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ATA ELETRÔNICA N.º 0080 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Quinquagésima Nona 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia dezessete de outubro 

de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Ao décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de 1 

dois mil e dezoito, às dezoito horas, reuniu-se a 2 

Câmara Municipal de Queimados em sua quinquagésima nona 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), Luis Claudio Sereno de Oliveira (Taruga), 10 

Luís Carlos Monteiro Guimarães (Professor Monteiro), , 11 

Nilton Moreira Cavalcante (Prof Nilton Moreira 12 

Cavalcant), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo 13 

a Ver), Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha) e Wilson 14 

Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho de Três Fontes). A 15 
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Mesa Diretora foi composta por Vossa Excelência Senhor 16 

Vereador Milton Campos Antônio (Milton Campos), 17 

Presidente da Câmara Municipal e pelo senhor Vice-18 

presidente da Câmara Municipal Antônio Chispe de 19 

Oliveira (Tuninho do Vira Virou), que atuou como 20 

Secretário da Mesa Diretora ad hoc. Ausentes os 21 

Vereadores Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) e 22 

Maurício Baptista Ferreira (Maurício do Vila). 23 

Verificado haver quórum regimental, a Presidência 24 

cumprimentou todos e deu por aberta a Sessão às dezoito 25 

horas e vinte e quatro minutos. Presidente convidou o 26 

Senhor Vereador Elerson para fazer a leitura bíblica em 27 

deuteronômios vinte e oito. Em expediente, fez-se a 28 

leitura das mensagens do Poder Legislativo. Indicações 29 

Legislativas números duzentos e noventa e seis e 30 

duzentos e noventa e sete, de dois mil e dezoito, autor 31 

Vereador Jackson. O senhor Presidente colocou em 32 

votação a ata da Quinquagésima Sexta Sessão Ordinária. 33 

Declarou aprovada por unanimidade. Presidente ofereceu 34 

o uso da Tribuna. Aceito pelo senhor Vereador Tuninho 35 

do Vira Virou. Cumprimentou a todos. Parabenizou e 36 

agradeceu ao Prefeito Carlos Vilela e ao Secretário de 37 

Educação Lenine pelo evento que compareceu na qualidade 38 

de Presidente da Comissão de Educação da Casa. A cidade 39 

passou de penúltimo lugar para segundo lugar no IDEB, 40 

por isso o evento comemorativo. Comentou que o campeão 41 

olímpico senhor Bernardinho, ex-morador de Queimados, 42 

foi o principal palestrante. Parabenizou a todos os 43 

professores e diretores da rede municipal. Presidente 44 

anunciou o senhor Vereador Jackson à Tribuna. 45 
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Cumprimentou a todos. Informou que os moradores da rua 46 

Rosa Helena, representados pelo senhor Israel, reclamam 47 

que as ruas próximas a Prefeitura fez um excelente 48 

trabalho de recuperação e nivelamento, mas que a 49 

referida rua, apesar da grande necessidade, não recebeu 50 

o mesmo tratamento. Os trabalhadores responsáveis pela 51 

recuperação da área informaram que a rua Rosa Helena 52 

também seria contemplada com as obras, porém isso não 53 

ocorreu. O senhor Vereador informou que irá se reunir 54 

com o senhor Secretário de Obras Rogério Brandi para 55 

informar-se do que aconteceu. Informou que a rua é de 56 

barro, com muitos buracos, sendo inviável a passagem de 57 

automóveis, e que o saneamento de algumas casas é feito 58 

por sumidouro, ocasionando esgoto a céu aberto, com 59 

grave risco para a saúde dos moradores. Presidente 60 

anunciou o senhor Vereador Cacau à Tribuna. 61 

Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença do senhor 62 

João Pedro Lemos. Lamentou o falecimento da senhora 63 

Pastora Doutora Lívia, filha de Dona Sonia e do 64 

falecido senhor Flavinho. Comentou sobre a disposição 65 

de lugares dos Vereadores no Plenário, informando que 66 

alguns Vereadores não respeitam a combinação de cada um 67 

escolher seu lugar livremente de acordo com a chegada. 68 

Sentiu-se desrespeitado pela atitude de um certo 69 

Vereador que retirou-o do lugar em que já estava 70 

instalado. Solicitou ao senhor Presidente que se 71 

coloque uma mesa com dois lugares no espaço em frente à 72 

Mesa Diretora, e que cada lugar tenha nome marcado. 73 

Solicitou também a troca das lâmpadas da fachada, que 74 

no momento estão vermelhas. Apesar de ser uma homenagem 75 
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ao Outubro Rosa, acredita que a população em geral não 76 

compreende desta forma, estão mal informados, e se 77 

torna motivo de chacota da Casa. Solicitou que no 78 

próximo mês instalem luzes azuis. Acredita que os 79 

políticos já são mal vistos na cidade e que as luzes 80 

pioram a situação. A Mesa Diretora informou ao senhor 81 

Vereador Cacau que no próximo ano será feita a nova 82 

estrutura do Plenário, priorizando os bancos para o 83 

público, e que posteriormente as cadeiras dos 84 

Vereadores serão identificadas. Com relação às lâmpadas 85 

rosa da fachada, foi uma solicitação da senhora 86 

Vereadora Eloíza Helena para solidarizar a Casa com a 87 

campanha do Outubro Rosa. Informou que as lâmpadas 88 

serão retiradas no fim do mês de outubro. Presidente 89 

anunciou a senhora Vereadora Eloíza Helena à Tribuna. 90 

Cumprimentou a todos. Informou ao senhor Vereador Cacau 91 

que jamais mexeria na estrutura da Casa sem ter 92 

recebido antes autorização para tal. Comentou que no 93 

dia primeiro de outubro liderou um grande evento na 94 

Casa para abertura do Outubro Rosa, esclarecendo fatos 95 

sobre a campanha. Informou que o Estado do Rio de 96 

Janeiro está em terceiro lugar em número de casos de 97 

câncer de mama, e que é obrigação dos líderes eleitos 98 

cuidar do povo que o elegeu. Comentou que todos os 99 

pares foram convidados a participar e unir forças neste 100 

sentido. Informou que é muito comum os órgão públicos 101 

sinalizarem a cor rosa em seus prédios, para lembrar a 102 

população feminina do mês de prevenção ao câncer de 103 

mama. Comentou que acredita que a senhora cujo 104 

falecimento o senhor Vereador Cacau informou em sua 105 

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 

 
 

 

fala provavelmente faleceu desta doença, e que a 106 

própria Vereadora teve três casos na família em menos 107 

de três anos. Informou que questionou a senhora 108 

Procuradora sobre a mudança temporária das luzes, e que 109 

ela afirmou que não há qualquer impedimento legal. 110 

Solicitou aos pares que, caso a população entenda de 111 

outra forma, os esclareçam. Comentou sobre as palestras 112 

da mastologista Doutora Míriam. O senhor Vereador Cacau 113 

solicitou aparte. Aceito pela senhora Vereadora Eloíza 114 

Helena. Em aparte, o senhor Vereador Cacau considerou a 115 

atitude louvável. Confirmou que o falecimento informado 116 

por ele foi realmente devido à câncer de mama. 117 

Solicitou ao senhor Presidente que as lâmpadas sejam 118 

mudadas todos os meses de acordo com a campanha que 119 

estiver em curso. Informou que ao chegar na Casa viu 120 

pessoas comentando, por isso se manifestou, pois a 121 

população não tem esclarecimento. Informou que foi um 122 

dos primeiros a postar em rede social alertas sobre o 123 

Outubro Rosa. Comentou que homens acima do peso podem 124 

desenvolver nódulos na mama. A senhora Vereadora Eloíza 125 

Helena informou-o que o índice de casos de câncer de 126 

mama em homens é de um por cento. O senhor Vereador 127 

Cacau parabenizou a senhora Vereadora Eloíza Helena 128 

pelo trabalho de divulgação da campanha. Presidente 129 

anunciou o senhor Vereador Davi Brasil à Tribuna. 130 

Cumprimentou a todos. Acredita que a pouca participação 131 

popular nas Sessões deve-se ao aos afazeres domésticos 132 

da população. Informou que participou do evento da 133 

senhora Vereadora Eloíza Helena, parabenizou-a, mas 134 

acredita que haveria maior participação popular se 135 
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houvessem meios mais eficientes de divulgação. 136 

Solicitou à Mesa Diretora que, em nome de maior 137 

transparência, o uso de instrumentos, especialmente via 138 

internet, para levar à população as discussões 139 

ocorridas na Casa. Solicitou que se contrate o serviço 140 

de filmagem e transmissão via internet das Sessões, 141 

para dar visibilidade ao trabalho realizado na Casa. 142 

Presidente anunciou o senhor Vereador Professor 143 

Monteiro à Tribuna. Cumprimentou a todos. Em relação à 144 

fala do senhor Vereador Tuninho do Vira Virou, 145 

parabenizou todos os professores pelo seu dia e pelo 146 

excelente trabalho realizado, comprovado pela mudança 147 

na pontuação do IDEB. Em relação à fala da senhora 148 

Vereadora Eloíza Helena, agradeceu pelo esclarecimento 149 

feito na Tribuna e parabenizou pelo evento do dia 150 

primeiro de outubro, ao qual esteve presente. Em 151 

relação à fala do senhor Vereador Davi Brasil, concorda 152 

e apoia sua solicitação por transparência. Comentou que 153 

com maior informação a situação descrita pelo senhor 154 

Vereador Cacau não ocorreria. Solicitou aos pares que, 155 

ao invés de preocuparem-se em ser motivo de chacota, 156 

informem a população. Comentou que grandes monumentos 157 

do Estado, inclusive o Cristo Redentor, estão 158 

atualmente coloridos de rosa, e que seria estranho dar 159 

alguma outra conotação a isso. Lembrou que em pouco 160 

tempo a cidade comemorará o Ipê amarelo, proposta feita 161 

pelo senhor Vereador Cacau, e que isso também deve ser 162 

informado à população. Reforçou que a informação deve 163 

ser a maior preocupação dos pares, e não o medo de 164 

chacotas. O senhor Vereador Cacau solicitou aparte. 165 
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Aceito pelo senhor Vereador Professor Monteiro. O 166 

senhor Vereador Cacau afirmou que não esqueceu o 167 

Outubro Rosa, mas que no caso por ele relatado não 168 

poderia esclarecer as pessoas porque elas estavam em 169 

sentido contrário ao dele na calçada. Que esclarecerá 170 

as pessoas quando for abordado por elas. Afirmou que, 171 

independentemente de a causa ser justa, os políticos já 172 

tem má fama e isso leva a situações desagradáveis. 173 

Destacou que o Ipê amarelo será sempre homenageado, 174 

porém não em dia específico. Solicitou que a cor rosa 175 

fique definitivamente em exposição na fachada. 176 

Retomando a palavra, o senhor Vereador Professor 177 

Monteiro esclareceu ao senhor Vereador Cacau que em sua 178 

colocação não sugeriu a ele que esclarecesse uma única 179 

pessoa especificamente, e sim a população como um todo. 180 

Acredita que a sugestão do senhor Vereador Davi Brasil, 181 

de massificar as informações, deva ser acatada, 182 

evitando esse tipo de comentário. Em relação ao Ipê, o 183 

que foi votado na casa foi um dia específico para 184 

homenageá-lo, e que essa informação deve ser 185 

massificada à população para que à época das 186 

comemorações não haja comentários dessa natureza. 187 

Presidente ofereceu o uso da Tribuna, sem aceitação. 188 

Verificado haver quórum regimental, Presidente declarou 189 

aberta a Ordem do Dia. Presidente realizou a leitura e 190 

colocou em discussão o Projeto de Lei número trezentos 191 

e trinta e seis, de dois mil e dezoito, de autoria do 192 

Poder Executivo. Na Tribuna, para discussão, o senhor 193 

Vereador Cacau. Relembrou aos pares a história já 194 

contada do falecimento de seu cão após ser atendido 195 

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 

 
 

 

numa pet shop da cidade. Acredita que os seres humanos 196 

tem responsabilidade com os animais. Apesar de não ter 197 

feito a necropsia no animal, acredita que a 198 

responsabilidade pela morte do animal é do 199 

estabelecimento. Informou que sua companheira procurou 200 

os órgãos competentes, mas nada foi comprovado. 201 

Acredita que o Projeto de Lei protegerá os animais e os 202 

funcionários que trabalham com eles. Informou que os 203 

cinco estabelecimentos principais da cidade já possuem 204 

câmeras. Acredita que crimes com animais tem mais 205 

repercussão que com os seres humanos. Na Tribuna, para 206 

discussão, o senhor Vereador Davi Brasil. Concorda que 207 

a responsabilidade do homem para com os animais é muito 208 

grande, porém é contrário ao Projeto de Lei. 209 

Justificou-se informando que existem quatorze milhões 210 

de desempregados, e trinta e dois milhões de 211 

trabalhadores informais, e que estes meios informais de 212 

sustento de famílias pode levar pessoas a abrir 213 

serviços de banho e tosa em seus quintais. Deste ponto 214 

de vista, a Lei obrigaria pessoas já sem recursos a 215 

adquirir um aparato para filmar o serviço, o que 216 

inviabilizaria esta forma de sustento de famílias. 217 

Apesar de ter animais de estimação e compreende o 218 

carinho dispensado aos animais por seus donos, acredita 219 

que a Lei cercearia um meio de trabalho honesto. Pede 220 

aos pares que reflitam sobre a situação econômica 221 

atual, lembrando-os que já existem meios de punição 222 

contra os maus profissionais. Na Tribuna, para réplica, 223 

o senhor Vereador Cacau. Não considera a instalação de 224 

câmeras como punição. Reforçou que os estabelecimentos 225 
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principais da cidade já possuem câmeras, mesmo sendo 226 

registrados legalmente como microempreendedores. 227 

Informou que um serviço de banho e tosa custa no mínimo 228 

cem reais e que todos os trabalhadores deste tipo de 229 

serviço tem condições de investir em câmeras. Reforçou 230 

que os casos levados à delegacia seriam resolvidos com 231 

a filmagem. Informou que a Secretaria de Ambiente e 232 

Defesa dos Animais está realizando exames para castrar 233 

animais na cidade. Informou que a cidade possui mais de 234 

cinco mil animais de rua. Comentou que algumas pessoas 235 

tem discutido com os funcionários da carrocinha, 236 

evitando que se recolham animais de rua, afirmando que 237 

são domésticos. Acredita que a responsabilidade pelos 238 

animais é do dono. Afirmou que a Lei é para proteção 239 

dos animais, e que quem não quiser proteção não 240 

instalará as câmeras. O senhor Vereador Alex Dornellas 241 

solicitou aparte. O senhor Presidente esclareceu que 242 

não cabem apartes em discussão para votação. Retomando 243 

a palavra, o senhor Vereador Cacau afirmou que a Lei 244 

não é para punição de funcionários ou de clínicas 245 

veterinárias, mas para proteção em caso de problemas. 246 

Na Tribuna, para discussão, o senhor Vereador Alex 247 

Dornellas. Cumprimentou a todos. Solicitou 248 

esclarecimentos do senhor Vereador Cacau sobre os 249 

procedimentos que estão sendo adotados no recolhimento 250 

de animais nas ruas da cidade e nas castrações. O 251 

senhor Presidente esclareceu que o que está em 252 

discussão é o Projeto de Lei trezentos e trinta e seis, 253 

e que não cabe no momento esclarecimento sobre outros 254 

assuntos. Na Tribuna, para discussão, o senhor Vereador 255 
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Jackson. Concordando com o disposto pelo senhor 256 

Vereador Davi Brasil, acredita que os meios punitivos 257 

existentes são suficientes para resolver esse tipo de 258 

questão. Afirmou não compreender a relevância desta 259 

lei. Na Tribuna, para réplica, o senhor Vereador Cacau. 260 

Esclarece que a lei preserva as pessoas que trabalham 261 

com animais. Citou vários estabelecimentos que já tem 262 

câmeras instaladas. Comentou que não levaria nenhum 263 

animal para realizar um procedimento de onde sairia 264 

morto, assim como não levaria um filho. Acredita que as 265 

gravações protegeriam os funcionários em relação a 266 

procedimentos investigativos. Presidente solicita 267 

silêncio à plateia. Presidente coloca o projeto em 268 

votação. Declarou o projeto rejeitado com seis 269 

abstenções (Vereadores Alex Dornellas, Eloíza Helena, 270 

Professor Monteiro, Taruga, Bira Birinha e Wilsinho de 271 

Três Fontes), quatro votos favoráveis (Vereadores 272 

Cinei, Tuninho do Vira Virou, Cacau e Prof Nilton 273 

Moreira Cavalcant) e três votos contrários (Vereadores 274 

Davi Brasil, Elerson e Jackson). Presidente solicitou 275 

ao Plenário autorização para votação em bloco dos 276 

Requerimentos números noventa e quatro, noventa e cinco 277 

e noventa e seis, de dois mil e dezoito, autor Vereador 278 

Alex Dornellas. Autorizado por unanimidade. O senhor 279 

Presidente realizou a leitura e colocou em discussão os 280 

Requerimentos citados. Na Tribuna, para discussão, o 281 

senhor Vereador Alex Dornellas. Cumprimentou a todos. 282 

Solicitou aos pares votos favoráveis, justificando que 283 

a equipe que pretende homenagear foi responsável por 284 

retirar a cidade do penúltimo lugar no Índice de 285 
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Desenvolvimento da Educação Básica e levar ao segundo 286 

lugar na região da baixada fluminense. Em razão disso 287 

deseja homenagear o Secretário de Educação Lenine, a 288 

Subsecretária Nina, todos os profissionais e técnicos 289 

da área de educação e todas as diretoras representando 290 

os professores da rede municipal. Convidou todos a 291 

participar da Sessão Solene em homenagem ao dia dos 292 

professores no dia seguinte. Parabenizou o senhor 293 

Bernardinho pala palestra realizada. Comentou que 294 

perdeu sua mãe por câncer, e parabenizou a senhora 295 

Vereadora Eloíza Helena pela iniciativa. Sugeriu ao 296 

Presidente que a Casa participe de todos os eventos de 297 

importância da cidade, em especial o Novembro Azul, que 298 

se refere à saúde do homem. Na Tribuna, para discussão, 299 

o senhor Vereador Davi Brasil. Parabenizou o senhor 300 

Alex Dornellas por homenagear quem realmente merece. 301 

Parabenizou o Secretário de Educação Lenine pelos 302 

avanços na educação. Convidou os pares a visitar as 303 

escolas do município. Presidente declarou aprovado com 304 

treze votos favoráveis e nenhum contrário. Presidente 305 

anunciou que não há projetos em discussão e em votação 306 

na Ordem do Dia da próxima Sessão. Presidente declarou 307 

não haverem Vereadores inscritos para Explicações 308 

Pessoais. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 309 

convocou a próxima Sessão para dia vinte e três de 310 

outubro de dois mil e dezoito, terça-feira, e deu por 311 

encerrada a Sessão às dezenove horas e quarenta e dois 312 

minutos, da qual, para constar, eu, Ramayana 313 

Vasconcellos Alves Benites Gomes do Nascimento, 314 

Redatora de Ata da Câmara Municipal de Queimados, 315 
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lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 316 

pelo senhor Presidente e pelo senhor Vice-presidente. 317 

Queimados, dezessete de outubro de dois mil e dezoito.  318 

 319 

 320 

 321 

 322 

______________________________ 323 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 324 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 325 

 326 

 327 

 328 

 329 

______________________________ 330 

Antônio Chispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 331 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 332 
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