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ATA ELETRÔNICA N.º 0097 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Segunda Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Terceiro ano legislativo, 

realizada no dia vinte de 

fevereiro de dois mil e 

dezenove, às dezoito 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

Ao vigésimo dia do mês de fevereiro do ano de dois 1 

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

Municipal de Queimados em sua Segunda Sessão Ordinária, 3 

com a presença dos senhores Vereadores: Adriano Morie 4 

(Morie), Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), Antônio 5 

Almeida Silva (Antônio Almeida), Carlos Roberto de 6 

Moraes (Careca), Getúlio de Moura (Getúlio do Tutu), 7 

Jackson Pinto da Silva (Jackson), Luís Claudio Sereno 8 

de Oliveira (Taruga), Nilton Moreira Cavalcante (Prof 9 

Nilton Moreira Cavalcant), Ubirajara Gomes da Cruz 10 

(Bira Birinha) e Wilson Espiridião Pimenta Sampaio 11 

(Wilsinho de Três Fontes). A Mesa Diretora foi composta 12 

por Vossa Excelência Senhor Vereador Milton Campos 13 

Antônio (Milton Campos), Presidente da Câmara 14 

Municipal, pelo senhor Vice-presidente da Câmara 15 
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Municipal Antônio Chispe de Oliveira (Tuninho do Vira 16 

Virou) e pela senhora Secretária Vereadora Fátima 17 

Cristina Dias Sanches (Dra Fátima). Ausentes os 18 

Vereadores Elerson Leandro Alves (Elerson), Maurício 19 

Baptista Ferreira (Maurício do Vila) e Paulo Cesar 20 

Pires de Andrade (Paulinho Tudo a Ver). Verificado 21 

haver quórum regimental, a Presidência cumprimentou 22 

todos e deu por aberta a Sessão às dezoito horas e 23 

vinte e nove minutos. Presidente convidou o Senhor 24 

Vereador Cinei para fazer a leitura bíblica em Salmos 25 

trinta e quatro, versículos seis e sete. Em expediente, 26 

fez-se a leitura das mensagens do Poder Legislativo. 27 

Requerimento número quinze, de dois mil e dezenove, 28 

autor Vereador Jackson; Indicações Legislativas números 29 

vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, 30 

vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e 31 

oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, 32 

trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta 33 

e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove e 34 

quarenta, de dois mil e dezenove, autor Vereador Cinei; 35 

Indicações Legislativas números noventa e dois, noventa 36 

e três, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e 37 

seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, 38 

cem, cento e um, cento e dois, cento e três e cento e 39 

quatro, de dois mil e dezenove, autor Vereador Elerson; 40 

Indicações Legislativas números cento e cinco, cento e 41 

seis, cento e sete, cento e onze e cento e doze, de 42 

dois mil e dezenove, autor Vereador Wilsinho de Três 43 

Fontes; Indicações Legislativas números cento e oito, 44 

cento e nove, cento e dez,  cento e treze, cento e 45 
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quatorze e cento e quinze, de dois mil e dezenove, 46 

autor Vereador Tuninho do Vira Virou; Indicações 47 

Legislativas números cento e dezessete, cento e 48 

dezoito, cento e dezenove e cento e vinte, noventa, de 49 

dois mil e dezenove, autor Vereador Jackson. Presidente 50 

anunciou o senhor Vereador Morie à Tribuna. 51 

Cumprimentou a todos. Comentou que os Vereadores 52 

trabalham bastante em Indicações Legislativas. Pediu a 53 

senhora Isabela que o lembre-o de fazer Indicações 54 

Legislativas para todas as ruas da cidade para encurtar 55 

o tempo gasto em leitura de Indicações Legislativas. 56 

Tratando do aumento de salário dos Vereadores, 57 

solicitou novamente que seus pares não aprovem esta Lei 58 

em respeito à população queimadense. Por ser um aumento 59 

pequeno, acredita que não fará diferença para os 60 

Vereadores, mas fará diferença para a população. 61 

Acredita que a crise nacional justificaria esse 62 

sacrifício por parte dos Vereadores. Quanto ao aumento 63 

dos funcionários, votará contrário porque o Regimento 64 

Interno não lhe permite acesso às informações 65 

solicitadas no dia anterior em tempo hábil para formar 66 

uma opinião. Acredita que alguns funcionários da Casa 67 

têm salários exorbitantes em relação à carga horária. 68 

Presidente ofereceu o uso da Tribuna. Aceito pelo 69 

senhor Vereador Antônio Almeida. Cumprimentou a todos. 70 

Comentou que prima pela transparência, apesar das 71 

críticas que recebe. Afirmou que o reajuste salarial 72 

que será votado é legal, autorizado por Lei. É uma 73 

reposição salarial de acordo com a inflação. Comunicou 74 

que votará a favor do reajuste para os servidores. 75 
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Presidente ofereceu o uso da Tribuna. Aceito pelo 76 

senhor Vereador Jackson. Cumprimentou a todos. Comentou 77 

que, com a chegada do período de chuvas, os moradores 78 

próximos aos rios da cidade, especialmente o Rio 79 

Camarim, ficam em risco, como acontece todo ano, e por 80 

isso o grande número de Indicações Legislativas. 81 

Suplicou ao Prefeito senhor Carlos Vilela e aos 82 

Secretários competentes que atendam às solicitações 83 

feitas pela população, ao menos em relação à limpeza 84 

das ruas, especialmente nos bairros Santa Rosa e 85 

Coimbra. Sobre a votação do aumento salarial, votará 86 

sim tanto aos funcionários quanto aos Vereadores, pois 87 

ambos são trabalhadores, e todos cumprem suas 88 

respectivas funções da melhor maneira possível. Não 89 

considera o aumento imoral, pois o valor do aumento é 90 

modesto. Presidente anunciou o senhor Vereador Tuninho 91 

do Vira Virou à Tribuna. Cumprimentou a todos. 92 

Concordando com o senhor Vereador Jackson, acredita que 93 

o valor proposto não é imoral, pois é somente uma 94 

reposição da inflação, sendo de três virgula quarenta e 95 

nove por cento para os Vereadores e cinco por cento 96 

para servidores, por isso votará favorável a ambos. 97 

Discordando do senhor Vereador Morie, relembrou que o 98 

mesmo, em sua fala no dia anterior, afirmou que um 99 

Vereador trabalha duas horas por semana. Informou que 100 

trabalha quase as vinte e quatro horas de um dia, pois 101 

fica em média duas horas por semana em Sessão, mas 102 

trabalha o tempo todo com as demandas da população. 103 

Relembrou que a Câmara não fornece auxílio financeiro 104 

para combustível, telefone entre outros, sendo tudo 105 
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custeado pelos próprios Vereadores a partir de seus 106 

salários. Citou como exemplo o senhor Vereador Wilsinho 107 

de Três Fontes, que mantém de forma particular um 108 

ônibus para ajudar a população de sua região. 109 

Presidente anunciou o senhor Vereador Cinei à Tribuna. 110 

Cumprimentou a todos. Informou que de acordo com os 111 

índices de inflação, a reposição salarial poderia ser 112 

entre três e sete por cento, e que foi usado o menor 113 

índice. Afirmou que essas duas horas semanais em Sessão 114 

são os momentos de apresentar os projetos, mas que o 115 

verdadeiro trabalho acontece de domingo a domingo. 116 

Comentou que tem dúvidas sobre o fato de valer a pena 117 

ou não se candidatar à reeleição, pois acredita que os 118 

custos do trabalho são muito altos e que isto tem 119 

comprometido sua renda pessoal. Votará favorável tanto 120 

ao aumento para os Vereadores quanto para os 121 

funcionários da Casa. Presidente anunciou que não 122 

haviam mais Vereadores inscritos para o uso da Tribuna. 123 

Presidente solicitou ao Plenário autorização para 124 

inclusão dos Projetos de Lei números trezentos e quatro 125 

e trezentos e seis, de dois mil e dezenove, autor Mesa 126 

Diretora, na pauta da Ordem do Dia da presente Sessão 127 

em regime de Urgência Especial, pois a folha de 128 

pagamento estaria prestes a ser fechada. Autorizado 129 

pelo Plenário por unanimidade. Presidente realizou a 130 

leitura e colocou em discussão o Projeto de Lei número 131 

trezentos e quatro, de dois mil e dezenove, autor Mesa 132 

Diretora, sobre a revisão anual dos vencimentos dos 133 

servidores da Câmara Municipal de Queimados. Informou 134 

que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça é 135 
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pela sua aprovação e legalidade. Informou que o parecer 136 

da Comissão de Finanças é pela sua aprovação. Colocado 137 

em votação, Presidente declarou aprovado com onze votos 138 

favoráveis e dois contrários dos senhores Vereadores 139 

Morie e Getúlio do Tutu. O voto do senhor Vereador 140 

Maurício do Vila foi favorável, acompanhando o voto do 141 

presidente da Comissão de Finanças, senhor Vereador 142 

Cinei. Presidente realizou a leitura e colocou em 143 

discussão o Projeto de Lei número trezentos e seis, de 144 

dois mil e dezenove, autor Mesa Diretora, sobre a 145 

revisão anual dos vencimentos dos vereadores da Câmara 146 

Municipal de Queimados. Informou que o parecer da 147 

Comissão de Constituição e Justiça é pela sua aprovação 148 

e legalidade. Informou que o parecer da Comissão de 149 

Finanças é pela sua aprovação. Colocado em votação, 150 

Presidente declarou aprovado com nove votos favoráveis 151 

e quatro contrários dos senhores Vereadores Morie, Dra 152 

Fátima, Getúlio do Tutu e Wilsinho de Três Fontes. O 153 

voto do senhor Vereador Maurício do Vila foi favorável, 154 

acompanhando o voto do presidente da Comissão de 155 

Finanças, senhor Vereador Cinei. Por solicitação do 156 

senhor Vereador Getúlio do Tutu, Presidente realizou a 157 

retificação do voto do mesmo em relação ao Projeto de 158 

Lei número trezentos e quatro, de dois mil e dezenove, 159 

autor Mesa Diretora, sobre a revisão anual dos 160 

vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de 161 

Queimados, que passou a ser favorável. Presidente 162 

declarou aprovado com doze votos favoráveis e um 163 

contrários. Presidente declarou não haviam matérias em 164 

discussão ou em votação na Ordem do Dia da próxima 165 
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Sessão. Presidente declarou não haverem Vereadores 166 

inscritos para Explicações Pessoais. Nada mais havendo 167 

a tratar, a Presidência convocou a próxima Sessão para 168 

dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove, 169 

terça-feira, e deu por encerrada a Sessão às dezenove 170 

horas e seis minutos, da qual, para constar, eu, 171 

Ramayana Vasconcellos Alves Benites Gomes do 172 

Nascimento, Redatora de Ata da Câmara Municipal de 173 

Queimados, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 174 

assinada pelo senhor Presidente, pelo senhor Vice-175 

presidente e pela senhora Secretária da Mesa. 176 

Queimados, vinte de fevereiro de dois mil e dezenove.  177 

 178 

 179 

 180 

 181 

______________________________ 182 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 183 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

______________________________ 189 

Antônio Chispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 190 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 191 

 192 

 193 

 194 

 195 

______________________________ 196 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) 197 

Secretária da Mesa Diretora 198 
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