos e setenta e dois, 45 

de dois mil e dezoito, autor Vereador Bira Birinha. 46 

Presidente oferece o uso da Tribuna. Aceito pelo senhor 47 

Vereador Elerson. Cumprimentou a todos. Lamentou o 48 

crime ocorrido no fim de semana que levou a óbito o 49 

senhor Secretário de Obras de Queimados, aos trinta e 50 

nove anos de idade. Informou que teve um longo 51 

relacionamento profissional e de amizade com a vítima. 52 

Solicitou aos pares que elaborem em conjunto uma 53 

Indicação Legislativa para que o próximo órgão público 54 

a ser inaugurado leve o nome de Alex Reis. Presidente 55 

anunciou o senhor Vereador Cacau à Tribuna. 56 

Cumprimentou a todos. Lamentou a fatalidade que vitimou 57 

o senhor Alex Reis. Comentou notícias sobre a 58 

investigação. Comentou detalhes da sua relação de 59 

amizade com o falecido senhor Alex Reis. Parabenizou o 60 

médico cardiologista do CETHID doutor João. Comentou 61 

sua reação de incredulidade ao fato. Aconselhou a 62 

população queimadense a não tentar fazer justiça com as 63 

próprias mãos, como quase ocorreu no dia do crime. 64 

Presidente anunciou o senhor Vereador Davi Brasil à 65 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Acredita que a vida 66 

humana não pode ser avaliada por função, posição ou 67 

condição financeira. Afirmou que, como policial, não 68 

acredita que os marginais possam ser vistos como 69 

humanos. Afirmou que o que difere o animal humano dos 70 

demais animais é a faculdade do raciocínio, por isso 71 

acha inaceitável que seres humanos tirem vidas por 72 

questões financeiras ou por se desentenderem. Afirmou 73 

que os ladrões comuns, as pessoas que discutem ou os 74 
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devedores, quando matam suas vítimas, não são humanos. 75 

Comparou-se a São Pedro. Afirmou que para salvar vidas 76 

poderia matar, amparando-se no Código Penal e na 77 

Bíblia. Questionou, baseando-se nas informações dadas 78 

pelo senhor Vereador Cacau, o motivo de o suspeito pelo 79 

crime não estar preso, já que é suspeito de um outro 80 

crime anterior. Afirmou que acredita que todo cidadão 81 

brasileiro deveria andar armado, para que se cumprisse 82 

o Princípio Constitucional da Igualdade. Relembrou a 83 

morte da vereadora carioca Mariele e sua repercussão na 84 

mídia. Afirmou que a liberdade conquistada pelo 85 

brasileiro não vale a intranquilidade gerada. 86 

Considerou que deveria haver pena de morte 87 

primeiramente para os políticos corruptos. Afirmou que 88 

todos os políticos são hipócritas. Afirmou que a 89 

população em todo o país deveria seguir o exemplo 90 

noticiado onde uma comunidade espancou e jogou na 91 

lixeira o seu Vereador eleito. Presidente oferece a 92 

Tribuna. Aceito pela senhora Vereadora Eloíza Helena. 93 

Cumprimentou a todos. Solicitou aos senhor Presidente 94 

um minuto de silêncio pelo senhor Alex. Referindo-se ao 95 

senhor Vereador Davi Brasil, afirmou concordar com a 96 

necessidade de mudanças para conter a violência e a 97 

insegurança. Afirmou que está na Casa desde vinte de 98 

dezembro de dois mil e dezessete como suplente, a 99 

pedido do senhor Prefeito Vilela, porém cumprindo todas 100 

os seus deveres e respeitando a população de Queimados. 101 

Não aceita ser enquadrada entre os políticos sem 102 

comprometimento. Afirmou que cada um de seus pares deve 103 

falar por si, porém reafirmou sua dedicação ao seu 104 
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trabalho. Agradeceu a presença da senhora Dona Tuca 105 

entre a plateia. Convidou a todos para participar da 106 

Sessão Solene de abertura dos trabalhos relativos ao 107 

Outubro Rosa. Presidente anunciou o senhor Vereador 108 

Bira Birinha à Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou 109 

sobre os dias difíceis que o país enfrenta. Afirmou que 110 

os políticos deveriam servir de fato à sociedade, porém 111 

atualmente o que nota é o oposto. Afirmou que Queimados 112 

é mais um entre vários municípios com problemas de 113 

segurança, que se iniciam com a política ineficiente de 114 

Brasília. Solicitou ao senhor Presidente a marcação de 115 

uma semana exclusiva para se tratar das questões de 116 

Segurança Pública do município. Colocou-se contrário À 117 

opinião do senhor Vereador Davi Brasil sobre o 118 

armamento da população.  Acredita que deveriam desarmar 119 

quem está armado equivocadamente. Acredita que a 120 

educação é a solução para o problema da segurança, e 121 

que este problema é consequência do congelamento de 122 

vinte anos dos investimentos em educação. Informou que, 123 

segundo pesquisas estatísticas, há duzentos e oito 124 

milhões de brasileiros; sessenta e quatro milhões 125 

destes com problemas de inadimplência; trinta e seis 126 

milhões de trabalhadores informais; treze milhões de 127 

pessoas desempregadas, o que dá quatorze por cento da 128 

população total, aumentando a porcentagem se calculada 129 

somente sobre a população em idade ativa; e cinco 130 

milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego. 131 

Conclamou a população a votar com consciência. 132 

Presidente anunciou o senhor Vereador Alex Dornellas à 133 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Lamentou o falecimento 134 
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do senhor Alex Reis, relembrando sua carreira 135 

profissional. Afirmou que devem lutar pela igualdade 136 

nas questões de Segurança Pública, pois o batalhão do 137 

Leblon e Copacabana dispõe de um policial militar a 138 

cada cem metros quadrados e na Baixada um mesmo 139 

batalhão atende Queimados e mais quatro municípios e 140 

dispõe de um policial militar a cada três quilômetros 141 

quadrados. Acredita que deve haver igualdade. 142 

Presidente anunciou o senhor Vereador Davi Brasil à 143 

Tribuna, por cinco minutos, em resposta à fala do 144 

senhor Vereador Bira Birinha. Afirmou que o Instituto 145 

de Segurança Pública mente ao afirmar que há um 146 

policial a cada três quilômetros em Queimados, pois na 147 

realidade há um policial a cada trinta quilômetros. 148 

Afirmou também que, à época que havia permissão para o 149 

porte de armas entre os civis havia uma média de seis a 150 

sete mil mortes por ano, e atualmente há mais de 151 

sessenta mil mortes por ano, sendo a maioria dessas 152 

vítimas da classe trabalhadora. Comentou que em seus 153 

quatorze anos de serviço ativo como policial, apesar do 154 

número expressivo de prisões que efetuou, não tem 155 

nenhum auto de resistência, ou seja, não matou nenhum 156 

criminoso em serviço. Afirmou nunca ter tirado a vida 157 

de ninguém. Acredita que o Estado reluta em armar o 158 

cidadão por ter medo da reação popular contra os 159 

próprios políticos. Conclamou a população a lutar por 160 

seus direitos. Afirmou que todos os países que 161 

desarmaram suas populações acabaram tornando-se 162 

ditaduras. Presidente anunciou o senhor Vereador 163 

Jackson à Tribuna. Cumprimentou a todos. Referindo-se à 164 
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fala do senhor Vereador Davi Brasil, onde este comenta 165 

que a população deveria linchar seus políticos, e da 166 

senhora Vereadora Eloíza Helena, que afirmou que cada 167 

um deve falar por si, afirmou ter a consciência 168 

tranquila em relação a seu trabalho. Acredita que a 169 

generalização é equivocada e que dentro de todos os 170 

seguimentos há os bons e os maus profissionais. 171 

Concordou com a fala do senhor Vereador Bira Birinha, 172 

afirmando que uma arma na mão de cada cidadão não trará 173 

transformações sociais significativas. Acredita que o 174 

que falta no pais, no Estado e no município é o 175 

respeito entre as pessoas. Presidente anunciou o senhor 176 

Vereador Davi Brasil à Tribuna, por cinco minutos, em 177 

resposta à fala do senhor Vereador Jackson. Afirmou que 178 

voltará à Tribuna sempre que seu nome for citado. 179 

Comentou que em sua fala, além de incluir-se, afirmou 180 

que variava da consciência de cada político. Criticou o 181 

fato de os seus pares terem afirmado que a solução para 182 

as questões do país é a educação, quando uma parcela 183 

dos Vereadores da casa nem sequer tem segundo grau. 184 

Informou ser graduado em Marketing e ser estudante de 185 

Matemática, afirmando com isso que ele sim acredita na 186 

educação, porém essa afirmação é vazia quando vem de 187 

seus pares. Afirmou que é aposentado, que não faz 188 

acordos esdrúxulos, que quando foi para a Secretaria de 189 

Defesa Civil gastou do próprio dinheiro para fazer a 190 

Secretaria funcionar, que não faz acordos financeiros e 191 

que não é falso moralista, que não está na política 192 

para arrumar dinheiro, que perde dinheiro com a 193 

política e mesmo assim se sente gratificado por estar 194 
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contribuindo para a comunidade. Pede a todos que deixem 195 

de ser hipócritas. Presidente oferece o uso da Tribuna. 196 

O senhor Vereador Bira Birinha solicitou o direito de 197 

replicar a fala do senhor Vereador Davi Brasil, porém o 198 

senhor Presidente explicou que como o senhor Vereador 199 

Davi Brasil não citou o nome de ninguém não cabe o 200 

direito de resposta. Como não houveram outros 201 

Vereadores inscritos para o uso da Tribuna, o senhor 202 

Presidente realizou a leitura da Ordem do Dia da 203 

próxima Sessão para apreciação dos senhores Vereadores. 204 

Presidente solicitou ao plenário autorização para 205 

suspensão da Sessão Ordinária e abertura de Sessão 206 

Solene de entrega de homenagens, à pedido do senhor 207 

Vereador Cinei. Autorizado por unanimidade. O senhor 208 

Presidente suspendeu a Sessão Ordinária às dezenove 209 

horas e vinte e nove minutos e reabriu às dezenove 210 

horas e quarenta e sete minutos. Presidente agradeceu a 211 

presença de todos os homenageados e parabenizou ao 212 

senhor Vereador Cinei pela iniciativa de homenageá-los. 213 

Presidente anunciou à Tribuna o senhor Vereador Bira 214 

Birinha, em Explicações Pessoais. Afirmou a necessidade 215 

de agir de acordo com o que se prega. Afirmou que a 216 

Câmara é uma casa pública onde as ideias precisam 217 

divergir. Informou que tem formação em metalurgia e é 218 

graduado em química, porém em defesa de seus pares, 219 

acredita que certas questões tem que ser expostas de 220 

maneira mais respeitosa. Afirmou que qualquer cidadão, 221 

independentemente de sua escolaridade, pode ser 222 

candidato a um cargo eletivo. Nada mais havendo a 223 

tratar, a Presidência convocou a próxima Sessão para o 224 
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dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezoito, 225 

quarta-feira, e deu por encerrada a Sessão às dezenove 226 

horas e quarenta e nove minutos, da qual, para constar, 227 

eu, Ramayana Vasconcellos Alves Benites Gomes do 228 

Nascimento, Redatora de Ata da Câmara Municipal de 229 

Queimados, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 230 

assinada pelo Senhor Presidente, pelo senhor Vice-231 

presidente e pela senhora Secretária. Queimados, vinte 232 

e cinco de setembro de dois mil e dezoito.  233 

 234 

 235 

 236 

 237 

______________________________ 238 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 239 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 240 

 241 

 242 

 243 

 244 

______________________________ 245 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 246 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 247 

 248 

 249 

 250 

 251 

______________________________ 252 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 253 

Secretária da Mesa 254 
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