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ATA ELETRÔNICA N.º 0082 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Sexagésima 

Primeira Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia vinte e quatro de 

outubro de dois mil e 

dezoito, às dezoito 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

Ao vigésimo quarto 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 sexagésima 3 

primeira Sessão Ordinária, com a presença dos senhores 4 

Vereadores: Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), 5 
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Alexandre Riboura Dornellas (Alex Dornellas), Davi 6 

Brasil Caetano (Davi Brasil), Elerson Leandro Alves 7 

(Elerson), Eloíza Helena de Souza (Eloíza Helena), 8 

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

de Oliveira (Taruga), Maurício Baptista Ferreira 10 

(Maurício do Vila), Nilton Moreira Cavalcante (Prof 11 

Nilton Moreira Cavalcant), Ubirajara Gomes da Cruz 12 

(Bira Birinha) e Wilson Espiridião Pimenta Sampaio 13 

(Wilsinho de Três Fontes). A Mesa Diretora foi composta 14 

por Vossa Excelência Senhor Vereador Milton Campos 15 

Antônio (Milton Campos), Presidente da Câmara Municipal 16 

e pelo senhor Vice-presidente da Câmara Municipal 17 

Antônio Chispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou), que 18 

atuou como Secretário da Mesa Diretora ad hoc. Ausentes 19 

os Vereadores Eloíza Helena de Souza (Eloíza Helena), 20 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) José Carlos 21 

Leal Nogueira (Cacau), Luís Carlos Monteiro Guimarães 22 

(Professor Monteiro) e Paulo Cesar Pires de Andrade 23 

(Paulinho Tudo a Ver). Verificado haver quórum 24 

regimental, a Presidência cumprimentou todos e deu por 25 

aberta a Sessão às dezoito horas e onze minutos. 26 

Presidente convidou o Senhor Vereador Cinei para fazer 27 

a leitura bíblica em Marcos onze, versículo vinte e 28 

dois. O senhor Presidente colocou em votação as das 29 

Quinquagésima Sétima Sessão Ordinária, Quinquagésima 30 

Oitava Sessão Ordinária e Quinquagésima Nona Sessão 31 

Ordinária. Declarou todas aprovadas por unanimidade. Em 32 

expediente, fez-se a leitura das mensagens do Poder 33 

Executivo e do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 34 

cento e onze, de dois mil e dezoito, autor Poder 35 

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 

 
 

 

Executivo. Requerimento número cento e quatro, de dois 36 

mil e dezoito, autora Vereadora Dra Fátima. Indicações 37 

Legislativas números trezentos e dois e trezentos e 38 

três, de dois mil e dezoito, autor Vereador Wilsinho de 39 

Três Fontes. Indicações Legislativas números trezentos 40 

e quatro e trezentos e cinco, de dois mil e dezoito, 41 

autor Vereador Jackson. Indicações Legislativas números 42 

trezentos e seis, trezentos e sete e trezentos e oito, 43 

de dois mil e dezoito, autor Vereador Paulinho Tudo a 44 

Ver. Presidente informou aos Vereadores que a LDO – Lei 45 

de Diretrizes Orçamentárias – será encaminhada para o 46 

endereço eletrônico de cada um. Informou também que 47 

poderá ser feita alguma eventual emenda, dentro de 48 

prazo específico. Presidente justificou a ausência da 49 

senhora Vereadora Eloíza Helena que sentiu-se mal. 50 

Presidente ofereceu o uso da Tribuna. Aceito pelo 51 

senhor Vereador Jackson. Cumprimentou a todos. Comentou 52 

que, com a chegada do período de chuvas, cresce a 53 

preocupação dos moradores da cidade, por medo da perda 54 

de bens. Solicitou, através de suas Indicações 55 

Legislativas, a dragagem do rio, que está assoreado por 56 

lixo e por entulho. Presidente anunciou na Tribuna o 57 

senhor Vereador Elerson. Cumprimentou a todos. Comentou 58 

a queda do ponto de ônibus na rua Laerte Acácio da 59 

Silva, próximo ao ponto das vans. Lamentou o estado 60 

precário de todos os pontos de ônibus da cidade, 61 

destacando que no centro da cidade não há cobertura nos 62 

pontos, deixando os usuários expostos à chuva e ao sol. 63 

Informou que, apesar da falta de recursos e da crise 64 

econômica do país, a Prefeitura gastou cento e sessenta 65 
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mil reais no período entre os anos dois mil e dezessete 66 

e dois mil e dezoito, com cursos de especialização. 67 

Informou que há um grupo da Secretaria Municipal de 68 

Assistência Social fazendo atualmente curso em 69 

Florianópolis, ao custo de dezessete mil e quinhentos 70 

reais. Informou que no mesmo período a Prefeitura 71 

gastou quase seiscentos mil reais com ressarcimento de 72 

servidores requisitados de outros órgãos, muitos deles 73 

de lotação desconhecida. Comentou também sobre os 74 

servidores fantasmas, o que foi denunciado pelo SBT, 75 

que calculou um custo de duzentos e cinquenta mil reais 76 

com apenas quatro dos servidores fantasmas. Solicitou 77 

melhores explicações sobre o gasto da Prefeitura com o 78 

PROES, que tem atuado somente na apreensão de veículos, 79 

e não na segurança da cidade. Informou que a Prefeitura 80 

gasta cento e trinta mil reais ao mês com o Programa, o 81 

que ao ano gera um gasto de um milhão quinhentos e 82 

sessenta mil reais. Cobrou uma posição da Secretaria de 83 

Transportes e do Prefeito, para que sejam construídos 84 

novos abrigos para a população. Presidente anunciou na 85 

Tribuna o senhor Vereador Davi Brasil. Cumprimentou a 86 

todos. Concordando com a fala do senhor Vereador 87 

Elerson, relembrou a fala do senhor Vereador Cacau que 88 

solicitou a vinda dos agentes da Guarda Municipal para 89 

a Câmara, e onde em aparte solicitou a vinda do 90 

Secretário Municipal de Transportes para maiores 91 

esclarecimentos sobre o que acontece nos 92 

estacionamentos e depósitos públicos de Queimados. 93 

Disse ser aliado do Governo, porém cobrará sempre 94 

posição favorável à população. Informou que cobrou a 95 
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cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias para que possa 96 

ler e assimilar. Comentou ter sido multado duas vezes 97 

por trafegar no acostamento na Dutra, e não se utilizou 98 

do cargo de Vereador ou de sua profissão de policial 99 

para livrar-se delas. Parabenizou o senhor Vereador 100 

Jackson pela atuação importante de fiscalização. Pediu 101 

à população mais cuidado no descarte do lixo e com a 102 

manutenção da cidade. Sugeriu que a Guarda Municipal 103 

cuide do trânsito e que o PROES cuide da Segurança 104 

Pública. Comentou sobre uma campanha de marketing 105 

político utilizando crianças para tratar de assuntos 106 

polêmicos, afirmando ser descabida e direcionada. 107 

Acredita que o quadro político atual não mudará, exceto 108 

por fraude. Informou os candidatos em quem irá votar. 109 

Presidente anunciou na Tribuna o senhor Vereador Cacau. 110 

Cumprimentou a todos. Recordou que nas primeiras 111 

Sessões que participou foi tratada na Casa a questão 112 

dos reboques. Comentou que foi penalizado diversas 113 

vezes, e que teve o carro danificado em um depósito 114 

municipal. Comentou que nem mesmo o Prefeito conseguiu 115 

autorização direta para estacionar em frente à 116 

Procuradoria. Concordou que o PROES está sendo mal 117 

aproveitado. Solicitou que seja executado o que foi 118 

requerido ao senhor Presidente na referida Sessão. 119 

Comentou ter sido assaltado dentro de um 120 

estabelecimento comercial do centro de Queimados e não 121 

houve reação dos policiais do PROES. Reforçou a 122 

solicitação para que diversas autoridades sejam 123 

notificadas em relação à situação da segurança do Horto 124 

Municipal. Agradeceu a atenção dada pelo senhor Coronel 125 
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Brandão em reunião recente sobre a segurança no 126 

município. Parabenizou o senhor Vereador Jackson pela 127 

Indicação Legislativa para a limpeza do rio. Comentou 128 

que quando esteve à frente da Secretaria de Ambiente 129 

fez vários requerimentos neste sentido para a 130 

Secretaria Estadual do Ambiente e para o INEA, que 131 

possuem um programa para limpar rios, porém esse 132 

programa estava sendo desviado para outras situações e 133 

por isso o município não foi contemplado. Informou que 134 

a limpeza do rio somente pode ser feita com autorização 135 

do INEA, e o material retirado deve ter destinação 136 

especial. Comentou que acredita que alguns funcionários 137 

do Poder Executivo trabalham de má vontade, e não 138 

atendem aos pedidos dos Vereadores. Informou que o Rio 139 

Abel já foi limpo, e que está sendo efetuado a limpeza 140 

do Rio Camarim. Tratou de seu candidato à Presidência, 141 

afirmando que já bateu continência ao candidato. 142 

Comparou-o ao Cristo. Comentou acreditar que ele está 143 

sendo mal interpretado. Comentou que esteve no 144 

município de São José dos Campos, e que lá há muito 145 

apoio ao seu candidato. Solicitou ao senhor Presidente 146 

que requeira informações sobre a legalidade do 147 

estacionamento da Procuradoria. Presidente informou o 148 

fim do tempo regulamentar na Tribuna do senhor Vereador 149 

Cacau. Presidente informou que o Requerimento 150 

solicitado anteriormente foi encaminhado pela Casa e 151 

recebido pela Secretaria de Transportes, e que 152 

encontra-se dentro do prazo de trinta dias para ser 153 

respondido. Presidente anunciou na Tribuna o senhor 154 

Vereador Alex Dornellas. Cumprimentou a todos. Sobre a 155 
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questão dos abrigos de ônibus, relembrou que está em 156 

debate a algum tempo. Afirmou que, apesar dos recursos 157 

escassos, o gestor público deve buscar soluções 158 

alternativas para sanar as demandas. Sugeriu que se 159 

utilize a política público-privada, através de projeto 160 

autorizando que empresários adotem os pontos de ônibus. 161 

Relembrou uma tragédia anterior ocorrida com um ponto 162 

de ônibus no bairro Roncador, com o falecimento de uma 163 

menina de nome Alice dos Anjos, que passou a nomear a 164 

praça no local. Agradeceu o fato de essa nova situação 165 

não ter gerado vítimas. Criticou a atuação passiva dos 166 

gestores do Poder Executivo. Informou ao senhor 167 

Vereador Elerson que a Secretaria de Assistência Social 168 

possui recurso próprio para usar na capacitação dos 169 

servidores, utilizado em cerca de oitenta por centro 170 

para servidores concursados, o Conselho Municipal e os 171 

que atuam em área técnica. Comentou que a autorização 172 

do INEA para limpeza dos rios é obrigatória, mas 173 

necessita ser provocada. Informou que a limpeza foi 174 

feita somente no centro da cidade, não se estendendo 175 

aos bairros periféricos. Informou que após a derrubada 176 

das casas nas margens do Rio Abel o entulho restante 177 

não foi retirado, apesar de ter feito inúmeras 178 

Indicações Legislativas para isso, e que não depende de 179 

autorização.  Informou que o material retirado do rio é 180 

um material inerte, contaminado, e que só pode ser 181 

depositado em área licenciada. No município existe a 182 

área licenciada pelo INEA da empresa Rica, e que todo 183 

material lá despejado é acompanhado de manifesto à 184 

Secretaria de Serviços Públicos e posteriormente levado 185 
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ao INEA. Presidente anunciou na Tribuna o senhor 186 

Vereador Wilsinho de Três Fontes. Cumprimentou a todos. 187 

Comentou a localização residencial de todos os 188 

Vereadores, afirmando que a situação mais caótica está 189 

em seu bairro. Que já fez Indicação Legislativa por 190 

diversas vezes para a limpeza do rio em sua região, 191 

pois a situação é extremamente preocupante. Convidou os 192 

pares a verificar a situação. Afirmou que não se mudará 193 

por ter sido nascido e criado no bairro, mas que recebe 194 

cobranças diárias dos moradores. Afirmou que o PROES 195 

somente atua no bairro para rebocar, não tendo qualquer 196 

atuação em relação à segurança. Afirmou que o bairro é 197 

preterido em relação a outros. Comentou situações 198 

sérias de pessoas privadas de locomoção por conta da 199 

lama acumulada. Comentou já estarem na metade do 200 

mandato e que este é um problema que ainda não foi 201 

resolvido. Comentou que a população exige uma mudança 202 

positiva na política. Solicitou prioridade às regiões 203 

mais carentes, onde o Poder Executivo se ausentou. 204 

Comentou que fez Indicações Legislativas para 205 

saneamento básico e asfaltamento de todas as ruas do 206 

bairro, pois quando chove não há transporte público, e 207 

não foi atendido. Presidente anunciou, pela ordem, na 208 

Tribuna o senhor Vereador Elerson. Em relação ao que 209 

foi dito pelo senhor Vereador Alex Dornellas, afirmou 210 

não ser contrário aos cursos de especialização para os 211 

servidores públicos, porém é contra a inversão de 212 

prioridades. Esclareceu que os cento e sessenta mil 213 

reais gastos com capacitação não foram utilizados 214 

exclusivamente pela Secretaria de Assistência Social. 215 
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Informou desconhecer dotações orçamentárias destinadas 216 

exclusivamente para capacitação de servidores. Comentou 217 

que não é contrário aos cursos, porém não compreende 218 

por que o servidor tem que fazer curso somente em beira 219 

de praia, como em Florianópolis. Comentou que trabalha 220 

no Tribunal de Contas do Estado, e que a Escola de 221 

Contas e Gestão oferece quase cinquenta cursos, e a 222 

maioria poderia substituir os cursos que enviaram 223 

servidores a Curitiba, Florianópolis ou Caxambu, por 224 

exemplo. Solicitou ao senhor Presidente que se faça um 225 

Requerimento ao Prefeito Carlos Vilela e ao Secretário 226 

de Assistência Social para aplicação da Lei número um 227 

mil quatrocentos e quatorze, de dois mil e dezessete, 228 

aprovada pela Casa em novembro do referido ano, que 229 

determina que nos órgãos públicos sejam afixados os 230 

números do Conselho Tutelar, pois os moradores 231 

denunciam que tentam ligar e não conseguem. Informou 232 

que a Prefeitura paga a conta telefônica dos celulares 233 

dos Conselheiros Tutelares, pois foi feito um acordo 234 

com o Ministério Público para que não houvesse 235 

necessidade de plantões de vinte e quatro horas, porém 236 

os números não são divulgados. Solicitou também ao 237 

senhor Presidente que se cumpra esta Lei na Câmara 238 

Municipal. Presidente informou que a Mesa Diretora 239 

acatou a solicitação do senhor Vereador Elerson e 240 

determinou à Secretaria da Casa que oficie as 241 

autoridades e cumpra na Casa o determinado pela lei em 242 

questão. Presidente anunciou, em tempo, na Tribuna o 243 

senhor Vereador Alex Dornellas. Informou que é a favor 244 

da capacitação de servidores, utilizando-se dos cursos 245 
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mais renomados e de menor preço possível, porém 246 

justificou que a maioria faz cursos no próprio Rio de 247 

Janeiro, mas alguns estão participando do Seminário 248 

Internacional de Assistência Social, que está 249 

acontecendo em Florianópolis. Presidente ofereceu o uso 250 

da Tribuna, sem aceitação. Verificado haver quórum 251 

regimental, Presidente declarou aberta a Ordem do Dia. 252 

Presidente justificou a ausência da senhora Vereadora 253 

Dra Fátima, que está em uma cirurgia de emergência. 254 

Presidente solicitou autorização para votação em bloco 255 

dos Requerimentos números noventa e sete, noventa e 256 

oito, noventa e nove, cem, cento e um, cento e dois e 257 

cento e três, de dois mil e dezoito, todos de autoria 258 

do senhor Vereador Elerson. Autorizado por  259 

unanimidade. Presidente realizou a leitura de todos 260 

Requerimentos e colocou-os em discussão. Colocados em 261 

votação, Presidente declarou todos os Requerimentos 262 

aprovados com doze votos favoráveis e nenhum contrário. 263 

Presidente anunciou que não há projetos em discussão e 264 

em votação na Ordem do Dia da próxima Sessão. 265 

Presidente declarou não haverem Vereadores inscritos 266 

para Explicações Pessoais. Nada mais havendo a tratar, 267 

a Presidência convocou a próxima Sessão para dia trinta 268 

de outubro de dois mil e dezoito, terça-feira, e deu 269 

por encerrada a Sessão às dezenove horas e vinte e 270 

cinco minutos, da qual, para constar, eu, Ramayana 271 

Vasconcellos Alves Benites Gomes do Nascimento, 272 

Redatora de Ata da Câmara Municipal de Queimados, 273 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 274 

pelo senhor Presidente e pelo senhor Vice-presidente. 275 
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Queimados, vinte e quatro de outubro de dois mil e 276 

dezoito.  277 

 278 

 279 

 280 

 281 

______________________________ 282 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 283 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 284 

 285 

 286 

 287 

 288 

______________________________ 289 

Antônio Chispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 290 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 291 
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