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ATA ELETRÔNICA N.º 0096 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Primeira Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Terceiro ano legislativo, 

realizada no dia dezenove 

de fevereiro de dois mil 

e dezenove, às dezoito 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

Ao décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de 1 

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

Câmara Municipal de Queimados em sua sexagésima oitava 3 

Sessão Ordinária, com a presença dos senhores 4 

Vereadores: Adriano Morie (Morie), Alcinei Duarte de 5 

Oliveira (Cinei), Antônio Almeida Silva (Antônio 6 

Almeida), Elerson Leandro Alves (Elerson), Getúlio de 7 

Moura (Getúlio do Tutu), Jackson Pinto da Silva 8 
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(Jackson), Luís Claudio Sereno de Oliveira (Taruga), 9 

Maurício Baptista Ferreira (Maurício do Vila), Nilton 10 

Moreira Cavalcante (Prof Nilton Moreira Cavalcant), 11 

Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a Ver), 12 

Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha) e Wilson 13 

Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho de Três Fontes). A 14 

Mesa Diretora foi composta por Vossa Excelência Senhor 15 

Vereador Milton Campos Antônio (Milton Campos), 16 

Presidente da Câmara Municipal, pelo senhor Vice-17 

presidente da Câmara Municipal Antônio Chispe de 18 

Oliveira (Tuninho do Vira Virou) e pela senhora 19 

Secretária Vereadora Fátima Cristina Dias Sanches (Dra 20 

Fátima). Ausente o Vereador Carlos Roberto de Moraes 21 

(Careca). Verificado haver quórum regimental, a 22 

Presidência cumprimentou todos e deu por aberta a 23 

Sessão às dezoito horas e sete minutos. Presidente 24 

anunciou que, em cumprimento à determinação judicial 25 

manifestada através do ofício número trinta e três, de 26 

dois mil e dezenove, do Tribunal Regional Eleitoral do 27 

Rio de Janeiro, que cassa o diploma legal do Vereador 28 

Alex Dornellas, declara vago o cargo de Vereador do 29 

senhor Alex Dornellas. Convidou o senhor Vereador 30 

Getúlio do Tutu, que já tomou posse e prestou Juramento 31 

nesta Casa anteriormente estando, portanto, dispensado 32 

das formalidades legais, a reassumir suas funções a 33 

partir da presente Sessão. Determinou que a Secretária 34 

da Mesa Diretora comunique, através de ofício, a Zona 35 

Eleitoral número cento e trinta e oito do Tribunal 36 

Regional Eleitoral – setor Queimados. Presidente 37 

anunciou que, em decorrência da nomeação do senhor 38 

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 

 
 

 

Vereador Cacau ao cargo de Secretário Municipal de 39 

Ambiente e Defesa dos Animais, conforme Portaria número 40 

trinta e sete, de dois mil e dezenove, publicada no 41 

Diário Oficial número quatrocentos e oitenta e três, e 42 

com base no Parecer da Procuradoria Geral, exarado no 43 

Processo número um barra dezessete, de dois mil e 44 

dezenove, convocou o senhor Vereador Martchellos de 45 

Almeida Parreiras Fuli (Martchello), do Partido MDB, 46 

para assumir a vereança nesta Casa Legislativa, no 47 

prazo de quinze dias a contar desta data, conforme 48 

disposto no Regimento Interno desta Casa. Presidente 49 

anunciou, para iniciar os trabalhos do Período 50 

Legislativo, a execução do Hino Nacional, seguido do 51 

Hino da Cidade de Queimados. Presidente convidou o 52 

Senhor Vereador Cinei para fazer a leitura bíblica em 53 

Deuteronômios dezoito. Em expediente, fez-se a leitura 54 

das mensagens do Poder Legislativo. Projeto de Lei 55 

número trezentos e um, de dois mil e dezenove, autor 56 

Vereador Jackson; Projetos de Lei números trezentos e 57 

dois e trezentos e três, de dois mil e dezenove, autora 58 

Vereadora Dra Fátima; Projetos de Lei números trezentos 59 

e quatro e trezentos e seis, de dois mil e dezenove, 60 

autor Mesa Diretora; Projeto de Decreto Legislativo 61 

número um, de dois mil e dezenove, autor Vereador 62 

Jackson; Indicações Legislativas números um, dois, 63 

três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 64 

doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 65 

dezoito, dezenove e vinte, de dois mil e dezenove, 66 

autor Vereador Cinei; Indicações Legislativas números 67 

cinquenta e oito e cinquenta e nove, de dois mil e 68 
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dezenove, autor Vereador Jackson; Indicações 69 

Legislativas números sessenta e quatro, sessenta e 70 

cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e 71 

oito, sessenta e nove, setenta, setenta e um, setenta e 72 

dois, setenta e três, setenta e quatro, setenta e 73 

cinco, setenta e seis, setenta e sete, setenta e oito e 74 

setenta e nove, de dois mil e dezenove, autor Vereador 75 

Wilsinho de Três Fontes; Indicação Legislativa número 76 

oitenta, de dois mil e dezenove, autor Vereador 77 

Maurício do Vila; Indicações Legislativas números 78 

oitenta e um e oitenta e dois, de dois mil e dezenove, 79 

autor Vereador Tuninho do Vira Virou; Indicações 80 

Legislativas números oitenta e três, oitenta e quatro, 81 

oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e sete, 82 

oitenta e oito, oitenta e nove, noventa, de dois mil e 83 

dezenove, autor Vereador Paulinho Tudo a Ver; Indicação 84 

Legislativa número noventa e um, de dois mil e 85 

dezenove, autor Vereador Antônio Almeida. Presidente 86 

determinou à Secretaria da Casa que encaminhasse as 87 

propostas Projetos de Lei números trezentos e dois, 88 

trezentos e três, trezentos e quatro e trezentos e 89 

seis, de dois mil e dezenove e Decreto Legislativo 90 

número um, de dois mil e dezenove às devidas Comissões. 91 

Presidente anunciou o senhor Vereador Morie à Tribuna. 92 

Cumprimentou a todos. Agradeceu o seu retorno à Casa 93 

após dois anos e alguns meses de afastamento 94 

determinado pela Justiça. Considera estar iniciando um 95 

novo mandato que, apesar de reduzido, será conduzido da 96 

melhor maneira possível. Parabenizou os pares pelas 97 

diversas Indicações Legislativas, destacando as 98 

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 

 
 

 

propostas do senhor Vereador Cinei, que abrangem a 99 

totalidade da área da cidade divida politicamente entre 100 

eles. Destacou que será mais um defensor da referida 101 

região e do município. Em relação ao Projeto de Lei de 102 

número trezentos e seis da Mesa Diretora, apesar de 103 

concordar que o aumento anual seja legal, acredita que 104 

seja imoral, visto que o trabalhador comum precisa 105 

trabalhar em média quarenta horas semanais para receber 106 

em sua maioria um salário de novecentos e noventa e 107 

oito reais, e que um Vereador tem uma carga horária 108 

muito pequena, de aproximadamente duas horas por 109 

semana, em relação ao salário que recebem. Mesmo antes 110 

do Projeto ser avaliado pelas Comissões, adiantou que 111 

seu voto será contrário ao aumento para os Vereadores. 112 

Pediu aos pares que também votem contra o aumento 113 

salarial dos Vereadores, que aprovado seria um acinte à 114 

sociedade. Em relação ao Projeto de Lei de número 115 

trezentos e quatro da Mesa Diretora, que se refere aos 116 

servidores, informou que se posicionará após receber a 117 

folha de pagamento e a carga horária de cada 118 

funcionário da Casa, tanto comissionados quanto 119 

concursados, informação esta que solicitará em 120 

Requerimento. Ressaltou que considera correto do ponto 121 

de vista legal, porém imoral do ponto de vista pessoal. 122 

Em relação ao Projeto de Lei de autoria da senhora 123 

Vereadora Dra Fátima, solicitou à mesma que repensasse 124 

a proposição desta lei, já que o município do Rio de 125 

Janeiro está tendo problemas com lei semelhante, pois 126 

não há disponibilidade suficiente do canudo de papel 127 

para que este substitua o canudo plástico. Destacou 128 
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também que a diferença do preço do canudo tradicional, 129 

que custa em média dez centavos, para o solicitado na 130 

Lei, que custa em média dois reais, é muito 131 

significativa, especialmente para os pequenos 132 

comerciantes. Solicitou a cópia da Lei para analisa-la 133 

mais profundamente. Agradeceu a todos que torceram por 134 

seu retorno. Parabenizou o senhor Vereador Getúlio do 135 

Tutu, pelo retorno, apesar de sentido com a saída do 136 

senhor Vereador Alex Dornellas. Parabenizou a 137 

administração pela escolha do novo local. Presidente 138 

anunciou a senhora Vereadora Dra Fátima à Tribuna. 139 

Cumprimentou a todos. Parabenizou os senhores 140 

Vereadores Morie e Getúlio do Tutu pelo retorno à Casa. 141 

Cobrou da Comissão de Saúde, na figura de seu 142 

Presidente o senhor Vereador Prof Nilton Moreira 143 

Cavalcant que averigue a situação do combustível para a 144 

área da Saúde no município, pois havia recebido várias 145 

queixas desde sexta-feira última. Informou que um carro 146 

transportando pacientes para fora do município ficou 147 

sem gasolina no retorno e os pacientes tiveram que se 148 

cotizar para colocar vinte reais de combustível para 149 

poderem retornar a cidade. Informou que não há atrasos 150 

nos processos de licitação de combustível da Saúde, 151 

porém as quatro vans que prestam serviço a pacientes 152 

com demandas sérias como hemodiálise e quimioterapia 153 

não operaram hoje por falta de combustível, portanto 154 

essas pessoas ficaram sem tratamento. Presidente 155 

anunciou o senhor Vereador Antônio Almeida. 156 

Cumprimentou a todos. Como Vice-Presidente da Comissão 157 

de Saúde, em resposta aos questionamentos da senhora 158 
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Vereadora Dra Fátima, comentou que está retornando à 159 

Casa após um período como Secretário de Transportes e 160 

que os assuntos problemáticos discutidos na Casa ainda 161 

são os mesmos: educação, saúde, transporte e, mais 162 

recentemente, segurança pública. Comentou da 163 

necessidade de um estudo aprofundado nestas pastas para 164 

que se averigue porque não deslancham. Informou que no 165 

dia seguinte ocorrerá um mutirão na Secretaria de 166 

Saúde, onde representantes da Prefeitura (Procuradoria, 167 

CGM e Jurídico) vão verificar porque há tanto atraso em 168 

Processos na Saúde. Há processos de medicamentos 169 

parados a mais de um ano. Informou que na sexta-feira 170 

última houve uma audiência na Casa, regida pelo 171 

Presidente da Comissão de Saúde senhor Vereador Prof 172 

Nilton Moreira Cavalcant e pelo próprio, onde estiveram 173 

presentes a Subsecretária da Saúde senhora Rute e 174 

demais técnicos da área apresentando as contas do 175 

último quadrimestre do ano de dois mil e dezoito. 176 

Acredita que há mais necessidade de pessoal técnico nos 177 

pontos chaves, retirando desses cargos pessoas de viés 178 

político. Informou que teve uma experiência semelhante 179 

em relação aos abrigos em pontos de ônibus quando 180 

esteve a cargo da área de Transportes. Convocou o 181 

Presidente da Comissão de Saúde a juntar-se a ele no 182 

dia seguinte durante o mutirão. Informou que também 183 

compõe a Comissão de Transportes, Obras e Serviços 184 

Públicos, e que solicitou ao Presidente desta Comissão, 185 

o senhor Vereador Wilsinho de Três Fontes, que 186 

averiguem uma denúncia veiculada na revista eletrônica 187 

Q1, em relação ao viaduto da cidade, para que se evite 188 
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o que ocorreu na cidade de São Paulo. Informou que o 189 

viaduto está com ferragens à mostra, e que se houver 190 

necessidade de interdição do viaduto a cidade será 191 

muito prejudicada, pois é um dos acessos principais. 192 

Parabenizou os senhores Vereadores Morie e Getúlio do 193 

Tutu pelo retorno à Casa. Criticou a Procuradoria Geral 194 

do Município, cuja burocracia é excessiva, e informou 195 

que o agente jurídico disponibilizado em cada 196 

Secretaria se mostrou uma medida ineficaz para 197 

minimizar os atrasos nos processos. Informou que os 198 

recursos destinados à cada Secretária não estão sendo 199 

utilizados de forma eficaz, por isso sugeriu que se 200 

modifique os seus gestores. Presidente anunciou na 201 

Tribuna o senhor Vereador Cinei. Cumprimentou a todos. 202 

Parabenizou os senhores Vereadores Morie e Getúlio do 203 

Tutu pelo retorno à Casa. Presidente agradeceu a 204 

presença na Casa do senhor Vereador João Pedro Lemos, 205 

atualmente Secretário de Obras. Presidente anunciou na 206 

Tribuna o senhor Vereador Getúlio do Tutu. Cumprimentou 207 

a todos, e aos pares nominalmente. Informou que o 208 

Partido Progressista forma a segunda maior bancada da 209 

Casa. Solicitou ao senhor Presidente um minuto de 210 

silêncio e uma salva de palmas em solidariedade ao luto 211 

das famílias dos senhores Marcelo da Casa Verde e 212 

Rogério da Defesa Civil. Agradeceu à família e aos 213 

amigos presentes, desculpando-se por não ter podida 214 

recebe-los em seu gabinete. Solicitou à administração 215 

da Casa e à Presidência que agilize a desocupação do 216 

gabinete pelo senhor Alex Dornellas, tendo em vista já 217 

terem se passado dezenove dias desde que o mesmo soube 218 
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que teria que desocupá-lo. Lamentou a saída do 219 

companheiro. Agradeceu aos boas-vindas dos 220 

companheiros. Solicitou aos pares maior atenção à 221 

segurança do município. Convidou os Vereadores a marcar 222 

uma reunião com o Delegado da quinquagésima quinta 223 

delegacia, com o Coronel Brandão, com o Secretário de 224 

segurança do Estado e com o Governador. Confessou 225 

sentir-se oprimido na cidade, pois faltam efetivos e 226 

viaturas. Comentou que apesar do PROEIS, da Guarda 227 

Municipal e do DETRO na entrada de Queimados, o maior 228 

foco não é a segurança, e sim a fiscalização de IPVA, 229 

com o propósito de punir o cidadão, e não é feita uma 230 

verificação de armas e drogas. Sugeriu que se deixe de 231 

fiscalizar pequenas infrações, como a do senhor 232 

Vereador Rogerinho que teve seu carro apreendido por 233 

ter um trincado no vidro, e que se use esse efetivo 234 

para trabalhar na abordagem de quem entra na cidade, já 235 

que são somente três entradas. Comenta que cinco 236 

Vereadores da Casa vieram da Segurança Pública e tem 237 

formação para auxiliar na reconfiguração dessa política 238 

de Segurança. Comentou que o Coronel e o delegado não 239 

residem na cidade. Em relação à fala do senhor Vereador 240 

Antônio Almeida, informou que quando esteve Secretário 241 

de Administração solicitou a Engenheira da Defesa Civil 242 

senhora Juliana que fizesse uma vistoria no viaduto. 243 

Detectados os problemas, foi aberto um processo há dois 244 

anos, que foi encaminhado ao Prefeito e permanece com 245 

ele, sem solução. Comentou que em Nova Iguaçu o viaduto 246 

estava prestes a cair, e houve necessidade de 247 

interdição para que se evitasse vítimas fatais. 248 
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Informou que o viaduto de Queimados foi construído há 249 

trinta ou quarenta anos, com a expectativa de pequenos 250 

caminhões com cinco metros de areia, e hoje suporta 251 

caminhões com trinta a cinquenta toneladas. Parabenizou 252 

o senhor Vereador Morie pelo retorno. Presidente 253 

determinou que a Secretaria da Casa acate as 254 

solicitações feitas pelo senhor Vereador Getúlio do 255 

Tutu, para que ele possa realizar o trabalho da melhor 256 

forma possível. Presidente agradeceu a presença na Casa 257 

dos senhores Vereadores Cacau, atualmente Secretário de 258 

meio Ambiente, Júlio do Inconfidência, atualmente 259 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rogerinho 260 

Primo, atualmente Secretário de Assuntos estratégicos, 261 

e Dequinha. Presidente ofereceu a Tribuna. Aceito pelo 262 

senhor Vereador Elerson. Parabenizou os senhores 263 

Vereadores Morie e Getúlio do Tutu pelo retorno à Casa. 264 

Oferece o uso de seu gabinete aos senhor Vereador 265 

Getúlio do Tutu. Parabenizou os pares pelo grande 266 

número de Indicações Legislativas, o que sugere uma 267 

Casa atuante e atenta. Relembrou as grandes tragédias 268 

nacionais do início do ano. Lamentou o falecimento dos 269 

senhores Marcelo da Casa Verde e Rogério da Defesa 270 

Civil, e do filho do subtenente bombeiro Silas, que foi 271 

assassinado no dia anterior no Morro da Coroa. Comentou 272 

que alguns processos são muito mais céleres que outros. 273 

Comentou que não há atrasos nos processos de pagamento 274 

da Força Ambiental, a empresa do lixo, nos processos da 275 

OS Humanizada, nos processos da Criston, de consertos 276 

superfaturados das maquinas pesadas da Prefeitura, nos 277 

processos da Engelumen, empresa de iluminação, porém os 278 
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processos voltados à população se arrastam. Presidente 279 

anunciou na Tribuna o senhor Vereador Bira Birinha. 280 

Cumprimentou a todos.  Desejou boas vindas aos senhores 281 

Vereadores Morie e Getúlio do Tutu pelo retorno à Casa. 282 

Relembrou a Reforma Trabalhista de novembro de dois mil 283 

e dezessete, considerando-a muito danosa ao 284 

trabalhador. Comentou que uma das pautas do atual 285 

Governo federal é se aprofundar ainda mais nesta 286 

reforma. Informou que o atual Presidente apresentará em 287 

pessoas no dia seguinte as novas propostas para a 288 

Reforma da Previdência. Considerou que nenhum ponto 289 

dessa nova reforma favorece a classe mais necessitada 290 

da população. Explicou alguns pontos de mudança que 291 

prejudicarão a maior parte da população. Pediu aos 292 

pares e a população presente que reflitam e se 293 

manifestem enquanto é tempo. Presidente anunciou que 294 

não haviam mais Vereadores inscritos para o uso da 295 

Tribuna. Presidente declarou não haviam matérias em 296 

discussão ou em votação na Ordem do Dia da presente 297 

sessão, nem tampouco da próxima Sessão. Presidente 298 

declarou não haverem Vereadores inscritos para 299 

Explicações Pessoais. Nada mais havendo a tratar, a 300 

Presidência convocou a próxima Sessão para dia vinte de 301 

fevereiro de dois mil e dezenove, quarta-feira, e deu 302 

por encerrada a Sessão às dezenove horas e doze 303 

minutos, da qual, para constar, eu, Ramayana 304 

Vasconcellos Alves Benites Gomes do Nascimento, 305 

Redatora de Ata da Câmara Municipal de Queimados, 306 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 307 

pelo senhor Presidente, pelo senhor Vice-presidente e 308 
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pela senhora Secretária da Mesa. Queimados, dezenove de 309 

fevereiro de dois mil e dezenove.  310 

 311 

 312 

 313 

 314 

______________________________ 315 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 316 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 317 

 318 

 319 

 320 

 321 

______________________________ 322 

Antônio Chispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 323 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 324 

 325 

 326 

 327 

 328 

______________________________ 329 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 330 

Secretária da Mesa Diretora 331 
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