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ATA ELETRÔNICA N.º 0120 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7
a
 LEGISLATURA 

 

Ata da vigésima quinta 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Primeiro 

Período do Terceiro ano 

legislativo, realizada no 

dia 28 de maio de 2019, 

às 18 horas, no Plenário 

desta Casa. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil 1 

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

Municipal de Queimados em sua vigésima quinta sessão 3 

ordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: 4 

Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), Adriano Morie 5 

(Morie), Elerson Leandro Alves (Elerson), Antônio 6 

Almeida da Silva (Antonio Almeida), Jackson Pinto da 7 

Silva (Jackson), Gabriela Lycurgo Chernicharo (Gaby 8 

Chernicharo), Júlio César Rezende de Almeida (Júlio do 9 

Inconfidência), Getúlio de Moura (Getúlio do Tutu),  10 

Nilton Moreira Cavalcante (Professor Nilton), Ubirajara 11 

Gomes da Cruz (Bira Birinha), Wilson Espiridião Pimenta 12 



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 

 

 

Sampaio (Wilsinho três Fontes), Antônio Chrispe de 13 

Oliveira (Tuninho Vira Virou), Martchellos de Almeida 14 

Parreiras Fuli (Martchellos), Maurício Baptista 15 

Ferreira (Maurício do Vila) e Paulo Cesar Pires de 16 

Andrade (Paulinho Tudo a Ver). A Mesa foi presidida por 17 

Vossa Excelência Senhor Vereador Milton Campos Antônio 18 

(Milton Campos), Presidente da Câmara Municipal e pela 19 

secretária a Senhora Vereadora Dra. Fátima Cristina 20 

Dias Sanches (Dra.Fátima). Verificado haver quórum 21 

regimental, a Presidência cumprimentou a todos e deu 22 

por aberta a sessão. Na sequência, convidou o Senhor 23 

Vereador Cinei para fazer a leitura bíblica em Salmos 24 

capítulo trinta e quatro versículos quinze e dezesseis. 25 

Ato contínuo foi lido no expediente as Mensagens do 26 

Poder Legislativo, a saber: Projeto de Resolução zero 27 

cinco de dois mil e dezenove de autoria da Mesa 28 

Diretora. Ainda em expediente, seguiu-se a leitura das 29 

Indicações Legislativas desta Casa, a saber: Indicação 30 

Legislativa trezentos e cinquenta e cinco e trezentos e 31 

cinquenta e seis de dois mil e dezenove de autoria do 32 

Vereador Wilsinho do Três Fontes. Indicação Legislativa 33 

trezentos e cinquenta e sete, trezentos e cinquenta e 34 

oito, trezentos e cinquenta e nove e trezentos e 35 

sessenta de dois mil e dezenove de autoria do Vereador 36 

Paulinho Tudo a Ver. O Presidente anunciou o Vereador 37 

Antônio Almeida para o uso da Tribuna. Presidente 38 

Milton Campos, Mesa Diretora, vereadores presentes 39 

nesta Casa de Leis nessa noite de terça-feira, demais 40 

presentes nessa Casa, quero saudar o programador Ailton 41 

Jesus da Rádio Novos Rumos, programa da Baixada, 42 

Presidente eu trago a Tribuna nesse momento uma questão 43 
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regimental, quero invocar presidente o artigo duzentos 44 

do Regimento Interno no seu inciso segundo e encaminhar 45 

a Vossa Excelência uma preposição já assinada por mais 46 

de um terço dos vereadores e o inciso segundo do artigo 47 

duzentos diz que quando há tramitação de urgência de 48 

regime de qualquer matéria temos que ter um terço de 49 

vereadores assassinando a preposição, nós temos mais de 50 

um terço, temos dez vereadores assinando a preposição 51 

Presidente. Quero encaminhar a Vossa Excelência essa 52 

matéria para que o Senhor possa colocar em votação hoje 53 

no plenário, pois é uma matéria que visa retornar o 54 

artigo cento e quinze do Regimento Interno que fala do 55 

horário da sessão Legislativa que anteriormente era às 56 

dez da manhã e hoje passou para as dezoito horas. Quero 57 

dizer a Vossa Excelência que a maioria dos vereadores 58 

concorda em voltar à sessão para o seu horário normal 59 

às dez horas da manhã de acordo com o artigo cento e 60 

quinze que foi revogado e voltou a ser às dezoito 61 

horas. Só queria que o Senhor me desse à atenção devida 62 

Presidente porque eu estou colocando aqui na Tribuna 63 

matéria importante, estou invocando o artigo duzentos 64 

do Regimento Interno dessa Casa que fala de tramitação 65 

de urgência de matéria e peço a Vossa Excelência que 66 

coloque a matéria em votação em Plenário. Na Tribuna 67 

Vereadora Dra Fátima, boa noite Presidente, Vice-68 

Presidente, meus pares, público presente e funcionários 69 

da Casa, quero deixar aqui que eu sou contra e acho um 70 

absurdo a sessão acontecer pela manhã porque a maioria 71 

das pessoas está trabalhando e não terão oportunidade 72 

de participar da sessão, eu acho que a sessão tem que 73 

ser a noite e se a população vem aqui participar ou não 74 
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vem é uma outra questão, acho que pelo menos temos que 75 

dar oportunidade para a população participar, porque 76 

quando acontece alguma coisa como esses dias que 77 

algumas pessoas de um certo bairro vieram aqui 78 

reivindicar que está tendo muito assalto, que o posto 79 

de saúde não esta funcionando, nós temos que escutar 80 

essas pessoas e ajudá-las. Pela manhã as pessoas estão 81 

trabalhando e acho muito difícil a sessão funcionar, 82 

temos que facilitar para que essas pessoas estejam aqui 83 

participando dia a dia, boa noite. Na Tribuna Vereador 84 

Elerson, Senhor Presidente Milton Campos, demais 85 

vereadores, público presente, funcionários da casa, 86 

muito boa noite, Senhor Presidente quero aqui repetir 87 

as palavras da Doutora Fátima, Vereador Antônio Almeida 88 

tem todo direito de vir aqui querer mudar o horário, 89 

mas eu não vejo nenhum motivo digno de honesta 90 

consideração para que o horário de funcionamento da 91 

Câmara passe para de manhã e nem mesmo o nobre Vereador 92 

apresentou aqui o motivo de querer mudar esse horário. 93 

Doutora Fátima que já bem falou que a população está 94 

trabalhando durante o dia e às dezoito horas a 95 

população pode estar aqui, pode acompanhar as sessões, 96 

conversar com cada Vereador, apreciar e acompanhar as 97 

votações que estão sendo realizadas aqui nessa Casa, 98 

portanto quero chamar a atenção dos nobres colegas 99 

vereadores para que repensem mesmo aqueles que já 100 

assinaram o requerimento não é obrigado a votar, pode 101 

ter assinado no momento repentino talvez sem pensar e 102 

agora na votação não podemos privar a nossa população 103 

de estar aqui na Casa acompanhando os trabalhos, as 104 

votações, acompanhando como se comporta cada 105 
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parlamentar, muito obrigado. Na Tribuna Vereador Morie, 106 

boa noite Senhor Presidente, mesa diretora, meus pares, 107 

público presente, sou favorável à mudança do horário 108 

para que estejamos trazendo mais segurança para as 109 

pessoas que venham participar aqui da sessão e essas 110 

pessoas que vieram à noite procurar essa Casa relatar 111 

que sofreram assalto, justamente a questão da 112 

violência, essas pessoas nós agendamos um horário para 113 

que pudéssemos recebê-las e os vereadores que aqui 114 

estavam presentes, na maioria, estão favoráveis à 115 

mudança do horário porque quem recebeu essas pessoas 116 

aqui na questão do Bairro Santa Rosa, acredito que seja 117 

essa questão, foram os vereadores que participam da 118 

comissão de segurança, eu também participei e nós 119 

agendamos esse horário inclusive aquelas pessoas até 120 

deixaram claro que preferiam estar aqui antes para que 121 

pudessem ter mais segurança, para que pudessem se 122 

locomover daqui para suas casas, até porque elas são de 123 

bairros distantes, da Periferia do nosso município. 124 

Quero pedir aos nobres companheiros que assinaram que 125 

nós possamos votar sim por essa mudança para que nós 126 

possamos trazer mais segurança para os nossos munícipes 127 

para que possam participar das sessões, muito obrigado. 128 

Nenhum Vereador mais escrito para o uso da Tribuna, o 129 

redator lê um convite para reunião do Conselho 130 

Comunitário de Segurança de Queimados a reunião mensal 131 

será dia trinta de maio às dez horas no teatro do 132 

Centro de Esporte Unificado o CEU, no bairro São Roque. 133 

Presidente informa que não há mais nenhum escrito e 134 

cumprindo as formalidades legais, a mesa acata 135 

requerimento dos vereadores que abaixo subscrevem, a 136 
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mesa faz o questionamento aos excelentíssimos senhores 137 

vereadores que concordam com a inclusão na pauta da 138 

ordem do dia desta sessão por se tratar de uma matéria 139 

de urgência especial conforme determina o nosso 140 

Regimento e foi cumprida pelos autores permaneça como 141 

estão e os que não concordam com a inclusão se 142 

manifestem. Apenas uma manifestação, declaro incluída 143 

na pauta da ordem do dia da sessão a solicitação dos 144 

vereadores abaixo assinado que solicitam a mudança de 145 

horário da sessão que passa a ser as terças e quartas-146 

feiras com início às dez horas da manhã a partir de 147 

primeiro de Junho. Na tribuna Vereador Julio do 148 

Inconfidência, boa noite Presidente, mesa diretora, 149 

meus pares, todos os presentes, referente a mudança de 150 

horário nós estamos observando que está havendo um 151 

impasse, o Vereador Antônio Almeida conversou comigo e 152 

eu entendi o posicionamento dele, como também entendi o 153 

do Vereador Morie. Eu votei sim para a mudança de 154 

horário, só que confesso que foi um erro, não só da 155 

minha pessoa, mas eu acho que de outros vereadores que 156 

estão aqui presentes de não termos discutido sobre esse 157 

assunto antes, acho que o público também tem que 158 

participar referente a essa mudança de horário, esse é 159 

o meu posicionamento e se for permitido que possa ter 160 

uma conversa antes de ser finalizado essa alteração do 161 

horário, essa é a minha opinião, obrigado. O Presidente 162 

em esclarecimento, apenas respondendo a Vossa 163 

Excelência Vereador, a mesa também foi pega de surpresa 164 

e é o Regimento que determina que a solicitação 165 

assinada com um terço dos vereadores tramita em regime 166 

de urgência especial, então tenho que colocar em 167 
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votação e discussão essa matéria hoje porque tenho que 168 

respeitar nossa Lei do Regimento que foi avocado. Por 169 

solicitação do Vereador Júlio do Inconfidência, 170 

suspendo a sessão por dez minutos. Estamos reiniciando 171 

a nossa sessão ordinária. Na Tribuna Vereadora Doutora 172 

Fátima, pedimos para ser colocado em pauta, abrimos o 173 

requerimento trigésimo primeiro para poder manter o 174 

horário da sessão as terças e quartas-feiras às dezoito 175 

horas. Presidente informa que a mesa acata a 176 

solicitação de Vossa Excelência e em resposta fico 177 

impossibilitado de aceitar o requerimento de Vossa 178 

Excelência, pois não cumpre o que determina a nossa 179 

orientação regimental, ou seja, não tem um terço de 180 

vereadores assinando, portanto, a mesa devolve a Vossa 181 

Excelência. O Presidente anunciou que não havia 182 

vereador inscrito para o uso da tribuna. Observada a 183 

presença da maioria dos vereadores em plenário obtendo 184 

quórum regimental declaro aberta a ordem do dia, na 185 

ordem do dia dessa sessão Projeto de Decreto 186 

Legislativo zero três de dois mil e dezenove, autora 187 

Vereadora Gabi Chernicharo. Projeto em discussão, em 188 

votação. Declaro aprovado com dezesseis votos 189 

favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento vinte 190 

e oito de dois mil e dezenove, autor Vereador Bira 191 

Birinha. Projeto em discussão, em votação. Declaro 192 

aprovado com dezesseis votos favoráveis e nenhum voto 193 

contrário. Projeto de Resolução zero quatro de dois mil 194 

e dezenove, autor Vereador Antônio Almeida. Para 195 

declarar o voto, na Tribuna Vereador Tuninho Vira 196 

Virou, senhores e senhoras boa noite, boa noite 197 

Presidente, meus pares, servidores desta casa, público 198 
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presente, venho a essa Tribuna, como também vim no ano 199 

de dois mil e dezesseis para dois mil e dezessete, onde 200 

também tivemos na outra Câmara essa mesma mudança de 201 

horário. Lá era dez horas a sessão e nós votamos para 202 

às dezoito horas para que o público presente fizesse 203 

parte desta Casa, mas naquele momento era um ano em que 204 

a nossa cidade tinha mais segurança. Estou vindo aqui 205 

para declarar meu voto, não estou declarando contra a 206 

população de Queimados, eu quero ver o público dessa 207 

Casa aqui, como nós trocamos naquele momento horário de 208 

dez para as dezoito e a gente não teve mudança e o povo 209 

aqui. É por isso que eu declaro meu voto para às dez 210 

horas da manhã votando como já votei para às dezoito 211 

horas, mas eu não vi mudança e aceitação popular, boa 212 

noite a todos. Na Tribuna Vereadora Doutora Fátima, 213 

acho que se o vereador do município tem medo, fala que 214 

não tem segurança, o que o povo fala a respeito. Porque 215 

acho que a gente tem que dar o exemplo, a gente não 216 

pode falar que está mudando o horário da sessão porque 217 

está com medo, ando também na rua e não tenho medo, 218 

agora o vereador falar que está mudando o horário da 219 

sessão porque a cidade está violenta é o cúmulo do 220 

absurdo. Na Tribuna Vereador Elerson, Senhor 221 

Presidente, demais vereadores, serei breve, nós já 222 

discutimos lá na sala de reunião, alguns querem voltar 223 

com as sessões pela amanhã, outros querem continuar às 224 

dezoito horas, mas até agora não ficou claro para 225 

nenhum de nós qual o verdadeiro motivo de se mudar esse 226 

horário. Fala-se de segurança, concordo com a Doutora 227 

Fátima, não é o caso, pois as sessões não têm o costume 228 

de entrar noite a dentro ir até meia noite, até dez 229 
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horas ou até onze horas. As sessões acabam, senhores 230 

vereadores, no máximo dezenove e trinta e se hoje não 231 

fosse essa discussão todos já teriam ido embora. Nós 232 

precisamos ser mais claros nesse requerimento porque 233 

está indo tudo muito bem, servidores da prefeitura vem 234 

aqui acompanhar, a população vem, mesmo sendo servidor 235 

como a Paula disse a população vem e pode acompanhar. 236 

Respeito a opinião da Vossa Excelência Vereador Tuninho 237 

Vira Virou, mas não devemos dizer que é apenas por 238 

falta de segurança. Se for feita uma pesquisa nesse 239 

exato momento, a população queimadense prefere esse 240 

horário das dezoito, pois tem a oportunidade de chegar 241 

do trabalho e vir na Câmara acompanhar a sessão. As dez 242 

horas da manhã estaremos limitando o direito do cidadão 243 

estar acompanhando os trabalhos de cada um de nós, as 244 

votações e tudo aquilo que acontece aqui nessa Casa. 245 

Quero fazer um apelo para cada um dos vereadores que 246 

assinaram o requerimento, creio eu que possam ter 247 

assinado, inicialmente, em consideração ao nobre 248 

Vereador Antônio Almeida que é o mentor dessa proposta, 249 

que possam repensar porque ao assinar um requerimento 250 

não são obrigados a votar, não é crime retirar a 251 

assinatura de um requerimento e muito menos mudar de 252 

opinião, pois isso não foi discutido entre nós em 253 

conjunto, foi discutido entre uma panela de vereadores, 254 

não foi discutido com o público. Então vereadores, 255 

repensem no voto que darão dentro de instantes, pois 256 

estaremos tirando o direito da população, do cidadão de 257 

estar aqui acompanhando, criticando, trazendo sugestões 258 

e nós não podemos falar de segurança, pois a sessão 259 

acaba as sete da noite, no máximo sete e meia, 260 
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obrigado. Na Tribuna Vereador Antônio Almeida, 261 

Presidente vou dispensar o protocolo, pois já estive na 262 

Tribuna, Presidente fico ali na minha cadeira de 263 

vereador e fico feliz em ver essa casa discutindo esse 264 

assunto de extrema importância que vai mudar a vida de 265 

Queimados. Queimados vai aumentar arrecadação, vai sair 266 

do vermelho porque essa votação vai acontecer nessa 267 

casa hoje, fico feliz porque essa Tribuna hoje está em 268 

festa. Só quero discordar um pouco do meu nobre 269 

companheiro Elerson porque, Presidente, me recordo que 270 

quando estive no primeiro mandato de vereador eu propus 271 

a Vossa Excelência a mudança do horário porque eu 272 

entendia que a noite era o melhor horário e Vossa 273 

Excelência disse que não seria possível por falta de 274 

segurança e se eu estivesse nessa Casa quando essa 275 

matéria veio à Tribuna para mudar o meu voto seria 276 

contrário. Quando o nobre companheiro Elerson falou 277 

aqui na Tribuna que foi uma panelinha, eu quero dizer 278 

que o senhor menosprezou os novos vereadores, nessa 279 

casa não tem panelinha, nós somos um Parlamento e o 280 

Parlamento existe porque é democrático. Nunca vi nenhum 281 

Parlamento do país uma matéria que eu sei que tem 282 

vereadores contrários a matéria eu pedir o apoio desse 283 

Vereador porque eu sei que o vereador irá votar 284 

contrário. Sabia que Vossa Excelência e a Doutora 285 

Fátima seriam contrários à matéria e teriam argumentos 286 

que devem ser respeitados. O artigo duzentos no seu 287 

inciso segundo fala que o requerimento de urgência 288 

basta ser assinado por um terço dessa casa e nós temos 289 

dez assinaturas nesse requerimento, então não foi uma 290 

panelinha, foi a maioria absoluta dessa casa que 291 
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assinou o requerimento. Quero com todo respeito aos 292 

vereadores Elerson e Doutora Fátima dizer que o 293 

Parlamento é isso, Parlamento é a maioria, gostaria 294 

senhoras e senhores que nós tivéssemos um embate nessa 295 

casa tão eufórico quanto esse para discutir 296 

transparência, renúncia fiscal, cargos fantasmas, quero 297 

ver discussão tão eufórica na Tribuna quanto essa. 298 

Agora falar que nós temos segurança é querer ironizar 299 

porque sequer se vê viatura na cidade, se entrar alguém 300 

nessa Casa essa hora quem será o segurança que irá 301 

proteger essa Casa armado. Vamos ser coerentes com essa 302 

Casa de vereadores comprometidos que conhecem o 303 

Regimento Interno e assinaram esse requerimento porque 304 

conhecem o Regimento Interno dessa casa, aqui não tem 305 

vereadores irresponsáveis ou será que os vereadores 306 

assinam alguma coisa sem ler, sem conhecer 307 

profundamente a matéria, é claro que não, os senhores 308 

vereadores são idôneos e conhecem profundamente a Lei 309 

Orgânica dessa casa o Regimento Interno. Recebi com 310 

toda honra autoria exclusiva dessa resolução e fico 311 

muito feliz porque eu disse que não fiz concurso para 312 

miss simpatia, eu me propus em ir para as urnas para 313 

cumprir a legalidade e esse Regimento Interno dessa 314 

casa diz no artigo quinto cento e quinze sobre o 315 

horário dessa Casa e estou seguindo o Regimento 316 

Interno, pois se o Regimento Interno permite vamos 317 

propor a matéria e vamos votar. Quero agradecer aos dez 318 

vereadores que comigo assinaram a proposição e dizer 319 

que não há nenhum desrespeito à população e sim um 320 

cuidado com a segurança não somente de nós 321 

parlamentares, mas também daqueles que vem a essa casa. 322 
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Recentemente, o vereador Jackson está aqui da comissão 323 

de Segurança Pública, recebemos aqui uma comissão, como 324 

colocou o Vereador Morie, lá do Santa Rosa e nós 325 

disponibilizamos transporte para buscar e levar porque 326 

senão não viriam a sua casa para discutir a matéria tão 327 

importante. Obrigado aos vereadores que assinaram 328 

comigo, agradeço a vocês e entendo que nós estamos 329 

colocando legalmente aquilo que o Regimento Interno 330 

dessa Casa autoriza, obrigado a todos. Na Tribuna 331 

Vereador Professor Nilton, senhoras e senhores, meu 332 

Presidente, nobres vereadores, público presente, boa 333 

noite, gostaria de dizer simplesmente que os senhores 334 

sabem que ocupo um cargo do governo nesta Casa e ocupar 335 

um cargo de liderança de governo tem a função principal 336 

que é manter as mensagens do governo, manter a harmonia 337 

entre os vereadores e assim por diante, muita das vezes 338 

essas discussões, esses embates ficam lá na sala de 339 

reunião hoje exatamente isso foi feito através do 340 

Presidente dessa casa quando suspendeu a sessão por dez 341 

minutos. Não estou entendendo porque a conversa da 342 

reunião continuou em Tribuna. É direito regimental nós 343 

em qualquer parlamento, por exemplo, Senado Federal, 344 

Câmara Federal, Alerj onde o horário das sessões não 345 

são à noite, são de dia, moro em Queimados, nasci em 346 

Queimados, vivo vinte e quatro horas em Queimados, vivo 347 

e respiro cada momento o ar dessa cidade. Nós não temos 348 

nenhuma segurança hoje e muita das vezes os senhores 349 

convocam  segurança e eu nem me meto, prefiro ficar 350 

quieto porque se eu for falar o que eu tenho que falar 351 

vai desagradar muita gente. Hoje nós temos uma 352 

companhia de Segundo Batalhão dentro do São Simão, hoje 353 
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as oito e pouca da manhã estavam em confronto, sábado, 354 

domingo canhão ou bomba atômica e assim por diante. Vai 355 

nas igrejas evangélicas os pastores estão fechando, 356 

fazendo os cultos quase de tarde e pedindo aos membros 357 

para esperar para fechar a igreja. É até uma questão de 358 

preservar a integridade dos munícipes e você trazer a 359 

população para cá, é demagogia, é o meu pensamento, 360 

nenhum dos senhores viram em momento nenhum nos anos em 361 

que a sessão aconteceu à noite que nós não tivemos a 362 

população, não estou falando de Cargo Comissionado, nem 363 

de Assessor, estou falando do povão, setenta por cento 364 

da população, não tivemos e isso é concreto, é fato. O 365 

que tem que ser respeitado simplesmente é que em um 366 

parlamento o que vence é a maioria, não tenho que dar 367 

explicação aqui na Tribuna a nenhum dos Senhores do 368 

motivo, nem tenho que provar ou mostrar documentos do 369 

porque  quero trocar o horário, é um pensamento meu, 370 

uma questão pessoal minha que assinei, concordei nesse 371 

momento. Pode ser que daqui há tantos meses o meu 372 

pensamento mude ou nós tenhamos uma condição melhor de 373 

funcionar à noite, o que está em questão aqui é um 374 

requerimento, um Regimento Interno e não tem o que 375 

questionar, nós conversamos lá dentro e acho que é um 376 

Parlamento e tem que seguir o que está no Regimento, 377 

não pode é criar um paralelo ao Regimento, outras 378 

regras. O Elerson e a Doutora Fátima têm suas 379 

convicções pessoais, mas infelizmente deverão ser 380 

vencidos hoje, isso não quer dizer que amanhã não 381 

possam ter a maioria, muito obrigado a todos. Na 382 

Tribuna Vereador Jackson, boa noite a todos, 383 

Presidente, Excelentíssimos Vereadores, também não 384 
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poderia deixar de fazer parte dessa discussão, quando 385 

sairmos daqui será que vamos direto para dentro de casa 386 

com medo de alguma coisa, acredito que não, sou um 387 

vereador que fico perambulando pela rua vou a casa de 388 

um e de outro e às vezes chego a casa as quatro horas 389 

da manhã. A questão da segurança realmente faz parte de 390 

todos os nossos momentos de vinte e quatro horas de 391 

vida, entraram na igreja lá perto de casa às dez horas 392 

da manhã. Minha avaliação em relação à troca do horário 393 

para as dez horas, se entrar um cara ali para poder 394 

matar vai matar independente do horário se dez, nove, 395 

oito, seis, quatro, dezoito, qualquer horário e acho 396 

que ninguém vai botar o peito para defender ninguém. 397 

Não fui chamado para discussão de troca do horário, 398 

como fui chamado outrora quando estava às dez horas e 399 

fui convidado para ser discutido porque teve um porquê, 400 

o companheiro Elerson estava envolvido na troca do 401 

horário lá atrás e entendemos a situação do companheiro 402 

e a situação de vários vereadores que colocaram a 403 

dificuldade de estar as dez horas, além do mais colocar 404 

a população como prioridade dizendo que as dez horas 405 

não tem condições de a população participar da sessão, 406 

foi o que mais foi falado pelos vereadores. Se nós que 407 

somos vereadores entendemos isso, o meu entendimento é 408 

que às dezoito horas fica melhor só que não resolveu 409 

porque a população continua não vindo participar das 410 

sessões, não digo vocês porque nós aqui somos políticos 411 

e se eu pedir para levantar a mão quem não é político e 412 

não faz parte de uma corrente política, uns três no 413 

máximo levantarão a mão. Meu voto é que permaneça às 414 

dezoito horas, tenho o dia, independente do horário, 415 
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para continuar fazendo nosso trabalho, mas não acho 416 

correto pautar segurança como motivo de mudança de 417 

horário, temos que falar o real motivo para que 418 

possamos avaliar a pauta de cada um. Segurança para mim 419 

não é um problema, não ando armado, não sou policial, 420 

sou um cidadão comum, ando com a minha família sozinho 421 

e não tenho problema nenhum com segurança hoje, como 422 

muita gente tem, um dia pode ser que eu tenho também, 423 

mas hoje como Presidente da Comissão de Segurança 424 

Pública daqui da Câmara eu defendo essa tese, porque 425 

fizemos uma audiência pública onde a população não 426 

participou, fizemos outras reuniões aqui e até o 427 

Vereador Antônio Almeida participou, mas não teve 428 

participação nem das pessoas que me ajudam na Comissão 429 

porque tinham outros afazeres e nós entendemos, não fui 430 

chamado para discussão e é por isso que estou colocando 431 

a minha opinião aqui agora, obrigado e boa noite. Na 432 

Tribuna Vereadora Gabi, boa noite Presidente, mesa 433 

diretora, meus amigos e amigas, vereadora e vereadores, 434 

toda população que está aqui presente, eu como uma 435 

vereadora que trabalho vinte e quatro horas como 436 

vereadora porque sou paga pelo povo para isto, tanto 437 

faz para mim se for as dez horas da manhã ou as dezoito 438 

horas da noite, estou aqui para servir porém eu estou 439 

aqui para fazer com que a população faça parte dessa 440 

Casa de Leis, para isso Presidente eu queria propor que 441 

nós fizéssemos uma audiência pública onde convocássemos 442 

a população para vir falar. Entendo que isso fere o 443 

Regimento e hoje terá uma votação e quando o Antônio 444 

quis mudar o horário ele mesmo falou que era para a 445 

população estar aqui presente, que precisamos da 446 
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população presente para ouvirmos a população, nós aqui 447 

somos a voz da população, todos nós representamos 448 

vocês. Então quero deixar aqui para os meus amigos que 449 

quando foi proposto a mudança, em nenhum momento foi 450 

passado que seria por motivos pessoais como está 451 

parecendo e não é nada disso, foi proposto para que a 452 

população estivesse aqui como hoje estou vendo aqui no 453 

fervor dessa sessão e estou achando muito legal a 454 

população presente como o Antônio falou, é legal a 455 

população estar aqui conversando com a gente, que bom 456 

seria se tivesse sempre e é esse o nosso objetivo. Para 457 

isso eu proponho uma audiência pública onde a população 458 

fale o que ela realmente quer se as dez horas ou se as 459 

dezoito, estou à disposição para qualquer horário, boa 460 

noite. Na Tribuna Vereador Bira Birinha, boa noite 461 

Senhor Presidente, mesa diretora, meus pares, público 462 

presente, primeiro gostaria de falar a necessidade e a 463 

importância de termos a presença e a participação de 464 

vocês, não só em questão pessoal e específica, mas na 465 

grande maioria das sessões. No teor e no calor das 466 

discussões estava ali com a minha parceira trocando 467 

algumas questões de confidência pertinente a essa 468 

questão pessoal e não que nós casamos os interesses de 469 

votos, mas nós entendemos a necessidade de uma 470 

discussão mais profunda sobre essa questão. Em 471 

particular eu não fujo, não corro e não me furto da 472 

minha devida obrigação pela confiança que prestaram em 473 

mim e também não vou deixar de falar para vocês que tem 474 

a minha assinatura ali entre as dez. A questão da 475 

segurança, não só em Queimados, mas a nível de Brasil 476 

precisa ser completamente trabalhada e discutida porque 477 
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ela é muito mais profunda do que apenas espalhar 478 

policiais nos quatro cantos do país e do mundo, porque 479 

a discussão precisa ser aprofundada e nós tratarmos 480 

outras questões que vão também contribuir para a 481 

segurança e também para insegurança que temos hoje. 482 

Então Senhor Presidente, público, hoje eu não trocaria 483 

o meu voto, eu reservo o meu voto pedindo para que a 484 

gente tenha mais tempo para juntos com a população 485 

debater porque tenho feito essa reflexão nesses minutos 486 

de qual a maior razão disso tudo, que é criar uma 487 

condição concreta para termos uma participação mais 488 

incisiva da população, houve a mudança e o povo ainda 489 

não entendeu qual seu papel também nesse jogo, porque o 490 

pessoal fala muito na rede social, mas não da sua cota 491 

de contribuição para reverter o quadro que temos hoje. 492 

Diante dessa realidade, não estou preocupado com 493 

questão pessoal, quero discutir a realidade do nosso 494 

município para que possamos avançar juntos com a 495 

sociedade. Sendo assim, peço para que a gente possa 496 

envolver o povo para que tomemos uma decisão mais 497 

coerente, mais correta no sentido de ter um melhor 498 

resultado, não para nós mesmos, mas para o povo, 499 

agradeço a minha participação, boa noite a todos. 500 

Nenhum Vereador mais escrito, respondendo a solicitação 501 

de Vossa Excelência a Vereadora Gabi, infelizmente a 502 

mesa não poderá acatar a solicitação de Vossa 503 

Excelência até porque o requerimento está na 504 

formalidade legal do Regimento e determina que seja 505 

cumprido desta forma, a não ser que o Vereador autor ou 506 

os vereadores autores retirem a proposição para que a 507 

comunidade passe a ser ouvida, conforme solicitou Vossa 508 
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Excelência. Projeto em discussão, em votação. Declaro 509 

rejeitado com sete votos favoráveis, cinco abstenções e 510 

quatro votos contrários em decorrência do quórum que 511 

seriam nove votos favoráveis, portanto a sessão 512 

permanece no mesmo horário até que haja mudança. Na 513 

Tribuna Vereador Antônio Almeida, Presidente mais uma 514 

vez eu quero pular o protocolo pois já estive na 515 

Tribuna, quero agradecer aos vereadores que votaram 516 

favorável. Mais uma vez fazemos uma grande reflexão 517 

porque nós não podemos exigir que os vereadores que 518 

leram a proposta e assinaram a preposição mantenham a 519 

sua posição porque como já dizia um grande político, 520 

homem público em Queimados chamado Luiz Gonzaga de 521 

Macedo, nosso primeiro vice-prefeito de Queimados, eu 522 

ainda era menino iniciando na política, gravei essa 523 

frase que dizia, não critique o homem por mudar de 524 

ideias, critique o homem por não ter ideias. Então 525 

quero dizer que fico extremamente preocupado com a sua 526 

liderança nessa Casa, digo a Vossa Excelência que me 527 

sinto vitorioso porque eu sou fiel às minhas 528 

convicções, o homem público não pode oscilar em dois 529 

pensamentos, o homem público não pode negociar suas 530 

convicções porque qual imagem eu passaria para o 531 

público, que ideia eu passaria para os meus eleitores 532 

se eu tivesse uma posição definida com os meus pares e 533 

chegasse na hora da verdade as minhas pernas tremessem 534 

e eu amarelasse. Essa casa não muda e me sinto muito 535 

orgulhoso dos senhores que assinaram e permaneceram 536 

fiéis aos seus votos mostrando que conhecem o Regimento 537 

Interno porque a plenária tem sim que se manifestar, 538 

parabéns a plenária. Coloquei para os companheiros na 539 
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sala de reunião que poderia explodir a terceira guerra 540 

mundial, mas se eu assinar uma preposição manterei a 541 

minha posição em plenário porque eu não posso oscilar 542 

em dois pensamentos, meus eleitores conhecem a minha 543 

posição, sabem a minha postura que jamais vou assinar 544 

preposição e mudar na Tribuna. Por isso agradeço aos 545 

companheiros porque sei que com os senhores essa Casa 546 

pode contar quando houver uma matéria polêmica a 547 

população vai saber quem realmente vai sustentar na 548 

Tribuna as suas posições, obrigado a todos. Na Tribuna 549 

Vereador Elerson, Senhor Presidente serei breve, quero 550 

dizer que o Vereador Antônio Almeida falou aqui 551 

anteriormente que bom seria se sempre tivessem essas 552 

discussões, esses debates, também estou muito feliz por 553 

ter havido hoje aqui esse debate, essa discussão e 554 

gostaria que essa discussão continuasse em matérias 555 

importantes para o nosso povo, importante para a 556 

sociedade porque muita das vezes tem chegado aqui 557 

matérias polêmicas, matérias importantes tem chegado às 558 

dezessete e trinta e são votadas às dezoito horas e não 559 

tem ninguém para se levantar aqui para questionar, para 560 

discutir, para averiguar se aquilo que está sendo 561 

discutido, que está sendo votado está indo ao encontro 562 

dos anseios da nossa população, da nossa cidade e hoje 563 

a discussão a respeito do horário, quero dizer para 564 

você Vereador, você que assinou o requerimento e que 565 

porventura mudou de ideia não há mal nenhum nisso, isso 566 

é democracia. Você pode hoje estar convicto, pode ter 567 

sido pego de surpresa, pode ter assinado o requerimento 568 

em consideração ao nobre parlamentar que tem muitos 569 

amigos aqui nessa Casa e depois qual o problema nisso 570 
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Vereadora Doutora Fátima em você refletir em analisar e 571 

ver que não deveria ter posto a sua assinatura nesse 572 

documento. Então senhores vereadores que por ventura 573 

tenham assinado e não votaram favoravelmente estejam 574 

com as suas consciências tranquilas, você é dono do seu 575 

mandato, você responde pelas suas ações. Outras 576 

votações virão, mais importantes até do que essa que 577 

você vai voltar novamente de acordo com a sua 578 

consciência de acordo com seus princípios e hoje nessa 579 

noite eu saio daqui de cabeça erguida, alegre, feliz 580 

porque o povo que queimadense venceu e as sessões vão 581 

continuar sendo às dezoito horas nessa Casa como é 582 

desejo da população, muito obrigado. Na Tribuna 583 

Vereador Bira Birinha, Senhor Presidente dispensando 584 

protocolo, estamos em uma Casa de Leis, é uma discussão 585 

em um campo político, campo ideológico nas disputas das 586 

ideias, então em particular saio daqui muito tranquilo 587 

e convicto porque eu fiz valer a posição a qual eu 588 

falei e que não pode ser acatado que seria reservar e 589 

envolver a população. Não carrego a culpa de ter traído 590 

ninguém, não foi esse o propósito quando assinei 591 

naquele momento consciente da assinatura porque eu tive 592 

aqui na discussão com os clamores do problema da 593 

segurança e da insegurança quando eu fiz aquela 594 

assinatura foi que teria o entendimento nosso 595 

envolvendo a necessidade de ter um maior público, não 596 

foi em momento nenhum trair e mudar a todo instante. 597 

Não é esse o propósito, não é isso que eu quero e não é 598 

esse o meu papel aqui, obrigado. Na oportunidade em 599 

nosso expediente da próxima sessão, será aprovada a ata 600 

da vigésima segunda e vigésima terceira sessão 601 
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ordinária. Na ordem do dia da próxima sessão, Projeto 602 

de Resolução zero cinco de dois mil e dezenove de 603 

autoria da Mesa Diretora. O Presidente comunicou que 604 

não havia inscritos para Explicações Pessoais, marcou 605 

nova Sessão Ordinária para quarta-feira, vinte e nove 606 

de maio do ano corrente, às dezoito horas. Nada mais 607 

havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença de 608 

todos e deu por encerrada a sessão às onze horas e dez 609 

minutos, da qual, para constar, Armando Martins dos 610 

Santos Pinto, matrícula setecentos e dezenove, Redator 611 

de Ata Ad hoc, lavrei a presente ata que, se aprovada, 612 

será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pela 613 

Senhora Secretária, estando a gravação da Sessão à 614 

disposição em meio digital, na sede da Casa. Queimados, 615 

vinte e oito de maio de dois mil e dezenove. 616 

 617 

 618 

______________________________ 619 

Milton Campos Antonio 620 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 621 
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 624 

______________________________ 625 

Fátima Cristina Dias Sanches  626 

Secretária da Câmara Municipal de Queimados 627 
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______________________________ 631 

Armando Martins dos Santos Pinto 632 

Redator de Ata Ad hoc 633 

Matricula 719 634 
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