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ATA ELETRÔNICA N.º 0087 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Sexagésima Sexta 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Segundo ano 

legislativo, realizada no 

dia treze de novembro de 

dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de novembro do ano 1 
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de dois mil e dezoito, às dezoito horas, reuniu-se a 2 

Câmara Municipal de Queimados em sua sexagésima sexta 3 

Sessão Ordinária, com a presença dos senhores 4 

Vereadores: Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), 5 

Alexandre Riboura Dornellas (Alex Dornellas), Elerson 6 

Leandro Alves (Elerson), Eloíza Helena de Souza (Eloíza 7 

Helena), Jackson Pinto da Silva (Jackson), João Pedro 8 

de Souza Lemos (João Pedro Lemos), José Carlos Leal 9 

Nogueira (Cacau), Luis Claudio Sereno de Oliveira 10 

(Taruga), Luís Carlos Monteiro Guimarães (Professor 11 

Monteiro), Maurício Baptista Ferreira (Maurício do 12 

Vila), Nilton Moreira Cavalcante (Prof Nilton Moreira 13 

Cavalcant), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo 14 

a Ver), Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha) e Wilson 15 

Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho de Três Fontes). A 16 

Mesa Diretora foi composta por Vossa Excelência Senhor 17 

Vereador Milton Campos Antônio (Milton Campos), 18 

Presidente da Câmara Municipal e pelo senhor Vice-19 

presidente da Câmara Municipal Antônio Chispe de 20 

Oliveira (Tuninho do Vira Virou), e a senhora Vereadora 21 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima), Secretária 22 

da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Verificado haver 23 

quórum regimental, a Presidência cumprimentou todos e 24 

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

cinco minutos. Presidente convidou o Senhor Vereador 26 

Elerson para fazer a leitura bíblica em Salmos cento e 27 

vinte. Em expediente, fez-se a leitura das mensagens do 28 

Poder Executivo e do Poder Legislativo. Projeto de Lei 29 

número cento e quatorze, de dois mil e dezoito, autor 30 

Poder Executivo. Projeto de Lei número trezentos e 31 
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trinta e seis, de dois mil e dezoito, autor Vereador 32 

Cacau. Projeto de Lei número trezentos e quarenta e um, 33 

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

Projeto de Decreto Legislativo número doze, de dois mil 35 

e dezoito, autor Vereador João Pedro Lemos. 36 

Requerimentos números cento e dez e cento e onze, de 37 

dois mil e dezoito, autor Vereador João Pedro Lemos. 38 

Requerimento número cento e doze, de dois mil e 39 

dezoito, autora Vereadora Eloíza Helena. Requerimento 40 

número cento e treze, de dois mil e dezoito, autor 41 

Vereador Paulinho Tudo a Ver. Requerimentos números 42 

cento e quatorze e cento e quinze, de dois mil e 43 

dezoito, autores Vereadores Alex Dornellas e Cacau. 44 

Requerimento número cento e dezesseis, de dois mil e 45 

dezoito, autor Vereador Elerson. Indicação Legislativa 46 

número trezentos e vinte, de dois mil e dezoito, autora 47 

Vereadora Eloíza Helena. Indicação Legislativa número 48 

trezentos e vinte e um, de dois mil e dezoito, autor 49 

Vereador Wilsinho de Três Fontes. Indicações 50 

Legislativas números trezentos e vinte e dois, 51 

trezentos e vinte e três e trezentos e vinte e quatro, 52 

de dois mil e dezoito, autor Vereador Cacau. Indicação 53 

Legislativa número trezentos e vinte e cinco, de dois 54 

mil e dezoito, autor Vereador Tuninho do Vira Virou. 55 

Indicação Legislativa número trezentos e vinte e seis, 56 

de dois mil e dezoito, autor Vereador Jackson. 57 

Presidente ofereceu a Tribuna. Aceito pelo senhor 58 

Vereador Alex Dornellas. Cumprimentou a todos. Informou 59 

que o evento da Secretaria de Educação junto com a 60 

Comitiva de Portugal, chamado “Caminhando para uma 61 
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escola inclusiva: Brasil-Portugal” teve lugar na cidade 62 

pela manhã. Comentou que se sentiu muito surpreso e 63 

muito grato com o desenvolvimento da cidade neste 64 

quesito, que saiu recentemente das últimas posições 65 

para o segundo lugar no IDEB em toda a Baixada 66 

Fluminense, e com o reconhecimento internacional. A 67 

comitiva era formada pelas senhoras Donalda Baeta, 68 

Professora de Inclusão, Ana Paula, Coordenadora do 69 

Gabinete de Inclusão Educativa, e pelos senhores Luís 70 

Miguel Gomes, Professora de Inclusão, e Luís Miguel 71 

Neves, Coordenador de Projetos de Escolas Inclusivas na 72 

Europa, e pela senhora Manuela Faria, Diretora Geral 73 

das Escolas de Portugal, que tem o status de Ministra 74 

da Educação em Portugal. Comentou que, apesar da 75 

importância do evento, apenas ele próprio e o senhor 76 

Vereador Cacau estavam presentes ao evento, e que foram 77 

cobrados pelas ausências da Comissão de Educação da 78 

Câmara Municipal, e do Presidente ou Vice-presidente da 79 

Câmara Municipal. Afirmou que se desagradou do fato de, 80 

na ausência dos Vereadores solicitados, não terem sido 81 

eles chamados à mesa para representar a Casa, e 82 

solicitou ao senhor Presidente que informe ao Poder 83 

Executivo que qualquer Vereador presente pode 84 

representar a Câmara Municipal, na ausência do Vereador 85 

especificamente solicitado. Informou que a senhora 86 

Manuela Faria visitou as escolas do município e se 87 

impressionou com a política de inclusão, que segundo 88 

ela funciona melhor que na Europa, e se comprometeu a 89 

divulgar o bom trabalho do município em toda a Europa. 90 

Contou casos de sucesso de alunos da rede municipal de 91 
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ensino. Presidente anunciou na Tribuna o senhor 92 

Vereador Tuninho do Vira Virou. Cumprimentou a todos. 93 

Parabenizou a Prefeitura pelo grande evento. Afirmou 94 

estar triste por ser Presidente da Comissão de Educação 95 

da Câmara Municipal e não ter recebido o convite em 96 

tempo razoável. Acredita que deveria ter sido 97 

notificado e convidado para a mesa com antecedência 98 

para que pudesse se organizar e levar uma pauta. 99 

Afirmou que recebeu o convite para o evento com menos 100 

de vinte e quatro horas de antecedência. Solicitou ao 101 

senhor Presidente que informe aos Secretários 102 

Municipais a necessidade de mudanças nesta atitude. 103 

Acredita que a programação deste tipo de evento é feita 104 

com muita antecedência. Comentou não saber se o Vice-105 

presidente da Comissão de Educação, o senhor Vereador 106 

Monteiro, recebeu a notificação. Presidente anunciou na 107 

Tribuna o senhor Vereador Professor Monteiro. 108 

Cumprimentou a todos. Parabenizou a Prefeitura pelo 109 

projeto e pelo evento. Informou que recebeu no dia 110 

anterior um comunicado padrão sobre ao evento da 111 

senhora Joice, sem nenhuma especificidade para a Câmara 112 

ou a Comissão de Educação. Comentou que já tratou deste 113 

assunto anteriormente, e a falta de antecedência não 114 

permitiu que comparecesse pois já tinha um compromisso 115 

anterior. Questionou sobre a viabilidade de se fazer um 116 

Projeto de Lei obrigando as entidades a formularem um 117 

convite oficial com antecedência apropriada, para que 118 

sejam incluídos no cerimonial e assim serem citados ou 119 

convidados à formação da mesa, e não passassem pelo 120 

constrangimento que os senhores Vereadores Alex 121 
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Dornellas e Cacau passaram. Presidente anunciou na 122 

Tribuna o senhor Vereador Cacau. Cumprimentou a todos. 123 

Cumprimentou a senhora Fátima Sacramento. Parabenizou o 124 

Secretário de Educação Lenine e o Prefeito Vilela pelo 125 

excelente evento. Comentou que a senhora Manuela Faria, 126 

Diretora Geral das Escolas de Portugal, que tem o 127 

status de Ministra da Educação em Portugal, se 128 

impressionou com as visitas que fez às Escolas. 129 

Comentou que também recebeu o convite em cima da hora. 130 

Acredita que a cortesia obriga a que todas as 131 

autoridades presentes sejam cumprimentadas. Concordou 132 

com o senhor Vereador Professor Monteiro em fazer um 133 

Projeto de Lei que obrigue as Secretarias a oficializar 134 

convites ao Poder Legislativo em tempo hábil. Comunicou 135 

o falecimento do ex-Vereador de Nova Iguaçu, senhor 136 

Marrote. Presidente anunciou na Tribuna o senhor 137 

Vereador Jackson. Cumprimentou a todos. Comentou que se 138 

solidariza com a situação descrita pelo senhor Alex 139 

Dornellas, afirmando que em vários eventos a que 140 

compareceu não foi honrado com o reconhecimento de sua 141 

presença. Concordou também com a necessidade de maior 142 

tempo hábil entre os convites e os eventos, e 143 

recriminou a falta de convites oficiais para a Câmara 144 

Municipal. Presidente esclareceu que a Secretaria da 145 

Casa já tomou as medidas referentes a essas 146 

solicitações quando feitas anteriormente, oficiando o 147 

setor de cerimonial da Prefeitura e o gabinete do 148 

Excelentíssimo senhor Prefeito. Quanto ao convite para 149 

que a Comissão de Educação ou o Presidente estivessem 150 

presentes a este evento, não foi realizado porque ele 151 
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próprio recebeu o convite padrão às dezesseis horas do 152 

dia do evento, sendo que o evento foi realizado pela 153 

manhã, ou seja, o convite chegou após o evento. 154 

Informou aos Vereadores que dentro da cidades eles são 155 

autoridade máxima, e que, por exemplo os Vereadores 156 

podem caçar o Prefeito mas o Prefeito não pode caçar 157 

Vereador. Independentemente de convite, em qualquer 158 

lugar um vereador pode ir dentro do município. Quanto à 159 

reclamação do não reconhecimento da presença em 160 

eventos, comentou que o mesmo ocorre com ele próprio, 161 

mesmo sendo Presidente da Câmara Municipal. Sugere que 162 

os Vereadores se imponham e se abstenham de comparecer 163 

a esse tipo de evento. Acredita que os Vereadores, 164 

quando tornam-se Secretários, agem da mesma forma que 165 

no momento recriminam. Lembrou aos Vereadores que já se 166 

passaram dois anos desde a posse, e que só falta um ano 167 

e meio até as próximas eleições, e estes 168 

desmerecimentos os prejudicam. Sugeriu que os 169 

Vereadores não fiquem acatando tudo que o Prefeito e o 170 

Vice-Presidente impõem. Acredita que, apesar de sua boa 171 

administração, precisa do apoio dos Vereadores, na 172 

forma de atitudes mais enérgicas, para que essas 173 

situações não se repitam. Presidente anunciou na 174 

Tribuna o senhor Vereador Bira Birinha. Cumprimentou a 175 

todos.  Tratando do das votações de dias anteriores, 176 

justificou os votos contrários nos Projetos de Lei do 177 

senhor Vereador Cacau, por trazer prejuízos à economia 178 

local, e do senhor Vereador Davi Brasil, por ser 179 

redundante. Afirmou que votará favorável a qualquer 180 

Projeto benéfico à cidade. Presidente anunciou na 181 
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Tribuna a senhora Vereadora Eloíza Helena. Cumprimentou 182 

a todos.  Convidou a todos para participar do evento 183 

“Novembro Azul” a ser realizado no dia vinte e dois de 184 

novembro na Câmara Municipal. Convida os pares a 185 

participar da organização. Convidou o senhor Vereador 186 

Tuninho do Vira Virou, Presidente da Comissão de 187 

Direitos Humanos da Casa ao evento de abertura da 188 

Semana da Consciência Negra no município. Tratou da 189 

Indicação Legislativa que apresentou, explicando que já 190 

conversou com o Secretário pertinente, senhor Elton 191 

Teixeira e que este informou que na cidade não há 192 

abrigo para pessoas em situação de rua, e que cuidar do 193 

povo é obrigação dos governantes. Presidente anunciou 194 

na Tribuna o senhor Vereador Alex Dornellas, em tempo. 195 

Afirmou que não considera a Comissão de Educação omissa 196 

em suas funções, mas que trouxe o recado como foi dado 197 

pela Secretaria de Educação. Reforçou que foi bem 198 

tratado pela organização do evento, mas que acredita 199 

que a representatividade da Câmara foi prejudicada por 200 

não terem sido convidados a formar a mesa. Saída do 201 

Plenário do Vereador Paulinho Tudo a Ver. Presidente 202 

anunciou que não haviam mais Vereadores inscritos para 203 

o uso da Tribuna. Presidente solicitou ao Plenário 204 

autorização para inclusão na pauta da Ordem do Dia em 205 

regime de Urgência Especial do Projeto de Lei número 206 

cento e quatorze, de dois mil e dezoito, autor Poder 207 

Executivo. Com duas manifestações contrárias dos 208 

Vereadores Elerson e Jackson, declarou incluída na 209 

pauta da Ordem do Dia o referido Projeto por maioria 210 

favorável. Devido à proximidade do fim do Período 211 
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Legislativo, Presidente solicitou ao Plenário 212 

autorização para inclusão na pauta da Ordem do Dia em 213 

regime de Urgência Especial dos Requerimentos números 214 

cento e quatorze e cento e quinze, de dois mil e 215 

dezoito, a pedido dos Vereadores Cacau e Alex 216 

Dornellas. Declarou incluída na pauta da Ordem do Dia 217 

os referidos Requerimentos por unanimidade. Presidente 218 

solicitou ao Plenário autorização para inclusão na 219 

pauta da Ordem do Dia em regime de Urgência Especial do 220 

Requerimento número cento e treze, de dois mil e 221 

dezoito, a pedido do Vereador Paulinho Tudo a Ver, que 222 

se sentiu mal e teve de deixar a Sessão. Declarou 223 

incluída na pauta da Ordem do Dia o referido 224 

Requerimento por unanimidade. Presidente lembrou aos 225 

Vereadores que dia quatorze de novembro será o último 226 

dia para que os Vereadores interessados em propor 227 

emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias protocolem 228 

seus Requerimentos no setor de Protocolos da Casa para 229 

que as propostas sejam tragas ao Plenário em momento 230 

oportuno. Presidente declarou aberta a Ordem do Dia. 231 

Presidente realizou a leitura e colocou em discussão o 232 

Projeto de Lei número cento e quatorze, de dois mil e 233 

dezoito, de autoria do Excelentíssimo senhor Prefeito. 234 

Informou que o parecer das Comissões é pela sua 235 

aprovação. Na Tribuna, para discussão, o senhor 236 

Vereador Elerson. Cumprimentou a todos. Informou que o 237 

Projeto estipula valores para Licitações. Acredita que 238 

a solicitação de votação em regime de Urgência Especial 239 

não está de acordo com a Lei a Orgânica, na medida que 240 

votá-lo nos trâmites normais não trará nenhum grave 241 
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dano ou prejuízo ao município. Acredita que é hora do 242 

Poder Executivo aprender a enviar seus Projetos e 243 

aguardar que passem pelas devidas Comissões e que 244 

tenham a devida apreciação pelos senhores Vereadores, 245 

pois este é um Projeto pequeno, com apenas dois 246 

artigos, e foi possível examiná-lo, porém tem ocorrido 247 

em várias ocasiões de os Projetos chegarem e serem 248 

votados em regime de Urgência Especial sem que os 249 

Vereadores tenham sequer acesso ao texto da Lei. 250 

Salienta que já há um Decreto Legislativo de âmbito 251 

nacional que regula a questão, portanto não vê motivos 252 

digno de honesta consideração para que o município seja 253 

redundante. Em relação à velocidade com que o Projeto 254 

deva ser votado, reforçou que os Vereadores devem 255 

aprender a avaliar a real necessidade de acelerar os 256 

trâmites costumeiros, pois a impressão que passam à 257 

sociedade é que os Vereadores dão “cheque em branco” 258 

para o governo. Presidente colocou em votação o Projeto 259 

de Lei número cento e quatorze, de dois mil e dezoito. 260 

Declarou aprovado com treze votos favoráveis e dois 261 

contrários, dos Vereadores Elerson e Jackson. 262 

Presidente realizou a leitura e colocou em discussão o 263 

Requerimento número cento e treze, de dois mil e 264 

dezoito, autor Vereador Paulinho Tudo a Ver. Colocado 265 

em votação, foi declarado aprovado com quinze votos 266 

favoráveis. Presidente realizou a leitura e colocou em 267 

discussão o Requerimento número cento e quatorze, de 268 

dois mil e dezoito, autores Vereadores Alex Dornellas e 269 

Cacau. Colocado em votação, foi declarado aprovado com 270 

quinze votos favoráveis. Presidente realizou a leitura 271 
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e colocou em discussão o Requerimento número cento e 272 

quinze, de dois mil e dezoito, autores Vereadores Alex 273 

Dornellas e Cacau. Colocado em votação, foi declarado 274 

aprovado com quinze votos favoráveis. A pedido do 275 

senhor Vereador João Pedro Lemos, o senhor Presidente 276 

solicitou ao Plenário a retificação do voto do mesmo 277 

com relação ao Requerimento cento e treze, de dois mil 278 

e dezoito, autor Vereador Paulinho Tudo a Ver. 279 

Presidente declarou autorizado pelo Plenário por 280 

unanimidade. Na Tribuna, para justificar o voto, o 281 

senhor Vereador João Pedro Lemos. Cumprimentou a todos. 282 

Acredita que a Medalha Leonel Brizola não cabe a um 283 

Tenente-coronel, de acordo com as prerrogativas 284 

preconizadas na Lei Orgânica. Presidente declarou que 285 

desta forma o Requerimento cento e treze, de dois mil e 286 

dezoito, autor Vereador Paulinho Tudo a Ver está 287 

aprovado com quatorze votos favoráveis e uma abstenção, 288 

do senhor Vereador João Pedro Lemos. Presidente 289 

realizou a leitura projetos em discussão e em votação 290 

na Ordem do Dia da próxima Sessão. Presidente declarou 291 

não haverem Vereadores inscritos para Explicações 292 

Pessoais. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 293 

convocou a próxima Sessão para dia quatorze de novembro 294 

de dois mil e dezoito, quarta-feira, e deu por 295 

encerrada a Sessão às dezenove horas e trinta e sete 296 

minutos, da qual, para constar, eu, Ramayana 297 

Vasconcellos Alves Benites Gomes do Nascimento, 298 

Redatora de Ata da Câmara Municipal de Queimados, 299 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 300 

pelo senhor Presidente, pelo senhor Vice-presidente e 301 
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pela senhora Secretária da Mesa. Queimados, treze de 302 

novembro de dois mil e dezoito.  303 

 304 

 305 

 306 

 307 

______________________________ 308 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 309 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 310 

 311 

 312 

 313 

 314 

______________________________ 315 

Antônio Chispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 316 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 317 

 318 

 319 

 320 

 321 

______________________________ 322 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 323 

Secretária da Mesa Diretora 324 
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