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ATA ELETRÔNICA N.º 0077 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Quinquagésima 

Sexta Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia nove de outubro de 

dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Ao nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e 1 

dezoito, às dezoito horas, reuniu-se a Câmara Municipal 2 

de Queimados em sua Quinquagésima Sexta Sessão 3 

Ordinária, com a presença dos senhores Vereadores: 4 

Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), Alexandre Riboura 5 

Dornellas (Alex Dornellas), Davi Brasil Caetano (Davi 6 

Brasil), 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), Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha) e 13 

Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho de Três 14 

Fontes). A Mesa foi composta por Vossa Excelência 15 
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Senhor Vereador Milton Campos Antônio (Milton Campos), 16 

Presidente da Câmara Municipal, pelo senhor Vice-17 

presidente da Câmara Municipal Antônio Chrispe de 18 

Oliveira (Tuninho do Vira Virou) e pela senhora 19 

Vereadora Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima), 20 

Secretária da Mesa. Ausentes os Vereadores Elerson 21 

Leandro Alves (Elerson) e Paulo Cesar Pires de Andrade 22 

(Paulinho Tudo a Ver). Verificado haver quórum 23 

regimental, a Presidência cumprimentou a todos e deu 24 

por aberta a Sessão às dezoito horas e vinte e cinco 25 

minutos. Presidente convidou o Senhor Vereador Cinei 26 

para fazer a leitura bíblica em Deuteronômios, capítulo 27 

vinte e oito, versículo nove. Presidente submeteu à 28 

aprovação as atas das Quinquagésima Primeira Sessão 29 

Ordinária, Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária e 30 

Quinquagésima Terceira Sessão Ordinária, todas 31 

aprovadas por unanimidade. Em expediente, fez-se a 32 

leitura das mensagens do Poder Legislativo. Indicações 33 

Legislativas números duzentos e oitenta e um e duzentos 34 

e oitenta e dois, de dois mil e dezoito, autor Vereador 35 

Cinei. Presidente ofereceu o uso da Tribuna. Aceito 36 

pelo senhor Vereador Davi Brasil. Cumprimentou a todos. 37 

Analisando as últimas eleições, afirmou que o resultado 38 

das urnas indica que a população brasileira não aceitou 39 

ser enganada pelo discurso tradicional dos políticos. 40 

Os políticos de discurso tradicional somente 41 

convenceram os eleitores que lhes devem favores 42 

políticos. Parabenizou a Segundo Sargento do exército 43 

Alana, a quem não conhece e não apoiou politicamente, 44 

mas que conseguiu ser a terceira mais votada, pois em 45 
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sua opinião fez a escolha certa e se posicionou ao lado 46 

dos Bolsonaros. Analisou que somente o dinheiro não é 47 

garantia de votos. Acredita que num futuro próximo a 48 

política será um ato de massa. Parabenizou o senhor 49 

Hélio, Deputado Federal com trezentos e quarenta mil 50 

votos, e que a pouco tempo morava num barraco de tábuas 51 

e era cabo eleitoral do Presidente desta Casa. Acredita 52 

que o Brasil melhorará quando os políticos não mais se 53 

beneficiarem da miséria do povo. Alertou aos Vereadores 54 

sobre a mudança de postura dos eleitores em relação à 55 

compra de votos. Acredita que idealmente todos os 56 

políticos deveriam ser trocados nas eleições seguintes 57 

ao mandato que cumpriram, para evitar políticos 58 

profissionais. Desejou que em dois anos essa atitude da 59 

população se repita. Presidente ofereceu a Tribuna. 60 

Aceito pelo senhor Vereador Cacau. Cumprimentou a 61 

todos. Trouxe à Tribuna problemas relacionados à creche 62 

Iracema Garcia. Informou que a população tem tido a 63 

impressão que o erro é do Poder Executivo. Solicitou ao 64 

Presidente que forme uma Comissão para tratar do 65 

assunto. Caso a Comissão responsável já existe, 66 

solicitou urgência na solução do problema, pois envolve 67 

mais de cento e vinte crianças. Informou que semana 68 

passada o Ministério Público ouviu as partes envolvidas 69 

no problema, chegando a conclusões oficiais. Afirmou 70 

que o Poder Executivo agiu segundo regras pré-71 

estabelecidas. Sugeriu que, apesar de não saber o valor 72 

exato que a creche não conseguiu prestar contas, os 73 

Vereadores da Casa cotizassem a quantia para que a 74 

referida creche possa devolver à Prefeitura e assim 75 
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solicitar novos recursos. Agradeceu aos pares a 76 

aprovação das leis trezentos e trinta e um e trezentos 77 

e trinta e dois, de dois mil e dezoito, de sua autoria. 78 

Informou que a Semana em Defesa dos Animais foi 79 

realizada com sucesso. Presidente solicitou explicações 80 

sobre a questão da creche, em nome dos Vereadores 81 

presentes. Informou que determinará à Comissão de 82 

Educação que informe-se junto à Secretaria de Educação. 83 

O senhor Vereador Cacau esclareceu que a referida 84 

creche tem que realizar a prestação de contas para 85 

receber um novo repasse financeiro da Prefeitura, o que 86 

não ocorreu. Informou que a Procuradoria e a 87 

Controladoria da Prefeitura já estiveram no 88 

estabelecimento, a mando do Prefeito, para tentar 89 

solucionar o caso. Informou que não é a primeira vez 90 

que esta creche, cuja responsável é a mãe do ex-91 

Prefeito Max Lemos, enfrenta este mesmo problema. 92 

Afirmou que lhe causa estranheza a dificuldade 93 

encontrada no Munícipio para ajudar crianças 94 

necessitadas, comentando parecer necessitar suborno 95 

para que tal aconteça. Afirmou que em todas as creches 96 

conveniadas à Prefeitura existe um serviço sério. Em 97 

aparte o senhor Vereador Cinei explicou que este é o 98 

mesmo problema que ocorreu no ano passado. Explicou que 99 

a creche não conseguiu prestar contas do dinheiro 100 

repassado pela Prefeitura. Desta forma, o Ministério 101 

Público proibiu a Prefeitura de realizar novo repasse. 102 

A população, em especial os pais das crianças, por não 103 

compreenderem essa situação, fizeram manifestações 104 

junto à Prefeitura exigindo o repasse Informou que o 105 
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senhor Prefeito Vilela e senhor ex-Prefeito Max 106 

tentaram resolver o problema e não conseguiram. 107 

Informou que se dispôs a mediar o problema com a 108 

população, porém as pessoas envolvidas recusaram. 109 

Retomando a palavra, o senhor Vereador Cacau informou 110 

que na semana anterior havia uma manifestação montada 111 

na entrada da Prefeitura que foi desmontada na última 112 

hora devido às determinações do Ministério Público. 113 

Solicitou novamente a cotização dos pares em cem reais 114 

cada um, dos comerciantes locais ligados à Vereadora 115 

Eloíza Helena e ao Vereador Professor Monteiro, para 116 

juntarem a quantia que falta e devolver os recursos à 117 

Prefeitura. Supôs que se trinta pessoas concordarem em 118 

dar duzentos reais, o Prefeito e o Presidente da Câmara 119 

colaborarem com quinhentos reais cada um, o problema 120 

estaria resolvido. Parabenizou a senhora Alana Passos. 121 

Comunicou que apoia o senhor Bolsonaro e seu filho há 122 

cerca de um mês. Parabenizou o senhor Bolsonaro por 123 

suas ideias. Informou que a senhora Alana fez campanha 124 

fora do Município. Parabenizou o senhor Hélio e o 125 

senhor ex-Prefeito Max Lemos pelas vitórias. Informou 126 

que, em relação à derrota do filho do ex-Presidente da 127 

Assembleia senhor Jorge Picciani, está entristecido. 128 

Afirmou que o ex-Presidente Jorge Picciani ainda não 129 

foi condenado, e acredita que com o fim das eleições 130 

ele será libertado. Informou que o senhor Leonardo 131 

Picciani foi presidente da CCJ, assumiu o Ministério 132 

dos Esportes, com desempenho honroso durante a Copa do 133 

Mundo e as Olimpíadas. Acredita que faltará recursos na 134 

cidade, pois os Picciani ofereciam muito apoio em 135 
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emendas para aumento de recursos federais enviados para 136 

a cidade. Afirmou que muitos candidatos a Vereador da 137 

cidade e de outros lugares, além do Vice-Governador, 138 

usaram o artifício de comprar votos pelo valor de cem a 139 

cento e cinquenta reais, e que se o senhor Leonardo 140 

Picciani tivesse se utilizado deste artifício teria 141 

conseguido os votos que lhe faltaram nesta eleição. 142 

Afirmou que entre seus pares, alguns compraram a quase 143 

totalidade de seus votos. Informou que o senhor 144 

Leonardo Picciani merece a sua gratidão e a de muitos 145 

moradores de Queimados, e que lhe prestará homenagem. 146 

Reafirmou que a população sentirá falta das obras que 147 

ele iniciou e que não poderão ser finalizadas por falta 148 

de recursos. Comparou a candidatura do senhor Bolsonaro 149 

à do senhor Brizola. Informou que esteve em Penedo para 150 

comprar novas mudas para o Horto Municipal. Em relação 151 

à fala do senhor Vereador Davi Brasil, discordou da sua 152 

proposta sobre a troca dos políticos de quatro em 153 

quatro anos, afirmando que deveriam ficar oito anos, 154 

depois tendo que concorrer a outros cargos para então 155 

poderem retornar à Câmara Municipal. Acredita que o 156 

Mandato de Prefeito deveria ser de seis anos e que as 157 

eleições deveriam ser unificadas. Presidente informou 158 

que a Mesa Diretora acatou a solicitação do senhor 159 

Vereador Cacau, determinando à Comissão de Educação, 160 

composta pelos senhores Vereadores Tuninho do Vira 161 

Virou, Presidente, Professor Monteiro, Vice-Presidente, 162 

e Taruga, Vogal, que faça o relatório solicitado pelo 163 

senhor Vereador Cacau em quinze dias, encaminhando-se à 164 

Secretaria de Educação e à referida creche para 165 
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recolher informações. O senhor Presidente afirmou que 166 

lhe pareceu que faltam alguns documentos à creche para 167 

que possa prestar contas. Pela ordem, na Tribuna o 168 

senhor Vereador Professor Monteiro. Cumprimentou a 169 

todos. Informou que não tem informações precisas sobre 170 

a creche, mas que auxilia a Liga de Esportes da cidade, 171 

que também recebe repasse da Prefeitura, e que esta 172 

passa por problema semelhante. Informou que atualmente 173 

as prestações de contas são feitas diretamente com o 174 

Tribunal de Contas de forma digitalizada, e que é uma 175 

burocracia que necessita de uma pessoa capacitada para 176 

realizar. Presidente anunciou o senhor Vereador Alex 177 

Dornellas à Tribuna. Em relação à creche, informou que 178 

recebeu dinheiro público e que não conseguiu prestar 179 

contas do dinheiro gasto, por isso apesar do recurso já 180 

estar disponível não houve autorização do Ministério 181 

Público. Informou que na terça-feira última o 182 

Procurador, o Prefeito e o Secretário de Educação 183 

estiveram em reunião com a Promotora, e que está 184 

cancelou a manifestação pública por compreender a 185 

situação. Em relação ao pleito eleitoral, afirmou estar 186 

muito surpreso. Parabenizou os Deputados estaduais 187 

eleitos Max Lemos e Alana. Parabenizou o senhor 188 

Deputado Federal Hélio. Concordou com o senhor Vereador 189 

Cacau em sua decepção com a derrota do senhor Leonardo, 190 

mas acredita que a habilidade do senhor Max Lemos 191 

compensará esta falta. Comentou que os cento e seis mil 192 

votos, sendo sessenta mil votos na capital, da senhora 193 

Alana foram uma surpresa. Comentou que ela teve mais 194 

votos na capital do que o senhor Max Lemos teve em todo 195 
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o Estado. Destacou que considera a desorganização do 196 

TRE, que contou com estrutura própria somada ao apoio 197 

dos Poderes Executivo e Legislativo, uma falta de 198 

respeito e de consideração com a população. Comentou 199 

que houveram pessoas que terminaram de votar as dez 200 

horas da noite, e que não deviam ter praticado uma 201 

alteração na forma do pleito à qual não estavam 202 

preparados. Comentou estar desgostoso com as atitudes 203 

da população, que tem repudiado agressivamente qualquer 204 

opinião contrária, ao invés de contestar essa opinião 205 

como seria o correto. Afirma que trocou-se o debate 206 

pela ofensa, especialmente nas redes sociais. Estas 207 

atitudes extremistas estão voltadas tanto aos políticos 208 

quanto aos familiares e amigos. O senhor Vereador Alex 209 

Dornellas concedeu aparte ao senhor Vereador Davi 210 

Brasil. O senhor Vereador Davi Brasil discordou de sua 211 

colocação, afirmando acreditar ser salutar a exposição 212 

de ideias nas redes sociais, mesmo quando agressivas. 213 

Exemplificou que já foi acusado de matador e dono de 214 

grupos de extermínio em redes sociais, e que o autor 215 

das acusações depois encontrou-se com ele pessoalmente 216 

sem que ele se ofendesse. Acredita que as redes sociais 217 

são instrumentos para as pessoas exporem o que pensam. 218 

Afirmou que é agressivo na Tribuna para estimular 219 

reações dos pares, que nem sempre se manifestam. 220 

Acredita que a exposição de ideias é a base da 221 

democracia. Acredita que a atuação do agente público 222 

também é pública, portanto passível de críticas, e que 223 

isto não é uma atitude pessoal. Afirmou não ter medo de 224 

redes sociais. Retomando a fala, o senhor Vereador Alex 225 
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Dornellas afirmou ter sido mal interpretado pelo senhor 226 

Vereador Davi Brasil. Afirmou concordar com as críticas 227 

sobre a atuação de agentes públicos, porém não concorda 228 

com as agressões pessoais, especialmente entre pessoas 229 

comuns apenas por diferenças de opiniões. Acredita que 230 

isso deixou de ser debate político e passou a ser 231 

agressão. Presidente anunciou o senhor Vereador Bira 232 

Birinha à Tribuna. Cumprimentou a todos. Endossando a 233 

fala do senhor Vereador Alex Dornellas, acredita que, 234 

com o objetivo de gerar maior legitimidade ao processo 235 

eleitoral, foi criado um transtorno absurdo para a 236 

população em quase todas as zonas eleitorais da cidade, 237 

com o tempo médio de espera entre uma e três horas, com 238 

pessoas até passando mal. Além disso houve um prejuízo 239 

direto ao Município, pois muitos eleitores desistiram 240 

de votar e preferiram pagar a multa posteriormente. 241 

Solicitou ao senhor Presidente que se prepare uma nota 242 

de repúdio. Sobre o resultado das eleições, afirmou 243 

estar surpreso. Reforçou seu pensamento de que a 244 

educação é o caminho para a transformação das pessoas, 245 

e que estas transformam o mundo. Comentou que o nosso 246 

pais está extremamente confuso, e que temos quatorze 247 

milhões de pessoas desempregadas, trinta e seis milhões 248 

de trabalhos informais e sessenta e quatro milhões de 249 

pessoas com problemas de inadimplência. Afirmou que 250 

respeito é primordial para todos. Presidente anunciou à 251 

Tribuna a senhora Vereadora Eloíza Helena. Cumprimentou 252 

a todos. Informou que a creche Iensa teve como 253 

fundadora a senhora Tia Regina, a quase vinte anos, e 254 

que sempre que precisou renovar contrato teve 255 
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problemas. Informou que meses atrás esteve em reunião 256 

com a administração da referida creche, junto com o 257 

Prefeito Carlos Vilela, e que este se colocou à 258 

disposição da administração. Solicitou à Comissão que 259 

coloque uma pessoa capacitada à disposição da creche 260 

para que se evite esse tipo de problemas no futuro. 261 

Informou que a creche abriga mais de cento e vinte 262 

crianças, que a responsabilidade é municipal e que a 263 

parceria auxilia a Prefeitura. Informou que está 264 

havendo dificuldade em prestar contas de todo o valor 265 

de repasse, por isso a nova verba não está sendo 266 

liberada. Parabenizou os senhores Deputados Estaduais 267 

Alana e Max Lemos. Parabeniza o senhor Doutor Luizinho, 268 

através da senhora Vereadora Dra Fátima. Em relação ao 269 

TRE, afirmou que desde a época da troca para biometria 270 

não houve sucesso no processo, pois cinquenta mil 271 

eleitores ficaram sem o cadastro. Considerou uma falta 272 

de respeito do TRE para com o município. Considerou a 273 

possibilidade de auxiliarem ainda mais ao TRE, para que 274 

em dois mil e vinte a situação não se repita. Comentou 275 

a necessidade de conscientizar a população para que 276 

realizem o cadastro.  Solicitou aos pares votos 277 

favoráveis para seu Projeto de Lei número trezentos e 278 

trinta e cinco, de dois mil e dezoito, que estará em 279 

votação na Ordem do Dia e que divulga o telefone para 280 

denúncias contra violência às mulheres. Em relação ao 281 

desrespeito às opiniões alheias entre a população, 282 

concorda com os pares que a postura agressiva é 283 

inaceitável, especialmente dentro do círculo familiar. 284 

Presidente anunciou o senhor Vereador Wilsinho de Três 285 
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Fontes à Tribuna. Cumprimentou a todos. Parabenizou os 286 

senhores Deputados Estaduais Alana e Max Lemos. 287 

Parabenizou o senhor Deputado Federal eleito Hélio. 288 

Parabenizou os senhores Rosemberg Reis, Gutemberg e 289 

Washington Reis pelas vitórias eleitorais. Em relação 290 

às falas anteriores, acredita que a população tem 291 

estado mais extremista porque a política tem sido 292 

levada mais a sério. Acredita que o período eleitoral 293 

passará, mas os posicionamentos políticos se manterão 294 

constantes. Acredita que o que falta tem sido respeito 295 

entre as pessoas, mais do que educação. Espera que 296 

hajam mudanças em todas as áreas, especialmente em 297 

Segurança Pública. Em relação a fala do senhor Vereador 298 

Davi Brasil, discorda de sua ideia de mudança de todos 299 

os políticos a cada mandato, pois em time que está 300 

ganhando não se mexe. Destacou o bom trabalho do senhor 301 

Presidente, da senhora Secretária e da senhora 302 

Vereadora Eloíza Helena.  Acredita que, ao contrário do 303 

que pensa uma parte da população, os bons políticos 304 

trabalham os quatro anos do mandato. Presidente 305 

anunciou à Tribuna a senhora Vereadora Dra Fátima. 306 

Cumprimentou a todos. Agradeceu o carinho da população 307 

queimadenses com o ex-Prefeito Max Lemos. Acredita que 308 

este senhor merecia uma votação mais expressiva, por 309 

considerar que ter sido o prefeito que mais trabalhou 310 

pelo município. Agradeceu também os votos no Doutor 311 

Luizinho, que considera um grande parceiro da cidade, e 312 

que tornou viável a reabertura da clínica Bom Pastor e 313 

da maternidade. Informou que a tabela SUS não tem 314 

reajuste a vinte e cinco anos, por isso a necessidade 315 
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de viabilizar verbas extras para a maternidade. 316 

Parabenizou a Deputada Alana pela sua votação 317 

expressiva. Presidente justificou a ausência do senhor 318 

Vereador Tuninho do Vira Virou, por problemas 319 

familiares. Verificado haver quórum regimental, 320 

Presidente declarou aberta a Ordem do Dia. Presidente 321 

realizou a leitura e colocou em discussão o Projeto de 322 

Lei número trezentos e trinta e três, de dois mil e 323 

dezoito, autor Vereador Cacau. Na Tribuna, para 324 

discussão, o senhor Vereador Cacau. Informou que o 325 

primeiro reservatório com capacidade para mais de cinco 326 

milhões de metros cúbicos de água, e que atende noventa 327 

mil pessoas, foi inaugurado e que o segundo 328 

reservatório localizado no bairro Vila São João, com 329 

capacidade de dois milhões e quintos mil litros de 330 

água, previsto para atender mais de quarenta e cinco 331 

mil pessoas, está para ser inaugurado. Comentou que a 332 

população em situação de extremas pobreza do munícipio 333 

em geral não tem caixa d’água. Este projeto visa 334 

beneficiar esta população. Deixou a entrega das caixas 335 

d’água à disposição de cada vereador em suas 336 

respectivas áreas de influência. Informou que as 337 

famílias contempladas serão determinadas pelo setor de 338 

assistência social da Prefeitura, junto com a 339 

Secretaria de Saúde. Colocado em votação, foi declarado 340 

aprovado com treze votos favoráveis e nenhum contrário. 341 

Presidente realizou a leitura e colocou em discussão o 342 

Projeto de Lei número trezentos e trinta e quatro, de 343 

dois mil e dezoito, autor Vereador Cacau. Colocado em 344 

votação, foi declarado aprovado com treze votos 345 
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favoráveis e nenhum contrário. Presidente realizou a 346 

leitura e colocou em discussão o Projeto de Lei número 347 

trezentos e trinta e cinco, de dois mil e dezoito, 348 

autora Vereadora Eloísa Helena. Colocado em votação, 349 

foi declarado aprovado com treze votos favoráveis e 350 

nenhum contrário. Presidente realizou a leitura dos 351 

Requerimentos números oitenta e cinco e oitenta e seis, 352 

de dois mil e dezoito, autor Vereador Tuninho do Vira 353 

Virou e oitenta e sete, de dois mil e dezoito, autora 354 

Vereadora Eloíza Helena, solicitando ao Plenário 355 

autorização para votação em bloco. Autorizado pelo 356 

Plenário por unanimidade. Presidente colocou todos os 357 

Requerimentos em discussão e em votação. Todos foram 358 

declarados aprovados com treze votos favoráveis e 359 

nenhum contrário. Presidente realizou a leitura dos 360 

projetos na Ordem do Dia da próxima Sessão para 361 

apreciação. Presidente declarou não haverem Vereadores 362 

inscritos para Explicações Pessoais. Nada mais havendo 363 

a tratar, a Presidência convocou a próxima Sessão para 364 

o dia dez de outubro de dois mil e dezoito, quarta-365 

feira, e deu por encerrada a Sessão às dezenove horas e 366 

quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, 367 

Ramayana Vasconcellos Alves Benites Gomes do 368 

Nascimento, Redatora de Ata da Câmara Municipal de 369 

Queimados, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 370 

assinada pelo Senhor Presidente, pelo senhor Vice-371 

presidente e pela senhora Secretária. Queimados, nove 372 

de outubro de dois mil e dezoito.  373 

 374 

 375 
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 377 

______________________________ 378 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 379 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 380 

 381 

 382 

 383 

 384 

______________________________ 385 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 386 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 387 

 388 

 389 

 390 

 391 

______________________________ 392 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 393 

Secretária da Mesa 394 
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