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ATA ELETRÔNICA N.º 0074 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Quinquagésima 

Terceira Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia vinte e seis de 

setembro de dois mil e 

dezoito, às dezoito 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

Ao vigésimo sexto segundo 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 

sétima Sessão Ordinária, com a presença dos senhores 4 

Vereadores: Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), 5 

Alexandre Riboura Dornellas (Alex Dornellas), Davi 6 
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Brasil Caetano (Davi Brasil), Eloíza Helena de Souza 7 

(Eloíza Helena), José Carlos Leal Nogueira (Cacau), 8 

Jackson Pinto da Silva (Jackson), Luis Claudio Sereno 9 

de Oliveira (Taruga), Luís Carlos Monteiro Guimarães 10 

(Professor Monteiro), Maurício Baptista Ferreira 11 

(Maurício do Vila), Paulo Cesar Pires de Andrade 12 

(Paulinho Tudo a Ver),  Ubirajara Gomes da Cruz (Bira 13 

Birinha) e Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho 14 

de Três Fontes). Mesa foi composta por Vossa Excelência 15 

Senhor Vereador Milton Campos Antônio (Milton Campos), 16 

Presidente da Câmara Municipal, pelo senhor Vereador 17 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou), 18 

Vice-presidente da Câmara Municipal e pela senhora 19 

Vereadora Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima), 20 

Secretária da Mesa. Ausentes os Vereadores Elerson 21 

Leandro Alves (Elerson) e Nilton Moreira Cavalcante 22 

(Prof Nilton Moreira Cavalcant). Verificado haver 23 

quórum regimental, a Presidência cumprimentou todos e 24 

deu por aberta a Sessão às dezoito horas e cinquenta e 25 

seis minutos. O senhor Presidente colocou em votação a 26 

ata da Quinquagésima Sessão Ordinária. Declarou 27 

aprovada por unanimidade. Presidente convidou o Senhor 28 

Vereador Cinei para fazer a leitura bíblica em Salmos 29 

cento e vinte e seis. Em expediente, fez-se a leitura 30 

das mensagens do Poder Legislativo. Projeto de Lei 31 

número trezentos e trinta e seis, de dois mil e 32 

dezoito, autor Vereador Cacau. Indicações Legislativas 33 

números duzentos e setenta e seis e duzentos e setenta 34 

e sete de dois mil e dezoito, autor Vereador Cinei. 35 

Indicação Legislativa número duzentos e setenta e oito, 36 
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de dois mil e dezoito, autor Vereador Cacau. Presidente 37 

anunciou o senhor Vereador Cacau para a Tribuna. 38 

Cumprimentou a todos. Justificou o seu Projeto de Lei 39 

número trezentos e trinta e seis, de dois mil e dezoito 40 

com uma história pessoal sobre seus cães. Acredita que 41 

as câmeras de vigilância resguardarão os clientes e os 42 

comerciantes desse tipo de serviço. Pediu apoio aos 43 

pares para a aprovação. Considerou que a maioria dos 44 

estabelecimentos na cidade já possuem câmeras de 45 

vigilância, e que não é um equipamento caro. Tratando 46 

da Indicação Legislativa número duzentos e setenta e 47 

oito, de dois mil e dezoito, acredita que esta faixa 48 

extra vai proteger os pedestres da passagem de 49 

motocicletas e bicicletas. Presidente anunciou o senhor 50 

Vereador Alex Dornellas para a Tribuna. Cumprimentou a 51 

todos. Parabenizou o senhor Vereador Cacau pelos 52 

projetos apresentados. Cumprimentou a equipe da 53 

Secretaria de Ambiente e Defesa de Animais que se 54 

encontrava presente na Casa, lembrando que os chefiou 55 

por quatro anos. Agradeceu a presença das senhoras 56 

Eliane e Cassia e do senhor Aroldo, defensores dos 57 

animais. Ofereceu apoio ao senhor Marcelo, Secretário 58 

em exercício. Informou que criou a Semana do Meio 59 

Ambiente na Câmara Municipal, e que este evento foi um 60 

sucesso. Presidente anunciou o senhor Vereador Davi 61 

Brasil para a Tribuna. Cumprimentou a todos. 62 

Parabenizou o atual Secretário de Ambiente de 63 

Queimados, pois havia uma questão entre a referida 64 

Secretaria e a Secretaria de Defesa Civil quanto à 65 

responsabilidade da poda das árvores, e em sua gestão 66 
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assumiu a realização do serviço. Considerou que esta é 67 

a atitude correta, pois a poda é um serviço estético, 68 

por isso cabendo à Secretaria de Ambiente, pois a 69 

Defesa Civil tem responsabilidade apenas em ações 70 

preventivas. Indicou ao senhor Secretário a poda 71 

estética de árvores na área da Cancela. Pede desculpas 72 

a todos que ouviram suas colocações indignadas mais 73 

cedo. Comentou que, apesar de divergir politicamente e 74 

ideologicamente de quase todos os Vereadores, não leva 75 

isso para o campo das relações pessoais. Mas por 76 

considerar inaceitável o uso de intrigas, picuinhas, 77 

ardis, mentiras, molecagens e esquemas para destruir e 78 

denegrir a imagem de outra pessoa, não considera amigos 79 

dois Vereadores da Casa que tem essa atitude, um 80 

inclusive retirou-se antes da Sessão por ter sido 81 

desmascarado. Parabenizou o senhor Aroldo, presente na 82 

plateia, pelas atitudes integras por toda a vida. 83 

Acredita que independentemente de quaisquer escolhas, 84 

os seres humanos devem se respeitar. Presidente 85 

ofereceu o uso da Tribuna, sem aceitação. Presidente 86 

justificou a ausência do senhor Vereador Elerson, em 87 

reunião partidária, e do senhor Vereador Prof Nilton 88 

Moreira Cavalcant, que se sentiu mal e decidiu não 89 

participar da Sessão. Verificado haver quórum 90 

regimental, Presidente declarou aberta a Ordem do Dia. 91 

Presidente realizou a leitura e colocou em discussão o 92 

Projeto de Lei número trezentos e trinta e um, de dois 93 

mil e dezoito, autor Vereador Cacau. Colocado em 94 

votação, foi declarado aprovado com quatorze votos 95 

favoráveis e nenhum contrário. Retirou-se do Plenário o 96 
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senhor Vereador Cinei. Presidente realizou a leitura e 97 

colocou em discussão o Projeto de Lei número trezentos 98 

e trinta e dois, de dois mil e dezoito, autor Vereador 99 

Cacau. Colocado em votação, foi declarado aprovado com 100 

treze votos favoráveis e nenhum contrário. Presidente 101 

realizou a leitura e colocou em discussão o 102 

Requerimento número oitenta e três, de dois mil e 103 

dezoito, autor Vereador Davi Brasil. Na Tribuna, para 104 

discussão, o senhor Vereador Davi Brasil. Informou que 105 

a senhora Maria Aparecida de Jesus Porto de Lima é 106 

enfermeira-chefe do Hospital da Mulher, do Hospital da 107 

Mãe e foi chefe de enfermagem do Hospital Mariana 108 

Bulhões. Informou que, em seu trabalho de assistência 109 

social em sua comunidade, quando há uma parturiente 110 

elas sempre são levadas para um dos três hospitais 111 

citados. Afirmou que o trabalho da senhora Maria sempre 112 

foi de grande relevância para toda a Baixada 113 

Fluminense. Informou que, se aprovado, estará 114 

entregando esta homenagem durante o evento em atenção 115 

ao câncer de mama do dia primeiro de outubro que será 116 

realizado pela senhora Vereadora Eloíza Helena. 117 

Retornou ao Plenário o senhor Vereador Cinei. Colocado 118 

em votação, foi declarado aprovado com quatorze votos 119 

favoráveis e nenhum contrário. Pela ordem, na Tribuna o 120 

senhor Vereador Cacau. Agradece aos quinze Vereadores 121 

votantes pela aprovação de seu projeto. Comentou que no 122 

dia quatro de agosto de dois mil e dezesseis, durante 123 

sua campanha política para Vereador, adotou um cão que 124 

o acompanhou durante toda a campanha, e que isto o 125 

sensibilizou para a criação de leis que favorecessem os 126 
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animais. Acredita ser um assunto de saúde pública. 127 

Informou sobre as zoonoses que podem ser transmitidas 128 

por cães, gatos e outros animais domésticos.  Agradeceu 129 

a presença dos protetores de animais no plenário. 130 

Afirmou que somente essas pessoas presentes cuidam de 131 

mais de trezentos animais. Comunicou que foi a todos as 132 

clínicas veterinárias da cidade, sensibilizando os 133 

donos a realizarem castrações, e que inscreveu cada um 134 

de seus pares para doar a quantia equivalente à 135 

castração de um felino durante a Semana Municipal de 136 

Adoção, quando pretende castrar no mínimo cem animais. 137 

Pede aos pares que solicitem aos amigos e parentes que 138 

se disponham a doar também, para aumentar o número de 139 

castrações. Convidou todos a participarem dos eventos 140 

que terão lugar entre o dia vinte e oito de setembro e 141 

dia quatro de outubro na Semana Municipal de adoção, 142 

proteção e bem-estar dos animais. Agradeceu à equipe de 143 

sua Secretaria e especialmente ao Subsecretário 144 

Marcelo. Em relação à fala do senhor Vereador Davi 145 

Brasil, afirmou que as Secretarias tem que se ajudar e 146 

que sempre defendeu os Secretários, os Vereadores e o 147 

Governo. Para a realização destas podas referidas, o 148 

funcionário da Secretaria de Ambiente aguardou doze 149 

horas a chegada do caminhão munck de uma outra 150 

Secretaria. Afirmou que a responsabilidade pela 151 

ineficiência dos funcionários é de seu chefe. Agradeceu 152 

a atenção dos pares e dos protetores dos animais 153 

presentes. Afirmou que sua maior preocupação é o ser 154 

humano, porém os animais também são importantes. 155 

Solicitou a fiscalização de seus pares para que o 156 
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trabalho seja bem realizado. Presidente anunciou, em 157 

tempo, à Tribuna a senhora Vereadora Dra Fátima. 158 

Cumprimentou a todos. Informou que fez uma Indicação 159 

Legislativa no ano de dois mil e dezessete, que 160 

atualmente tramita com o Prefeito, a respeito de um 161 

trailer móvel para castração dos animais. Parabenizou a 162 

senhora Ângela, cujo trabalho em relação à contenção de 163 

zoonoses é muito respeitado. Reafirmou a importância da 164 

castração, especialmente de animais abandonados. 165 

Afirmou que a adoção deve ser realizada após a 166 

castração, em especial dos gatos.  Informou que este 167 

projeto foi desenvolvido na gestão passada em um 168 

município vizinho, e que está em atividade com grande 169 

sucesso. Considerou que a castração é fundamental pois 170 

há um número muito limitado de pessoas dispostas a 171 

adotar que tenham tempo, atenção e condições 172 

financeiras para tal. Solicitou aos pares e ao público 173 

que cobrem a implantação do projeto. Presidente 174 

anunciou que não haviam projetos em discussão ou em 175 

votação na Ordem do Dia da próxima Sessão. Presidente 176 

declarou não haverem Vereadores inscritos para 177 

Explicações Pessoais. Nada mais havendo a tratar, a 178 

Presidência convocou a próxima Sessão para dia dois de 179 

outubro de dois mil e dezoito, terça-feira, e deu por 180 

encerrada a Sessão às dezenove horas e cinquenta 181 

minutos, da qual, para constar, eu, Ramayana 182 

Vasconcellos Alves Benites Gomes do Nascimento, 183 

Redatora de Ata da Câmara Municipal de Queimados, 184 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 185 

pelo Senhor Presidente, pelo senhor Vice-presidente e 186 
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pela senhora Secretária da Mesa. Queimados, vinte e 187 

seis de setembro de dois mil e dezoito.  188 

 189 

 190 

 191 

 192 

______________________________ 193 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 194 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 195 

 196 

 197 

 198 

 199 

______________________________ 200 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 201 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 202 

 203 

 204 

 205 

 206 

______________________________ 207 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 208 

Secretária da Mesa 209 
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