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ATA ELETRÔNICA N.º 0084 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Sexagésima 

Terceira Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia trinta e um de 

outubro de dois mil e 

dezoito, às dezoito 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano 1 

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

Câmara Municipal de Queimados em sua sexagésima 3 

terceira 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 
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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 

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), e a senhora Vereadora 20 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima), Secretária 21 

da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Ausente o 22 

Vereador 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 oito minutos. Presidente convidou o 26 

Senhor Vereador Cinei para fazer a leitura bíblica em 27 

Jeremias três. O senhor Presidente colocou em votação 28 

as atas das Sexagésima Sessão Ordinária e Sexagésima 29 

Primeira Sessão Ordinária. Declarou todas aprovadas por 30 

unanimidade. Em expediente, fez-se a leitura das 31 

mensagens do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 32 

trezentos e trinta e oito, de dois mil e dezoito, autor 33 

Vereador Davi Brasil. Requerimento número cento e oito, 34 

de dois mil e dezoito, autor Vereador Jackson. 35 

Indicações Legislativas números trezentos e nove e 36 

trezentos e dez, de dois mil e dezoito, autor Vereador 37 

Jackson. Presidente oferece o uso da Tribuna. 38 
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Inicialmente aceito pelos senhores Vereadores Jackson e 39 

Davi Brasil. Na Tribuna o senhor Vereador Jackson. 40 

Cumprimentou a todos. Tratou da rua onde agora está 41 

instalada a Secretaria de Saúde. Nesta rua há o Colégio 42 

Metodista, e na hora da entrada e saída das crianças 43 

acontecem muitas situações desagradáveis devido ao 44 

aumento do fluxo de veículos. Atualmente os 45 

funcionários do colégio estacionam dos dois lados da 46 

via, e a via é de mão dupla. Solicitou que a rua passe 47 

a ser de mão única. Informou que uma mãe já oficializou 48 

o pedido ao Secretário de Transportes e não foi 49 

atendida, por isso reforçou o pedido com a Indicação 50 

Legislativa. Na Tribuna o senhor Vereador Davi Brasil. 51 

Cumprimentou a todos. Elogiou o posicionamento do 52 

senhor Vereador Jackson. Recordou que, ao assumir a 53 

vereança, aceitou a pasta da Secretaria de Defesa 54 

Civil, a convite do governo municipal. Afirmou que 55 

esteve à frente da Secretaria por um ano e sete meses, 56 

e que pediu exoneração apenas por convicções políticas, 57 

para que seu cargo não influenciasse sua postura 58 

durante as campanhas eleitorais reassumiu sua cadeira 59 

de Vereador. Informou que na semana passada foi 60 

convidado a retomar a pasta pela senhora Secretária do 61 

Prefeito Gilda Baltame, e que com o fim das eleições 62 

resolveu aceitar. Informou que o papel de Vereador será 63 

continuado mesmo sem sua presença na Câmara, e que é 64 

apaixonado pela Defesa Civil. Informou estar na 65 

iminência de retornar à Secretaria. Comentou sobre seus 66 

Projetos de relevância para moralização da política, 67 

onde os políticos são exemplos. Parabenizou a senhora 68 
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Vereadora Eloíza Helena pela postura. Informou que sua 69 

atitude na Secretaria sempre foi de comprometimento 70 

integral ao trabalho. Acredita que o parlamentar que 71 

não comparece ao serviço não deve receber. Solicitou ao 72 

senhor Presidente que seu Projeto sobre a criação da 73 

Comissão Permanente de Direito da Pessoa com 74 

Deficiência seja votado em regime de Urgência Especial, 75 

para que direitos sejam assegurados. Acredita que há 76 

necessidade de votar seus Projetos em regime de 77 

Urgência Especial, uma vez que se ausentará da Casa. 78 

Solicita votos favoráveis aos pares, informando que o 79 

Projeto relacionado às faltas mostrará à população que 80 

eles tem responsabilidade com seus cargos. Acredita que 81 

os pares somente faltam por real necessidade, e que o 82 

senhor Presidente será sensível a isso, abonando essas 83 

faltas. Afirmou aos pares que publicará o resultado da 84 

votação nominalmente, dando visibilidade aos votos 85 

contrários e às abstenções.  Solicitou ao Presidente 86 

que seus dois Projetos sejam votados de forma 87 

emergencial. Presidente oferece o uso da Tribuna. 88 

Aceito pelo senhor Vereador Professor Monteiro. 89 

Presidente informou que o senhor Vereador Professor 90 

Monteiro desistiu do uso da Tribuna. Presidente 91 

informou que, por solicitação do senhor Vereador Davi 92 

Brasil, que em decorrência de sua nomeação ao cargo de 93 

Secretário de Defesa Civil acredita haver necessidade 94 

urgente e premente de votação do Projeto de Resolução 95 

número nove, de dois mil e dezoito, que cria a Comissão 96 

Permanente de Direito da Pessoa com Deficiência e do 97 

Projeto de Resolução número dez, de dois mil e dezoito, 98 
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que acresce ao artigo noventa e três A, com seus 99 

parágrafos, o inciso ao Regimento Interno visando 100 

disciplinar as faltas dos Vereadores e dá outras 101 

providências, ambos de sua autoria, coloca para decisão 102 

do Plenário a aceitação ou não da solicitação de 103 

Urgência Especial e suas inclusões na pauta da Ordem do 104 

Dia da presente Sessão. Presidente informou que, por 105 

questões regimentais, a Mesa Diretora não pode decidir 106 

e que a decisão cabe ao Plenário. Presidente justificou 107 

a ausência do senhor Vereador Maurício do Vila, por não 108 

ter condições de estar presente à Sessão. Presidente 109 

colocou em votação pelo Plenário a inclusão na Ordem do 110 

Dia de ambos os projetos. Interrompido pelo senhor 111 

Vereador Professor Monteiro, Presidente informou que os 112 

projetos somente entrarão em discussão após a aprovação 113 

da inclusão na Ordem do Dia pelo Plenário. Presidente 114 

declarou aceito pelo Plenário a inclusão na Ordem do 115 

Dia desta Sessão dos Projeto de Resolução número nove, 116 

de dois mil e dezoito e o Projeto de Resolução número 117 

dez, de dois mil e dezoito, ambos de autoria do senhor 118 

Vereador Davi Brasil. Presidente anunciou o senhor 119 

Vereador Professor Monteiro na Tribuna, por ser 120 

contrário a inclusão dos projetos na Ordem do Dia desta 121 

Sessão. Na Tribuna, o senhor Vereador Professor 122 

Monteiro cumprimentou a todos. Informou que no dia 123 

anterior recebeu o Expediente desta Sessão, e que 124 

contavam com os projetos do senhor Vereador Davi 125 

Brasil, que se referem a artigos do Regimento Interno. 126 

Esperou que esses projetos fossem publicados e passados 127 

aos Vereadores para que tomassem ciência de seu teor e 128 
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formassem opinião sobre seu conteúdo. Por força da 129 

saída doo senhor Vereador Davi Brasil para a Secretaria 130 

de Defesa Civil, o mesmo pediu a inclusão na pauta. 131 

Chamou atenção para o fato de que o artigo noventa e 132 

três A, citado no projeto, trata das resoluções acerca 133 

da Procuradoria, não tratando de assunto relacionado a 134 

presença de Vereadores às Sessões. Realizou a leitura 135 

integral do caput do artigo noventa e três do Regimento 136 

Interno. Destacou que o artigo que trata da presença ás 137 

Sessões é o artigo noventa e sete, e que esta matéria 138 

já consta do Regimento interno. Informou que aguardava 139 

a divulgação do conteúdo para tomar conhecimento da 140 

situação e se inteirar dos motivos dessa incongruência. 141 

Destacou que o Regimento Interno já disciplina as 142 

faltas dos Vereadores, suas punições e suas 143 

justificativas. Realizou a leitura integral do artigo 144 

noventa e sete do Regimento Interno. Relembrou que o 145 

próprio senhor Vereador Davi Brasil a algumas semanas 146 

atrás, com a concordância dos pares, afirmou na Tribuna 147 

que os Projetos que viessem ao Plenário sem 148 

conhecimento prévio dos Vereadores não teria aprovação. 149 

Informou que se manifestou contrário à que o Projeto 150 

faça parte da Ordem do Dia para que todos tenham tempo 151 

suficiente para formar uma opinião bem embasada. 152 

Presidente informou ao senhor Vereador Professor 153 

Monteiro que este estava discutindo embasado em um 154 

Regimento Interno que já foi alterado, e que o artigo 155 

citado é totalmente diferente ao da mensagem do 156 

Projeto. Informou também que o Regimento Interno 157 

permite a quebra de todos os prazos em caso de Urgência 158 
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Especial. Reafirmou que a Mesa Diretora não é soberana 159 

para decidir sozinha e que a decisão coube ao Plenário. 160 

Corrigindo-se, Presidente informou que o senhor 161 

Vereador Davi Brasil fez seu projeto embasado em um 162 

Regimento Interno ultrapassado, e que o senhor Vereador 163 

Professor Monteiro está utilizando o embasamento 164 

correto. Presidente informou que a Ordem do Dia da 165 

presente Sessão conterá o Requerimento número cento e 166 

quatro, de dois mil e dezoito, autora Vereadora Dra 167 

Fátima, e os Projetos de Resolução números nove e dez, 168 

de dois mil e dezoito, autor Vereador Davi Brasil. 169 

Verificado haver quórum regimental, Presidente declarou 170 

aberta a Ordem do Dia. Presidente realizou a leitura e 171 

colocou em discussão o Requerimento número cento e 172 

quatro, de dois mil e dezoito, autora Vereadora Dra 173 

Fátima. Colocado em votação, foi declarado aprovado com 174 

quinze votos favoráveis. Presidente realizou a leitura 175 

e colocou em discussão o Projeto de Resolução número 176 

nove, de dois mil e dezoito, autor Vereador Davi 177 

Brasil. Na Tribuna, para discussão o senhor Vereador 178 

Davi Brasil. Informou que foi abordado no dia anterior 179 

por uma organização que cuida dos direitos da pessoa 180 

com deficiência, que cobrou a ausência de sinalização 181 

nos órgão públicos nas vagas de deficientes. Acredita 182 

que, existindo essa Comissão a população saberia a quem 183 

se dirigir e a própria Comissão realizaria os 184 

procedimentos necessários. Saída de Plenário da senhora 185 

Vereadora Dra Fátima. Na Tribuna, para discussão o 186 

senhor Vereador Elerson. Cumprimentou a todos. 187 

Parabenizou o senhor Vereador Davi Brasil por ambos os 188 
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projetos, lamentando sua saída da Casa para assumir a 189 

Secretaria de Defesa Civil. Afirmou entender a urgência 190 

da votação. Solicitou ao senhor Presidente a suspenção 191 

da Sessão por dez minutos para que ele e seus pares 192 

tenham acesso aos autos de ambos os projetos. Solicitou 193 

que cada um de seus pares receba uma cópia. Relembrou 194 

que o próprio senhor Vereador Davi Brasil anteriormente 195 

já se manifestou contrário à votações em cima da hora, 196 

sem ler e sem as cópias. Afirmou não ter dúvidas da 197 

importância dos Projetos, porém reafirmou a necessidade 198 

de que cada um receba uma cópia dos mesmos e que possam 199 

se reunir na sala de Reuniões por dez minutos para 200 

trocar opiniões. Relembrou que, por votarem ser ler, 201 

aprovaram anteriormente um aumento de salário 202 

estratosférico do Vice-prefeito que virou escândalo no 203 

município. Por prudência, apelou ao senhor Presidente 204 

que interrompam a Sessão para que todos possam ler os 205 

autos e assim não pairem dúvidas. Presidente declarou 206 

não haver mais Vereadores para discussão do Projeto em 207 

questão. Acatando a solicitação do senhor Vereador 208 

Elerson, Presidente suspendeu a Sessão por dez minutos 209 

às dezenove horas e três minutos, solicitando aos 210 

senhores Vereadores que compareçam à Sala de Reuniões. 211 

Presidente reabriu a Sessão às dezenove horas e doze 212 

minutos. Presidente realizou nova leitura e colocou em 213 

nova discussão o Projeto de Resolução número nove, de 214 

dois mil e dezoito, autor Vereador Davi Brasil. Na 215 

ausência da senhora Vereadora Dra Fátima, assumiu as 216 

funções de Secretário da Mesa Diretora o senhor 217 

Vereador Tuninho do Vira Virou. Colocado em votação, 218 
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foi declarado aprovado com quatorze votos favoráveis. 219 

Presidente realizou a leitura e colocou em discussão o 220 

Projeto de Resolução número vinte, de dois mil e 221 

dezoito, autor Vereador Davi Brasil, que acresce o 222 

artigo noventa e sete A com seus parágrafos e incisos 223 

ao Regimento Interno visando disciplinar as faltas dos 224 

Vereadores às Sessões Ordinárias e dá outras 225 

providências. Na Tribuna, para discussão o senhor 226 

Vereador Alex Dornellas. Cumprimentou a todos. Informou 227 

que votará com suas convicções e seu entendimento do 228 

Regimento Interno, independente das repercussões em 229 

redes sociais, em respeito ao povo. Colocado em 230 

votação, foi declarado rejeitado com oito votos 231 

contrários dos Vereadores Cinei, Alex Dornellas, 232 

Tuninho do Vira Virou, Professor Monteiro, Taruga, Prof 233 

Nilton Moreira Cavalcant, Paulinho Tudo a Ver e Bira 234 

Birinha; cinco votos favoráveis dos Vereadores Elerson, 235 

Davi Brasil, Jackson, Cacau e Wilsinho de Três Fontes; 236 

e uma abstenção da Vereadora Eloíza Helena. Presidente 237 

anunciou que não há projetos em discussão e em votação 238 

na Ordem do Dia da próxima Sessão. Presidente declarou 239 

não haverem Vereadores inscritos para Explicações 240 

Pessoais. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 241 

convocou a próxima Sessão para dia seis de novembro de 242 

dois mil e dezoito, terça-feira, e deu por encerrada a 243 

Sessão às dezenove horas e dezoito minutos, da qual, 244 

para constar, eu, Ramayana Vasconcellos Alves Benites 245 

Gomes do Nascimento, Redatora de Ata da Câmara 246 

Municipal de Queimados, lavrei a presente ata que, se 247 

aprovada, será assinada pelo senhor Presidente, pelo 248 
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senhor Vice-presidente e pela senhora Secretária da 249 

Mesa. Queimados, trinta e um de outubro de dois mil e 250 

dezoito.  251 

 252 

 253 

 254 

 255 

______________________________ 256 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 257 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 258 

 259 

 260 

 261 

 262 

______________________________ 263 

Antônio Chispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 264 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 265 

 266 

 267 

 268 

 269 

______________________________ 270 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 271 

Secretária da Mesa Diretora 272 
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