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ATA ELETRÔNICA N.º 0078 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Quinquagésima 

Sétima Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia dez de outubro de 

dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Ao décimo dia do mês de outubro do ano de dois mil 1 

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

Municipal de Queimados em sua quinquagésima sétima 3 

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), Luís Carlos Monteiro Guimarães (Professor 10 

Monteiro), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo 11 

a Ver) e Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha). Mesa 12 

foi composta por Vossa Excelência Senhor Vereador 13 

Milton Campos Antônio (Milton Campos), Presidente da 14 

Câmara Municipal e pelo senhor Vereador Antônio Chrispe 15 
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de Oliveira (Tuninho do Vira Virou), Vice-presidente da 16 

Câmara Municipal, atuando como Secretária da Mesa ad 17 

hoc. Ausentes os Vereadores Fátima Cristina Dias 18 

Sanches (Dra Fátima), Luis Claudio Sereno de Oliveira 19 

(Taruga), Maurício Baptista Ferreira (Maurício do 20 

Vila), Nilton Moreira Cavalcante (Prof Nilton Moreira 21 

Cavalcant) e Wilson Espiridião Pimenta Sampaio 22 

(Wilsinho de Três Fontes). Verificado haver quórum 23 

regimental, a Presidência cumprimentou todos e deu por 24 

aberta a Sessão às dezoito horas e trinta e cinco 25 

minutos. Presidente convidou o Senhor Vereador Cinei 26 

para fazer a leitura bíblica em Segundo Crônicas sete, 27 

versículo dezessete. Em expediente, fez-se a leitura 28 

das mensagens do Poder Executivo e do Poder 29 

Legislativo. Projeto de Lei número cento e doze, de 30 

dois mil e dezoito, referente à Mensagem dezessete, de 31 

dois mil e dezoito, autor Poder Executivo. 32 

Requerimentos números noventa e cinco e noventa e seis, 33 

de dois mil e dezoito, autor Vereador Alex Dornellas. 34 

Indicação Legislativa número duzentos e oitenta e três, 35 

de dois mil e dezoito, autor Vereador Davi Brasil. 36 

Indicações Legislativas números duzentos e oitenta e 37 

quatro, duzentos e oitenta e cinco, duzentos e oitenta 38 

e seis, duzentos e oitenta e sete, duzentos e oitenta e 39 

oito, duzentos e oitenta e nove e duzentos e noventa, 40 

de dois mil e dezoito, autor Vereador Jackson. 41 

Presidente ofereceu a Tribuna. Aceito pelo senhor 42 

Vereador Davi Brasil. Cumprimentou a todos. Em relação 43 

à Lei publicada em vinte e dois de outubro de dois mil 44 

e treze, de autoria do Vereador Leandro da Silveira 45 

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 

 
 

 

Guerra (Léo Guerra), que autoriza o Poder Executivo a 46 

instalar câmeras de monitoramento em locais de grande 47 

circulação de pessoas para reforçar o sistema de 48 

segurança nas ruas do município de Queimados, informou 49 

que uma Secretaria foi criada com essa finalidade, mas 50 

que nunca foi posta em prática. Supondo que a razão 51 

disso seja ausência de recursos, sugeriu que se 52 

solicite aos moradores que possuem câmeras em suas 53 

residências que disponibilizem as senhas para acesso da 54 

referida Secretaria, realizando assim o objetivo da lei 55 

a um baixo custo. Solicitou ao senhor Presidente que 56 

sua sugestão seja entregue ao Poder Executivo. Afirmou 57 

que não está fazendo oposição ao Prefeito, mas sim 58 

assessorando-o para melhor funcionamento da cidade. 59 

Afirmou que a Secretaria de Monitoramento atualmente 60 

não tem função, e que não sabe se há Secretário 61 

nomeado. Presidente anunciou na Tribuna o senhor 62 

Vereador Jackson. Cumprimentou a todos. Denunciou a 63 

falta de água nos bairros Vista Alegre Dois e Jardim da 64 

Fonte, informando ter alertado o superintendente da 65 

CEDAE senhor Wilson de Souza que nas ruas Deoclécio 66 

Lopes da Costa, Francisco Alves e Joarez Távora não 67 

está havendo fornecimento de água. Informou que 68 

encaminhou ofício à empresa para ciência, solicitando 69 

justificativas e soluções. Presidente ofereceu o uso da 70 

Tribuna, sem aceitação. Presidente solicitou a 71 

suspensão da Sessão por dez minutos e o comparecimento 72 

de todos os Vereadores à sala de reuniões. Presidente 73 

suspendeu a Sessão às dezoito horas e quarenta e oito 74 

minutos e retomou às dezenove horas e dois minutos. 75 
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Verificado haver quórum regimental, Presidente declarou 76 

aberta a Ordem do Dia. Presidente solicitou a inclusão 77 

do Projeto de Lei número cento e doze, de dois mil e 78 

dezoito, de autoria do Poder Executivo, na pauta da 79 

Ordem do Dia desta Sessão. Autorizada a inclusão pela 80 

maioria dos Vereadores em Plenário. Presidente realizou 81 

a leitura e colocou em discussão o Projeto de Lei 82 

número cento e doze, de dois mil e dezoito, de autoria 83 

do Poder Executivo. Na Tribuna, para discussão, senhor 84 

Vereador Davi Brasil. Acredita que o projeto é 85 

benéfico, porém considerou inaceitável o envio do 86 

Projeto à Câmara sem tempo hábil para que os Vereadores 87 

o estudem e discutam. Avisou que, caso o tratamento 88 

desrespeitoso continue, usará o Regimento Interno para 89 

obstruir as próximas Leis enviadas pelo Poder 90 

Executivo. Anunciou-se aliado e não lacaio do Poder 91 

Executivo. Na Tribuna, para discussão, senhor Vereador 92 

Cinei. Trazendo a público o que foi discutido na 93 

reunião, anunciou que também tem ressalvas a essas 94 

medidas enviadas em cima da hora. Solicitou que, nas 95 

próximas vezes, as mensagens enviadas pelo Poder 96 

Executivo venham acompanhadas de um técnico capacitado 97 

para explicações mais precisas. Solicitou ao senhor 98 

Presidente que sua fala conste integralmente do Livro 99 

de Atas. Presidente anunciou que a Mesa Diretora acatou 100 

a solicitação do senhor Vereador Cinei de que sua fala 101 

conste integralmente na ata da presente Sessão. 102 

Disponibilizado no Anexo I. Presidente colocou em 103 

primeira votação o Projeto de Lei número cento e doze, 104 

de dois mil e dezoito, de autoria do Poder Executivo. 105 
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Presidente declarou aprovado em primeira votação, com 106 

doze votos favoráveis e nenhum contrário. Presidente 107 

comunicou aos senhores Vereadores que este Projeto de 108 

Lei será incluído na pauta da Ordem do Dia da Sessão da 109 

próxima terça-feira, pois carece de duas votações com 110 

interstício de cinco dias, por ser uma matéria 111 

expressamente especial. Solicitou à Assessoria da Casa 112 

que distribua cópias do Projeto de Lei a todos os 113 

Vereadores. Presidente realizou a leitura e colocou em 114 

discussão o Decreto Legislativo número onze, de dois 115 

mil e dezoito, autor Vereador Davi Brasil. Na Tribuna, 116 

para discussão, senhor Vereador Davi Brasil. Informou 117 

que os índices criminais na cidade diminuíram 118 

visivelmente, graças ao trabalho do Doutor Vinícius, 119 

Delegado titular da quinquagésima quinta Delegacia de 120 

Polícia. Informou que foi o primeiro investigado pelo 121 

senhor Delegado, o que levou a uma investigação federal 122 

que o inocentou. Colocou-se à disposição das 123 

autoridades para novas checagens em sua residência 124 

sempre que considerarem necessárias, mesmo na ausência 125 

de mandado judicial. Informou que encontrava-se armado 126 

no momento. Colocado em votação, foi declarado aprovado 127 

com doze votos favoráveis e nenhum contrário. 128 

Presidente realizou a leitura dos Requerimentos números 129 

noventa e um, noventa e dois e noventa e três, de dois 130 

mil e dezoito, autor Vereador Davi Brasil. Solicitou 131 

autorização para votação em bloco. Autorizado por 132 

unanimidade, os Requerimentos foram colocados em 133 

discussão e em votação, sendo declarados aprovados com 134 

doze votos favoráveis e nenhum voto contrário. 135 
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Presidente anunciou que não haviam projetos em 136 

discussão ou em votação na Ordem do Dia da próxima 137 

Sessão. Presidente declarou não haverem Vereadores 138 

inscritos para Explicações Pessoais. Esclareceu que só 139 

são devidas explicações pessoais quando um Vereador 140 

nomeia outro em sua fala. Pela ordem, na Tribuna o 141 

senhor Vereador Professor Monteiro. Cumprimentou a 142 

todos. Questionou o motivo do Regimento Interno 143 

autorizar procedimentos com prazos tão restritos quanto 144 

o da situação de hoje, apesar da intensa discussão à 145 

época de sua aprovação. Informou que discorda de alguns 146 

itens do Regimento Interno, e sugeriu uma revisão do 147 

mesmo. Pela ordem, na Tribuna o senhor Vereador Cacau. 148 

Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença na plateia 149 

dos Senhores Vereadores Rogerinho Primo e João Pedro 150 

Lemos. Comentou que, quando esteve à frente da 151 

Secretaria do Ambiente teve muita interferência 152 

negativa da Secretaria de Urbanismo. Presidente lembrou 153 

a todos que sexta-feira, dia doze de outubro de dois 154 

mil e dezoito, será feriado e não haverá expediente na 155 

Câmara Municipal de Queimados. Nada mais havendo a 156 

tratar, a Presidência convocou a próxima Sessão para 157 

dia dezesseis de outubro de dois mil e dezoito, terça-158 

feira, e deu por encerrada a Sessão às dezenove horas e 159 

vinte e dois minutos, da qual, para constar, eu, 160 

Ramayana Vasconcellos Alves Benites Gomes do 161 

Nascimento, Redatora de Ata da Câmara Municipal de 162 

Queimados, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 163 

assinada pelo Senhor Presidente e pelo senhor Vice-164 

presidente.  165 
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ANEXO I 166 

 167 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil 168 

e dezoito foi solicitado pelo senhor Vereador Cinei e 169 

acatado pela Mesa Diretora desta Casa a transcrição 170 

integral do conteúdo da fala do referido Vereador. 171 

Segue o solicitado:  172 

“Senhor Presidente. Mais uma vez eu venho a essa 173 

Tribuna só para salientar o que foi discutido ali na 174 

Sala de Reunião. E faço questão de que conste isso do 175 

livro de Ata, tá. Para levar mais uma vez ao 176 

conhecimento do Executivo essas medidas em cima da 177 

hora, tá. Voto sim com ressalva em relação a isso. É 178 

necessário que venha com tempo hábil para que nós 179 

possamos ler, entender, e se possível, como disse o 180 

nobre Vereador Alex Dornellas, mandar um técnico para 181 

que possa esclarecer. Só até aqui. E eu peço que conste 182 

isso do Livro de Atas para que não haja dúvidas.”  183 

Queimados, dez de outubro de dois mil e dezoito.  184 

 185 

 186 

 187 

 188 

______________________________ 189 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 190 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 191 

 192 

 193 

 194 

 195 

______________________________ 196 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 197 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 198 
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