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 ATA ELETRÔNICA N.º 0101 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da Sexta Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Terceiro ano legislativo, 

realizada no dia treze de 

março de dois mil e 

dezenove, às dezoito 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de março do ano de 1 

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

Câmara Municipal de Queimados em sua sexta Sessão 3 

Ordinária, com a presença dos senhores Vereadores: 4 

Adriano Morie (Morie), Alcinei Duarte de Oliveira 5 

(Cinei), Carlos Roberto de Moraes (Careca), Elerson 6 

Leandro Alves (Elerson),  Getúlio de Moura (Getúlio do 7 

Tutu), Luís Claudio Sereno de Oliveira (Taruga), 8 

Martchellos de Almeida Parreiras Fuli (Martchello), 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 
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Vereador Milton Campos Antônio (Milton Campos), 16 

Presidente da Câmara Municipal e pelo senhor Vice-17 

presidente da Câmara Municipal Antônio Chispe de 18 

Oliveira (Tuninho do Vira Virou). Ausentes os senhores 19 

Vereadores Antônio Almeida Silva (Antônio Almeida), 20 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra Fátima) e Jackson 21 

Pinto da Silva (Jackson). Verificado haver quórum 22 

regimental, a Presidência cumprimentou todos e deu por 23 

aberta a Sessão às dezoito horas e vinte minutos. 24 

Presidente convidou o Senhor Vereador Morie para fazer 25 

a leitura bíblica em Jó quarenta e dois, versículo 26 

dois. Em expediente, Presidente colocou em votação as 27 

Atas da Segunda Sessão Ordinária e Terceira Sessão 28 

Ordinária, de dois mil e dezenove, informando que as 29 

cópias foram encaminhadas anteriormente aos endereços 30 

eletrônicos de todos os Vereadores para apreciação. 31 

Declarou aprovadas por unanimidade. Presidente 32 

apresentou ao Plenário o Balancete Mensal das 33 

Atividades Financeiras da Câmara Municipal, de acordo 34 

com o artigo trinta e quatro, parágrafo terceiro, 35 

alínea c do regimento Interno da Câmara Municipal de 36 

Queimados. Foi entregue uma cópia a cada Vereadores 37 

presentes em mãos, para que realizem as devidas 38 

conferências. Presidente solicitou e todos os 39 

Vereadores presentes confirmaram o recebimento. 40 

Presidente informou que qualquer dúvida em relação ao 41 

documento poderia ser esclarecida diretamente no setor 42 

financeiro da Casa, com sua autorização direta. Ato 43 

contínuo, foram lidas em expediente as Mensagens do 44 

Poder Legislativo. A saber: Projeto de Lei número 45 
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trezentos e nove, de dois mil e dezenove, autor 46 

Vereador Getúlio do Tutu; Indicação Legislativa números 47 

cento e cinquenta e oito, de dois mil e dezenove, autor 48 

Vereador Maurício do Vila; Indicações Legislativas 49 

números cento e cinquenta e nove, cento e sessenta, 50 

cento e sessenta e um, cento e sessenta e dois, cento e 51 

sessenta e três, cento e sessenta e quatro, cento e 52 

sessenta e cinco e cento e sessenta e seis, de dois mil 53 

e dezenove, autor Vereador Tuninho do Vira Virou. 54 

Presidente anunciou o senhor Vereador Elerson à 55 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou que esteve na 56 

Secretaria Municipal de Fazenda por motivos 57 

particulares e impressionou-se com a eficiência do 58 

serviço e da equipe, por isso gostaria de registrar o 59 

elogio ao trabalho bem feito realizado pelo setor. 60 

Comentou que muitos cidadãos também elogiam o serviço. 61 

Parabenizou o senhor Secretário Fábio Cristiano, o sub-62 

Secretário Alcinei Júnior, os recepcionistas Josilene e 63 

Felipe, os responsáveis por alvarás Vanessa, Gil e 64 

Rômulo, os chefes Vanderlei e Antônio, e toda a equipe. 65 

Fez votos que outras Secretarias se inspirem neste 66 

excelente trabalho. Presidente anunciou o senhor 67 

Vereador Getúlio do Tutu à Tribuna. Cumprimentou a 68 

todos. Comentou sobre a tragédia ocorrida em uma escola 69 

na cidade de Suzano, São Paulo, que resultou em seis 70 

alunos e dois professores mortos, e comparou-a à 71 

tragédia de dois mil e onze em Realengo, Rio de 72 

Janeiro. Para proteger o município de ameaças 73 

semelhantes, especialmente por ter sido declarado o 74 

município mais violento do Brasil, pediu aos pares 75 
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votos favoráveis ao seu Projeto de Lei número trezentos 76 

e nove, de dois mil e dezenove, sobre a instalação de 77 

detectores de metal nas escolas públicas e privadas. 78 

Supôs que se houvesse essa medida nas escolas atingidas 79 

a tragédia não teria acontecido. Acredita que esta 80 

medida protegerá todos os cidadãos, em especial as 81 

crianças. Presidente anunciou o senhor Vereador Cinei à 82 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Informou que tem um 83 

Projeto de Lei já aprovado chamado “Segurança nas 84 

escolas” e sugere que após à aprovação do Projeto de 85 

Lei do senhor Vereador Getúlio do Tutu anexem um 86 

Projeto ao outro para que sigam juntos ao Executivo e 87 

tenham mais força para receberem a sanção do Prefeito. 88 

Comentou sobre casos de violência nas escolas. 89 

Presidente ofereceu o uso da Tribuna, sem aceitação. 90 

Verificado haver quórum regimental, Presidente declarou 91 

aberta a Ordem do Dia. Presidente realizou a leitura e 92 

colocou em discussão o Projeto de Lei número trezentos 93 

e dois, de dois mil e dezenove, autora Vereadora Dra 94 

Fátima.  Presidente informou que o Parecer da Comissão 95 

de Constituição e Justiça é pela sua aprovação. Na 96 

Tribuna, para discussão, o senhor Vereador Morie. 97 

Comentou que gostaria que a autora, por quem nutre 98 

muito respeito, estivesse presente para que entendesse 99 

sua negativa ao Projeto. Argumentou que esta medida 100 

aumentará o custo de forma inviável aos pequenos 101 

comerciantes, já que o canudo de papel custa cinco 102 

vezes mais que o de plástico. Comentou que em um famoso 103 

estabelecimento da cidade do Rio de Janeiro, onde esta 104 

lei está em vigor, não se disponibilizam mais canudos 105 
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de nenhum tipo, e que em Queimados, onde o poder 106 

aquisitivo é bem menor, esta medida se tornará 107 

inviável. Parabenizou os senhores Vereadores Getúlio do 108 

Tutu e Cinei pelo Projeto de segurança, acrescentando 109 

comentários sobre a implantação de biometria nas 110 

escolas. Solicitou ao senhor Presidente a implementação 111 

de biometria também na Câmara Municipal, de preferência 112 

implementando também segurança armada. Acredita que 113 

assim os parlamentares não estariam tão vulneráveis. 114 

Solicitou ao senhor Presidente que, após analisar as 115 

contas da Casa, considere instalar detectores de metal 116 

na Câmara. Na Tribuna, para discussão, o senhor 117 

Vereador Cinei. Em resposta à fala do senhor Vereador 118 

Morie, comentou que esteve na ALERJ na semana anterior 119 

e presenciou uma discussão sobre a implantação ou não 120 

de segurança armada naquele órgão. Comentou que a 121 

classe política anda muito visada, por isso concorda 122 

com a necessidade de implantação de detectores de metal 123 

e segurança armada nesta Casa. Presidente informou que 124 

a Secretaria da Casa está providenciando detectores de 125 

metal e câmeras de vigilância. Quanto à segurança 126 

armada, informou que a Câmara possui um convênio ativo 127 

com uma empresa de segurança, porém a referida empresa 128 

trabalha sem armas. Para que haja segurança armada na 129 

Câmara seria necessária uma licitação. Na Tribuna, para 130 

discussão, o senhor Vereador Wilsinho de Três Fontes. 131 

Afirmou que votará favoravelmente ao Projeto em 132 

discussão. Apesar de entender a preocupação do senhor 133 

Vereador Morie quanto ao custo, entende que esta é um 134 

ponto de partida muito importante para o meio ambiente, 135 
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junto com outras que deveriam ser implantadas no 136 

futuro, como o fim das garrafas Pet e copos de 137 

plástico. Acredita que a medida promoverá a diminuição 138 

da sujeira nas ruas e que melhorará o futuro do 139 

planeta. Em tempo, Na Tribuna, o senhor Vereador Morie. 140 

Afirmou que considera o detector de metal uma medida 141 

importante, mas o que o que considera realmente eficaz 142 

é a ação correta de um profissional qualificado. 143 

Afirmou que não é contrário ao meio ambiente, mas 144 

considera que para ter impacto favorável significativo 145 

deveriam proibir toda a fabricação de material plástico 146 

e derivados. Comentou que existe uma Lei antiga sobre 147 

sacolas plásticas que nunca entrou em vigor, sendo 148 

sempre prorrogada, e não se vê movimento do comércio no 149 

sentido de substituí-las por bolsas de papel pelo mesmo 150 

motivo dos canudos, o alto custo. Acredita que o que 151 

trará mais impacto na proteção do meio ambiente não são 152 

as proibições e sim a educação da população para que 153 

haja o descarte correto de todos os materiais. Sugere a 154 

criação de uma cartilha sobre educação ambiental. O 155 

senhor Presidente justificou a ausência da senhora 156 

Vereadora Dra Fátima, por encontrar-se impossibilitada 157 

de comparecer à presente Sessão. Colocado em votação, 158 

Presidente declarou aprovado com dez votos favoráveis, 159 

dois votos contrários dos senhores vereadores Morie e 160 

Getúlio do Tutu e uma abstenção do senhor Vereador 161 

Cinei. Presidente realizou a leitura e colocou em 162 

discussão o Projeto de Lei número três, de dois mil e 163 

dezenove, autora Vereadora Dra Fátima. Colocado em 164 

votação, Presidente declarou aprovado com treze votos 165 
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favoráveis e nenhum contrários. Presidente realizou a 166 

leitura e colocou em discussão o Projeto de Decreto 167 

Legislativo número dois, de dois mil e dezenove, autor 168 

Vereador Morie. Colocado em votação, Presidente 169 

declarou aprovado com treze votos favoráveis e nenhum 170 

contrários. O senhor Presidente realizou a leitura da 171 

Ordem do Dia da próxima Sessão, submetendo-a a 172 

apreciação. Presidente declarou não haverem Vereadores 173 

inscritos para Explicações Pessoais. Nada mais havendo 174 

a tratar, a Presidência convocou a próxima Sessão para 175 

dia dezenove de março de dois mil e dezenove, terça-176 

feira, e deu por encerrada a Sessão às dezoito horas e 177 

cinquenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, 178 

Ramayana Vasconcellos Alves Benites Gomes do 179 

Nascimento, Redatora de Ata da Câmara Municipal de 180 

Queimados, lavrei a presente Ata que, se aprovada, será 181 

assinada pelo senhor Presidente e pelo senhor Vice-182 

presidente da Mesa. Queimados, treze de março de dois 183 

mil e dezenove.  184 

 185 

 186 

 187 

 188 

______________________________ 189 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) 190 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 191 

 192 

 193 

 194 

 195 

______________________________ 196 

Antônio Chispe de Oliveira (Tuninho do Vira Virou) 197 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Queimados 198 
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