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ATA ELETRÔNICA N.º 0122 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA

Ata da vigésima sétima

Sessão Ordinária da

Câmara Municipal de

Queimados do Primeiro

Período do Terceiro ano

legislativo, realizada no

dia 04 de junho de 2019,

às 10 horas, no Plenário

desta Casa.

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e1

dezenove, às dez horas, reuniu-se a Câmara Municipal de2

Queimados em sua vigésima sétima sessão ordinária, com3

a presença dos Senhores Vereadores: Alcinei Duarte de4

Oliveira (Cinei), Adriano Morie (Morie), Elerson5

Leandro Alves (Elerson), Antônio Almeida da Silva6

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

Gabriela Lycurgo Chernicharo (Gaby Chernicharo), Júlio8

César Rezende de Almeida (Júlio do Inconfidência),9

Getúlio de Moura (Getúlio do Tutu), Nilton Moreira10

Cavalcante (Professor Nilton), Ubirajara Gomes da Cruz11

(Bira Birinha), Wilson Espiridião Pimenta Sampaio12
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(Wilsinho três Fontes) , Martchellos de Almeida13

Parreiras Fuli (Martchellos), Maurício Baptista14

Ferreira (Maurício do Vila) e Paulo Cesar Pires de15

Andrade (Paulinho Tudo a Ver). A Mesa foi presidida por16

Vossa Excelência Senhor Vereador Milton Campos Antônio17

(Milton Campos), Presidente da Câmara Municipal e pelo18

secretário Ad hoc o Senhor Vereador Antônio Chrispe de19

Oliveira (Tuninho Vira Virou). Ausente Vereadora20

Doutora Fátima Cristina Dias Sanches (Dra. Fátima).21

Verificado haver quórum regimental, a Presidência22

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Na23

sequência, convidou o Senhor Vereador Jackson para24

fazer a leitura bíblica em Salmos capítulo quinze25

versículo um. Ato contínuo foi lido no expediente as26

Mensagens do Poder Legislativo, a saber: Projeto de Lei27

trezentos e vinte e um de dois mil e dezenove de28

autoria do vereador Maurício do Vila. Ainda em29

expediente, seguiu-se a leitura das Indicações30

Legislativas desta Casa, a saber: Indicação Legislativa31

trezentos e sessenta e seis, trezentos e sessenta e32

sete e trezentos e sessenta e oito de dois mil e33

dezenove de autoria do Vereador Júlio do Inconfidência.34

Indicação Legislativa trezentos e sessenta e nove,35

trezentos e setenta e trezentos e setenta e um de dois36

mil e dezenove de autoria do vereador Tuninho Vira37

Virou. Indicação Legislativa trezentos e setenta e dois38

de dois mil e dezenove de autoria do vereador Morie. O39

Presidente anunciou o Vereador Professor Nilton para o40

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos, não poderia41

deixar de vir a essa Tribuna, pois na última sessão42

ordinária de quarta-feira nós tivemos um embate a43
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respeito do regimento interno e ouve alguns44

comentários. A Doutora Fátima não está aqui e eu tenho45

todo respeito e carinho por ela, não estou aqui para46

poder agredir nem falar mal, principalmente porque ela47

não está aqui, mas só para poder falar o seguinte48

porque ela até brincou eu acho que era brincadeira49

dela, é como se diz é uma brincadeira positiva onde50

disse que líder de governo nunca vem na Tribuna para51

poder falar e hoje veio falar. Eu acho que seria52

desnecessário isso, mas como ela falou então agora eu53

vou atendê-la e todas as sessões eu estarei aqui para54

poder falar alguma coisa ou discutir alguns assuntos55

sem problema nenhum agora eu gostaria que todos os56

senhores prestassem atenção no seguinte por que o57

Professor Nilton líder de governo sempre preservou a58

vida na Tribuna e com isso eu dou liberdade a todos os59

senhores de discutirem e trazerem suas opiniões aqui. A60

minha obrigação é vir aqui e defender o governo sob61

qualquer hipótese e deixar de ser Vereador igual a62

vocês e defender o meu cargo como líder de governo63

mesmo que às vezes o governo esteja errado. Como eu64

tenho o meu pensamento acho que quando o Elerson vem, o65

Antônio ou qualquer um dos Senhores vem falar alguma66

coisa aqui que não é nem contra o governo, uma crítica67

ou para melhorar o serviço de tal setor eu não tenho68

que vir aqui prontamente porque eu sou líder de governo69

e vir e debater o Elerson de forma nenhuma. Eu sempre70

gostei de resolver as coisas na sala de reuniões, mas71

já que eu fui invocado para poder vir nessa Tribuna,72

não tenho problema nenhum em vir nessa Tribuna para73

poder te dar um bom dia pelo menos aos senhores e74
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conversar sobre alguma coisa. Sobre a última votação eu75

queria dizer aos senhores que colocaram nos meios de76

comunicação que foi uma derrota, hoje vocês podem77

apresentar aqui dentro do Regimento Interno uma nova78

votação que se tiver nove votos pode mudar para três,79

quatro, cinco, seis e pode até alguém me convencer que80

isso e o melhor para todos nós, é uma questão de81

trabalho interno agora quando a pessoa alegar, respeito82

a opinião de cada um, que o público não vem, que isso é83

um afronto a população. Pedi ontem para o Armando fazer84

esse levantamento e agradeço ao Presidente Milton85

Campos que sempre zelou por essa parte, Inclusive eu86

vou falar aqui a respeito de uma postagem a respeito da87

última sessão, Resolução cento e um de dois mil e seis,88

eu estava nessa casa, era Vereador, votamos para a89

sessão ser de manhã, Resolução cento e oito de dois mil90

e oito votamos para noite, Resolução cento e dezenove91

de dois mil e onze, eu era Vereador, alterou o dia ,92

Resolução cento e trinta e seis de dois mil e treze,93

foi para amanhã,Resolução cento e quatorze não foi94

feito levantamento, Resolução cento e cinquenta de dois95

mil e quinze, foi para manhã, a cento e cinquenta e96

oito trocou o dia, a cento e setenta e um  de dois mil97

e dezessete, foi para noite e agora trocou de novo, ou98

seja, isso é mero instrumento de trabalho nosso99

regimental, não quer dizer que é contra fulano,100

cicrano, beltrano ou contra a população. Agora queria101

falar de outro assunto, outro comentário da Doutora102

Fátima dizendo que hoje eu e alguns vereadores sofremos103

uma derrota na Câmara Municipal de Queimados, primeiro104

assunto, foram três vereadores então não chega ser nem105
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um terço, eu acho que a palavra aqui está errada, foi106

veemente contra a mudança que é um direito dela sobre o107

horário das sessões que tradicionalmente acontecem às108

dezoito horas e foi mudado para parte da manhã, horário109

que impossibilita a participação Popular, visto que a110

maior parte das pessoas está trabalhando. Discordo em111

gênero e grau, quando os senhores que foram vereadores112

em outros mandatos viram aqui, tanto a noite como dia a113

população. A não ser em casos de problema sindical,114

respeito à opinião de cada um, se quiser afirmar isso115

vai afirmar é um direito na Tribuna é um direito que116

você tem como Vereador de afirmar, mas subjugar a minha117

inteligência eu sei que seres humanos hoje uns são mais118

inteligentes do que os outros, mas não pode dizer por119

que um é mais inteligente tem um QI mais apurado dizer120

que eu sou imbecil ou porque eu não cursei uma121

faculdade ou pós-graduação que é melhor do que eu ou122

sabe mais do que eu, nós não podemos ir por esse123

caminho que não vai funcionar. Ontem havia decidido124

manter o horário da noite e hoje novamente foi votado125

em caráter de urgência pelo líder do governo Nilton126

Moreira Cavalcante na Câmara e alguns colegas mudaram o127

voto por pressão (leitura da publicação). Isso é uma128

afronta ao Vereador e já entrando no pessoal do129

Vereador que ele não pensa que ele votou sobre pressão,130

fica difícil e não tem como chegar a um consenso eu131

respeito à opinião de cada um dos Senhores. Continuando132

a leitura da publicação, e acabamos sofrendo essa133

derrota a transparência e as portas abertas sempre134

foram pilares do meu mandato e seguirei lutando por135

nossa população que tenha cada vez mais acesso a tudo136
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que acontece naquela casa. Meu Presidente agora eu137

invoco o senhor, quer dizer que o senhor nessas138

resoluções compactuou com a proibição dos Munícipes139

nessa casa de leis, não estou entendendo o senhor140

sempre prezou pelo bom funcionamento que a população e141

cada um dos Senhores. Já veio o Antônio já veio o Cinei142

quando vem uma vez uma classe aqui estiver longe que143

nem o ano passado funcionário público vocês venham mais144

acompanhar o nosso trabalho, Elerson vem aqui acompanhe145

pelo amor de Deus você estará fortalecendo, venha146

reivindicar o seu direito nessa casa, cada um dos147

senhores eu vejo aqui na Tribuna falando isso, então148

nós prezamos, pois quem manda aqui essa casa é do povo149

então nós trabalhamos para o povo e a prioridade número150

um aqui é o povo e continuará sendo eu sei que é do151

Presidente e é de todos nós que fomos eleitos para152

representar o povo nessa casa. Não estou aqui153

criticando nem falando fora da ausência dela até porque154

eu não estou falando nada demais eu só estou falando155

que a gente tem que ter muito cuidado às vezes a gente156

quer se expressar de certa forma e no calor das emoções157

a gente acaba se expressando de uma forma que não é a158

verdadeira, não é correta. Não estou criticando nem159

falando da Doutora Fátima que não está aqui hoje, estou160

apenas comentando que não é a realidade não é o que nós161

vivemos independente do Elerson, independente do162

Martchellos, independente da Doutora Fátima que é uma163

excelente médica e sempre desempenhou um trabalho164

excelente e vem desempenhando, eu tenho carinho e165

apreço por ela porque ela é uma vereadora que realmente166

exerce o mandato dela e têm que ser respeitada como167
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Vereadora e nas suas opiniões, a gente tem que ter168

cuidado com o que nós às vezes falamos, algumas pessoas169

acham que o que se fala hoje amanhã o vento leva, eu170

acho que não é assim o que se fala fica escrito e fica171

pautado no que é. Eu não preciso dizer o que eu sou se172

sou do bem ou do mal, a minha vida representa a vida de173

todos nós, representa o que nós somos, um mandato174

difícil que todos os senhores Elerson, Antônio,175

Wilsinho, Paulinho, Júlio desempenharam, todos nós176

conseguimos conquistar é direito legítimo de cada um.177

Eu nunca vim aqui na Tribuna para glorificar porque eu178

fui o mais votado da história da cidade, qual é a179

diferença minha para o Birinha ou para outro, nenhuma,180

o voto é o mesmo do suplente de todos os senhores, eu181

nunca me senti glorificado porque eu fui mais votado182

aqui isso não representa na minha vida isso não está na183

minha vida setecentos ou oitocentos ou mil, isso não184

vem ao caso, muitos dos Senhores não gostam muito de185

Tribuna eu respeito é uma característica minha vocês186

têm que respeitar entendeu eu não sou obrigado a vir187

aqui o direito ao meu cargo me preserva o direito de188

vir ou não, de falar ou não, de debater ou não algum189

assunto, ou seja, tem vereadores aqui que não gostam o190

Getúlio não gosta muito de Tribuna a não ser na hora191

que tem uma questão polêmica, Paulinho vem de vez em192

quando para reivindicar alguma coisa da população e tem193

outros que gostam, bato palma, para poder vir na194

Tribuna reivindicar e falar bacana. Já pensou se todo195

mundo fosse calado igual eu sou, não teria Câmara, o196

debate é bom e é isso mesmo que tem que acontecer nessa197

casa só não pode ir para o lado pessoal, nós temos o198
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regimento interno que tem que olhar bem o Regimento199

Interno observar e estudar e se debruçar sobre o200

regimento interno porque nem tudo pode acontecer aqui,201

não é porque você tem um microfone, uma Tribuna e um202

mandato de Vereador que você vai metralhar todo mundo,203

eu queria agradecer a todos os senhores, se depender e204

se precisarem de mim podem me requisitar estou a205

disposição de todos os senhores. Outra coisa, cada um206

dos Senhores se tiver votação quando chegar votação do207

governo aqui eu farei questão de dizer que o governo208

vota assim, essa é a posição do governo eu vou vir aqui209

a cada minuto defender como líder de governo, Vereador210

é outra história como líder de governo chega uma211

mensagem eu tenho que defender por causa do cargo agora212

como Vereador eu estou com todos vocês, se for a213

maioria que decidiu uma coisa está decidido é a maioria214

o Regimento que manda o Presidente acata que é o215

guardião do Regimento Interno ele é e sempre fez em216

relação a isso e não tem fulano perdeu cicrano perdeu,217

não perdeu nada, é simplesmente uma situação interna.218

Senhores meu muito obrigado a todos. Na Tribuna219

Vereador Tuninho Vira Virou, senhoras e senhores bom220

dia, Senhor Presidente o que me traz a essa Tribuna,221

primeiro uma parte até triste em relação à segurança da222

nossa cidade eu trouxe a esta Tribuna pedindo a223

colaboração dos companheiros onde nós fizemos uma224

Indicação Legislativa a pedido não só dos comerciantes225

como também dos moradores da praça Oscar Fanchem e226

junto ao Cesinha onde aconteceu aquela tragédia,227

pedimos porque ali estava levando a todos e não só a228

mim a  periculosidade acontecendo a cada tempo, nós229
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viemos aqui e fizemos o pedido à comissão de segurança,230

mas temos que tomar essa medida o mais rápido possível231

e trazer aqui o secretário da pasta e buscar junto que232

seja ali todos compartilhados através do batalhão, dar233

ciência a delegacia para que isso não venha mais234

acontecer e aproveitando agora o momento que houve um235

incidente é hora da gente colocar especialmente a nossa236

guarda municipal para fazer um parada e não deixar237

aglomerar mais aquela rapaziada. O outro motivo é que238

estou aqui muito satisfeito vendo o plenário e aí eu239

digo que o povo quando quer frequentar a casa e saber240

do andar do Legislativo está aí a presença. Aqui o241

Professor Nilton nosso líder de governo a quem eu quero242

até parabenizar e quando ele trouxe aqui as resoluções243

que inclusive eu cheguei a votar e comentei até antes244

da votação que a sessão era a noite passamos para as245

dez horas, mas naquela época a gente não tinha a cidade246

a base da segurança tão precária igual estamos tendo247

hoje através até dos governos estaduais e aqui quarta-248

feira eu fui um dos últimos a sair dessa casa me parece249

que o presidente e alguns companheiros de vereador aqui250

puderam ver o que aconteceu aqui em frente, foram dois251

cidadãos abordados em uma moto por uma viatura da252

polícia militar isso na quarta-feira a Doutora Camila e253

o Presidente Nilton viram, alguns outros vereadores que254

saíram cedo não viram isso e isso aconteceu na quarta255

Graças a Deus que ali aqueles cidadãos abordados era256

apenas problema de documento, mas se aqueles cidadãos257

estivessem armados e se é uma fuga eles entrariam aqui258

e isso podemos pegar ou uma pessoa pública ou a gente259

parlamentar e colocar sobre a gente uma mira de uma260
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arma. Então meus companheiros eu parabenizo a todos os261

Vereadores que cumpriram com seu voto nessa262

determinação pelo horário e deixo aqui também outro263

parecer, vocês podem ver que a maior parte do264

parlamentarismo, da Alerj só funciona em horário de265

expediente legal, quando o público quer vir e266

participar dessa casa ele vem sim porque ele sabe da267

necessidade da sua participação. Quero também aqui268

pedir aos meus pares vereadores, estou apresentando269

aqui hoje três indicações de suma importância para o270

engrandecimento da nossa cidade é uma lá no bairro São271

Francisco que é a regularização em relação as272

escrituras definitivas para a população e também a273

gente está fazendo por parte como os demais274

companheiros vereadores que também existe em outros275

bairros até dos próprios amigos vereadores e que também276

eu ia pedir que todos vocês pudessem também fazer essa277

indicação que essa lei ela está tramitando já no Estado278

e tenho certeza que vai ser uma grande vitória para279

essa população sofrida. Então está aqui o meu bom dia e280

o meu agradecimento a todos. Na Tribuna Vereador Morie,281

bom dia a todos, Presidente o que me traz a Tribuna282

nessa manhã é para justificar essa indicação e dizer283

que parece uma coisa simples um buraco a gente indicar284

para que faça reparo apenas de um buraco, mas eu estive285

presente lá no local e esse buraco tem aproximadamente286

um metro e meio de profundidade e eu fiquei muito287

preocupado porque muitas crianças residem ali e me288

despertou essa preocupação que pode ocasionar de alguma289

dessas crianças ou até mesmo um adulto venha cair nesse290

buraco e causar um dano irreparável, tenho certeza que291
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o Executivo na presença do grande Secretário Rogério292

Brandi irá fazer esse reparo com a máxima urgência.293

Gostaria de parabenizar o Tuninho pelas indicações294

parabenizar o meu líder por ocupar essa Tribuna eu acho295

que é de fundamental importância que o líder de governo296

se faça presente sim na Tribuna. E quanto à votação297

passada da última sessão nós Vereadores temos que298

entender que nós fomos eleitos pelas nossas opiniões e299

sempre haverá divergência por isso há uma300

diversificação de pessoas aqui que pensam tão301

diferentes, pessoas que exercem profissões diferentes302

que batalham em frentes diferentes. A Gabi nós vemos303

que levanta a bandeira em defesa das mulheres nós temos304

outras minorias e assim por diante é por isso que a305

política ela se torna tão interessante porque a306

população ela também pensa fracionado, cada um pensa de307

maneira diferenciada do outro porque se todos nós308

pensássemos de maneira igual não precisaríamos ter o309

legislativo para poder discutir leis e apresentar310

propostas porque todos nós estaríamos pensando na mesma311

coisa então eu fiquei feliz com o que aconteceu aqui312

nessa casa porque nós começamos a ter discussões que313

vão acrescentar o legislativo e creio eu que a314

população. Fico muito feliz na primeira sessão às dez315

horas da manhã, eu sempre fui fã desse horário, porque316

na legislatura passada nós temos o maior número de317

pessoas justamente nesse horário e hoje eu percebo que318

a nossa casa está com número grande de munícipes319

assistindo a sessão então isso significa que nós não320

erramos na mudança de horário e quero parabenizar a321

todos os que se envolveram nas discussões porque afeta322
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a todos nós, cada um defendendo as suas ideias e isso é323

legítimo e é legal e no mais meu Presidente eu quero324

agradecer e dar o meu bom dia a todos e que Deus nos325

abençoe. Na Tribuna Vereador Antônio Almeida,326

cumprimentou a todos, Presidente eu quero nesse momento327

resguardar todos os vereadores da sua competência e328

fazer aqui três destaques que eu achei importantíssimo329

para essa casa que tem um quadro de vereadores cada um330

com a sua competência, com seu trabalho em suas331

regiões, mas na minha volta para essa casa eu fiquei332

muito surpreso e muito feliz em ver a participação de333

três vereadores aqui um eu já conhecia da gestão334

anterior, mais dois me surpreenderam muito. Eu queria335

fazer esse destaque e parabenizá-los pelas suas336

atitudes, firmeza de caráter e de posicionamento que é337

o Vereador Bira Birinha, a Vereadora Gabi e meu nobre338

amigo Vereador Marthellos que eu já conhecia seu339

posicionamento em defesa do governo, mas eu fiquei340

muito feliz em ver a firmeza da Gabi nessa Tribuna em341

defesa das suas convicções. É isso que essa casa342

precisa de vereadoras, de mulheres com fibra que saibam343

realmente o que estão fazendo aqui nessa casa e a344

senhora está representando muito bem a classe feminina.345

Parabéns a senhora pela sua postura aqui nessa casa e a346

sua firmeza de caráter. O vereador Bira Birinha não era347

de se esperar outra coisa pela sua postura enquanto348

sindicalista acostumado com debates e grandes349

multidões. Para mim foi uma grata surpresa e uma honra350

estar com os senhores nessa casa e estendendo claro ao351

meu amigo Vereador Marthellos, não podia também ser352

diferente Presidente com relação ao líder de governo eu353



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

que estive nessa casa de dois mil e doze a dois mil e354

dezesseis e sempre pude participar das comissões como355

líder de governo, ver um líder de governo com uma356

postura diferenciada vindo a essa Tribuna além de357

liderar a base do governo, mas vindo aqui para a358

Tribuna colocar a sua cara, colocar as suas posições359

porque a posição do líder nessa casa é uma posição360

muito difícil e o Vereador Nilton Moreira vem tendo361

maestria e habilidade para conduzir, e como ele mesmo362

diz sempre que há momentos em que temos que passar gelo363

na veia, a momentos que o sangue está quente é preciso364

passar gelo na veia para que as emoções não ultrapassem365

seus limites porque a democracia e a forma republicana366

de tratar os companheiros têm que prevalecer. Quero367

fazer algumas referências, nós tivemos aqui Presidente368

na quinta-feira uma audiência pública da Fazenda369

presidida pelo Vereador Cinei, Vereador parabéns pela370

sua condução foi uma brilhante audiência pública alguns371

dados financeiros foram de importante esclarecimento.372

Primeiro, eu perguntei Presidente ao secretário Fábio373

que estava representando a fazenda qual a capacidade de374

endividamento do nosso município e quanto nós tínhamos375

de endividamento e para minha surpresa o que nós temos376

de endividamento eram três milhões que foram para377

comprar macas, quando votamos em dois mil e quatorze e378

dois mil e quinze e encerra agora. Então o Município de379

Queimados não está endividado a nível de empréstimos380

para compra de equipamentos e uma outra coisa que ele381

me esclareceu que eu achei importantíssimo, as vezes o382

governo sofre críticas dizendo que a máquina está383

inchada porque ela tem sua maioria servidores384
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comissionados, pudemos ver na quinta-feira nessa385

audiência pública que o que mais pesa na máquina a386

nível de despesa são os servidores concursados, é387

necessário realmente, mas foi importante esclarecer que388

oitenta por cento do gasto com a folha é com servidores389

concursados, dados que confesso que eu sabia  que nós390

temos mais concursados do que comissionados, mas esse391

percentual de oitenta por cento de gastos com392

servidores concursados é um dado que eu não tinha, mas393

na quinta-feira o Heitor pôde esclarecer e mais alguns394

questionamentos que foram feitos nessa pasta que vai395

ser alvo de informação porque nós precisamos ajustar396

algumas coisas. Eu indaguei também com relação aos397

ambulantes porque nós temos nessa casa uma lei que é de398

nossa autoria que foi aprovada nessa casa é a lei que399

criou CCP, centro comercial popular, para que nós400

possamos ter um local definitivo para os ambulantes401

estarem trabalhando e desobstruindo as calçadas e as402

vias públicas e tenham um local digno para trabalhar,403

isso é um fato que estará sendo discutido com Prefeito404

e com o Fábio na Fazenda. Outra questão é que na405

quinta-feira teve audiência pública da Fazenda e na406

sexta-feira audiência pública da Saúde na qual eu sou407

Vice-Presidente tenho como Presidente o Professor408

Nilton Moreira, tivemos aqui uma audiência pública409

muito produtiva e com grandes debates, assim nós410

pudemos questionar muitas situações da saúde, sabe por411

que Presidente, às vezes nós que somos governo, eu sou412

governo e não podemos ficar acanhados Vereador Jackson413

de questionar um secretário, muito pelo contrário,414

quando nós questionamos um Secretário é para tirar ele415
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da zona de conforto. Como se vê na minha região aqui no416

Paraíso, na Porteira, região em que resido há mais de417

quarenta anos, precisa realmente de um trabalho na418

educação, na área de saúde onde tem um índice muito419

alto de chikungunya. É preciso um combate muito420

específico naquela região eu não posso cruzar os braços421

e não falar nada com relação a isso é minha região que422

está sofrendo eu estou aqui para representá-los. Uma423

questão que nós discutimos aqui e que muitas pessoas424

sofrem Presidente é com a central de regulação de vagas425

porque o paciente tem duas portas de entrada em426

Queimados para atendimento médico uma é o infantil que427

está ali vinte e quatro horas na emergência para as428

crianças e a outra é o UPA com emergência para os429

adulto é a porta de entrada o paciente entra na porta430

de entrada, ele é medicado, é atendido e depois se ele431

precisar de um atendimento mais específico como que432

isso se dá. Não pode pegar o paciente colocar em uma433

ambulância e sair procurando hospital, tem uma central434

de regulação de vagas e o município não tem gerência435

sobre isso, quando o paciente entra na central de436

regulação de vaga é o Estado que regula junto com a437

unidade que referenciou ou é o UPA ou é o infantil e a438

Secretaria de Saúde só fica sabendo quando já não tem439

mais jeito, quando o hospital tenta transferência e não440

consegue aí por último é que ela vai saber que tem um441

paciente em estado grave para interceder.  Nós442

precisamos mudar essa mecânica, por isso que eu propus443

aqui nessa casa um Fórum de debate do Legislativo de444

todas as Câmaras Municipais da Baixada Fluminense para445

discutirmos uma melhor atuação do Sisreg para poder ter446
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uma porta de entrada mais acessível a todos e não ficar447

perdendo o paciente em nossas portas de entrada e o448

Município ficando impedido de atuar porque não compete449

ao Município que não o domínio da central. A central450

recebe a demanda e ela que referencia as vagas, mas nós451

precisamos discutir isso porque esse modelo não está452

legal, esse modelo tem feito perder vidas. Então eu453

quero parabenizar essa casa pela atuação da casa e dos454

vereadores que tem se dedicado em fazer indicações455

legislativas nas suas regiões, que nem sempre são456

atendidas no seu todo, mas se formos pegar o relatório457

dessa casa a indicação legislativa, as leis que foram458

feitas atendem muito bem a cada cidadão, a cada bairro.459

É preciso sim que essa casa aqui assuma o seu papel, eu460

fico muito feliz de voltar para essa casa, essa casa461

tão dinâmica debatendo as questões e não tendo medo de462

falar a verdade e às vezes ser até um pouco antipático,463

mas é como foi colocado aqui, cada um dos Senhores tem464

as suas ideias, aqui é um conjunto de ideias. Que bom465

que temos ideias diferentes, que bom que podemos466

debater aqui as nossas ideias. Essa casa é para isso467

Presidente e o senhor a condução que tem feito nessa468

casa com muito conhecimento do Regimento Interno e da469

Lei Orgânica e sempre muito firme nas suas posições, eu470

acho que essa casa cresceu muito e tem muito que471

crescer nessa gestão, obrigado a todos. Na Tribuna472

Vereador Jackson, bom dia a todos mais uma vez, venho473

aqui na Tribuna para responder ao Vereador Tuninho Vira474

Virou pela questão do que foi acontecido aqui na475

pracinha que já tinha sido uma solicitação do vereador476

na questão de nós fazermos uma reunião com os moradores477
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com os Comerciantes por conta do som alto, das drogas,478

de tudo antes que acontecesse aquilo que aconteceu.479

Ainda bem, eu acho que não teve nenhuma morte e nenhum480

ferido, foi só um susto, mas poderia ter acontecido o481

pior. Quero dizer para o senhor que já está marcada a482

reunião para o dia dez às quinze horas aqui na Câmara483

de Vereadores, quero estender esse convite a todos os484

vereadores e a população presente. Nós estaremos485

fazendo uma carta convite para entregar a cada morador486

e comerciantes ali do bairro e no dia trinta eu já fiz487

esse mesmo convite a todas as autoridades que estavam488

representando nosso município no Conselho Comunitário489

de Segurança que foi feito ali no CEU, o Major Elias490

José estava lá, o secretário, que eu acredito que não491

seja mais secretário, parece que ele pediu exoneração492

também estava lá e a gente tem que ver quem vai ser o493

secretário de segurança agora para que nós possamos494

trazer ele para dentro dessa realidade e discutir com495

ele o que podemos fazer ali e até esse momento a gente496

ponderou em ter que convidar o secretário de transporte497

também porque vai ter que fazer uma operação de reboque498

de carros porque os carros de som ficam no meio da rua499

fechando a rua. Tivemos a ideia também de convidar o500

Secretário de Finança porque a responsabilidade, eu501

sempre falo, que é de todo mundo não tem jeito, não502

adianta querer procurar um culpado se procurar um503

culpado vai apontar para um montão, mas quando a gente504

puxa a responsabilidade para nós a gente consegue de505

repente ter uma solução. Tem muitos bares ali por perto506

que não tem nenhum alvará, não paga, não dá uma nota507

fiscal e isso é crime. Se a gente vai combater o crime508
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temos que chamar a Secretaria de Finanças com seus509

fiscais, polícia, transporte, fazer tudo para que faça510

um trabalho correto. Não adianta fazer o trabalho pela511

metade também, então eu acho que é um conjunto de512

coisas. Já vamos fazer o convite e no dia dez já está513

agendado aqui na Câmara para podermos debater esse514

assunto, obrigado. Na Tribuna Vereador Júlio do515

Inconfidência, bom dia Presidente, mesa diretora, meus516

pares e todo o público presente, Presidente eu vejo517

meus pares falando sobre segurança na cidade referente518

a mudança de horário por causa da violência, aonde eu519

fui contra, meu posicionamento de ser contra é520

referente a isso mesmo. Eu não vou deixar de sair à521

noite por causa de segurança e eu quero que meus pares522

tenham a consciência que o único que pode mudar essa523

nossa realidade somos nós mesmos, nós do Legislativo524

junto com o Executivo temos que nos unir e cobrar. Nós525

tínhamos uma Secretaria de Monitoramento dentro da526

cidade, Vossa Excelência já respondeu à minha pergunta,527

qual é a eficácia dessa Secretaria de Monitoramento, o528

que nós cobramos do Prefeito sobre essa Secretaria. Nós529

estamos presenciando vários incidentes no centro da530

nossa cidade. Esse não é o primeiro, não foi o segundo531

e nem foi o terceiro e o que foi feito, qual foi o532

nosso posicionamento sobre isso. Nós temos que cobrar533

realmente de quem é de direito, quem é o mandante da534

pasta e o mandante da pasta é o prefeito. Todo dia eu535

olho DOQ, semanalmente exonera dois e nomeia três,536

exonera cinco e nomeia oito. Vai falar sobre a537

Secretaria de Monitoramento para contratar uma empresa538

não tem dinheiro. Então nós temos que rever o nosso539
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conceito o que nós realmente estamos fazendo para mudar540

a realidade da nossa cidade, sou governo e entendo toda541

a dificuldade onde eu fiquei um ano e quatro meses à542

frente da parte de secretaria de desenvolvimento543

econômico, sei da dificuldade que temos, mas tem coisas544

que são prioridades dentro da nossa cidade. A segurança545

é prioridade, assim como a saúde e educação, então não546

podemos deixar continuar do jeito que está. Mais uma547

fatalidade dentro da nossa cidade, graças a Deus não548

morreu ninguém, mas até quando vai ser isso, somos nós549

que temos que mudar essa situação, nós estamos aqui550

para isso, nós fomos eleitos para isso, para mudar a551

realidade da nossa cidade, obrigado. O Presidente552

perguntou se havia mais algum Vereador para o uso553

Tribuna e completa só para corroborar com o discurso do554

Vereador Júlio do Inconfidência, me lembro muito do555

governo passado e na oportunidade quero falar com o556

presidente da Comissão de segurança Vereador Jackson e557

eu me lembro muito bem que no governo passado tinha uma558

equipe que circulava todas as escolas do nosso559

município, circulando justamente aqui no Cesinha. Todo560

final de semana esse carro estava estacionado ali junto561

com o Proeis e com funcionários da secretaria de562

segurança, isso ai acabou nem sei o porquê nunca mais563

esse carro permaneceu ali. Então, saber do presidente564

da comissão o que ele pode junto ao Poder Executivo565

apurar o que realmente está acontecendo porque mesmo566

que não seja uma equipe da polícia, mas um carro ali567

estacionado com dois PMs e mais alguns seguranças já568

impõe um respeito e já diminui a vontade de fazer. Eu569

não entendo nada de segurança, mas eu acho que isso aí570
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ajuda e funciona. É melhor a Vossa Excelência dar uma571

prioridade nisso ai. Vereador Jackson em esclarecimento572

ao Presidente, eu fiz essa solicitação ao secretário e573

também ao comandante da Guarda sobre essa questão, só574

que o Proeis trabalha das sete da manhã até dez horas575

da noite, a guarda municipal vai até as dezoito horas.576

Então chega um determinado horário não tem ninguém. O577

Presidente em resposta ao Vereador Jackson, mas nesse578

caso eu entendo que tem que se criada outra equipe de579

guarda municipal. Vereador Jackson em resposta, aí se580

coloca a culpa em cima do batalhão e o Batalhão diz que581

não tem efetivo para colocar na rua então a gente chama582

para conversar para poder montar uma estratégia que583

possa dar mais segurança principalmente nos lugares que584

o povo está clamando. Vereador Antônio Almeida se585

posiciona, Presidente me permita Vereador Jackson me586

permita sexta-feira eu estava no transporte e o Elias587

José da segurança pública, nós fazíamos operação ali na588

praça até as quatro horas da manhã participava em589

conjunto com a ordem pública e nós chegávamos ali590

Vereador no máximo às vinte horas com o apoio do591

batalhão, nós secretários com a equipe nossa592

comissionada, nossos fiscais comissionados e os agentes593

também da Segurança de Ordem Pública comissionados,594

junto com o secretário e o policiamento do batalhão595

ficávamos ali de vinte horas até as quatro horas da596

manhã para combater o uso de bebida alcoólica de597

menores que estavam ali consumindo e à venda aos598

menores. Então existia sim, é possível fazer sim a599

desculpa que não tem que o Proeis não fica até essa600

hora não é desculpa porque nós fizemos e era positivo o601
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resultado, temos que voltar a fazer novamente isso,602

obrigado Presidente. O Presidente agradece o Vereador603

Antônio Almeida pelo esclarecimento. Vereador Jackson604

em esclarecimento, foi o que eu falei faz um605

plantão,foi isso que eu sugeri, divide, coloca um grupo606

a noite porque ali não é todo dia é apenas sexta,607

sábado e domingo e sexta-feira realmente é o pior dia.608

Então escolhe um dia, dá folga para essa galera e uma609

galera fica ali ou faz um mapeamento dos pontos onde610

está mais crítico e coloca. Presidente responde o611

Vereador Jackson, sim Jackson só que independe do612

Proeis, nesse caso que era equipe da secretaria de613

ordem publica e transporte, então independe disso, só o614

carro ali piscando já dá uma moral. Então acho que615

Vossa Excelência tem o apoio de todos os vereadores616

para ir discutir com o prefeito e como Vereador Júlio617

disse se exonera um nomeia dez, então gente,618

funcionário tem basta designar as pessoas para o local619

certo. Inclusive eu tenho um assessor que trabalha620

comigo, excelente, Antônio deve conhecer e a Camila621

também, pois me parece que trabalharam juntos, o Jonas622

que trabalhava até quatro horas da manhã e se623

precisasse ficar o dia todo ele também ficava. Quer624

dizer então tem que ver essas pessoas tem que625

acompanhar esse desenvolvimento e dá oportunidade para626

as pessoas. Ele trabalha é assessor do presidente, mas627

está nomeado na prefeitura, ele trabalha na educação628

não faz nada lá fica só olhando portão para lá e para629

cá, é um cidadão que pode ser usado porque tem630

conhecimento e tem coragem também, ele não é policial,631

mas ele tem coragem e se tiver que agarrar alguém ele632
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pula em cima mesmo. Eu acho que falta é isso, com633

poucas coisas se resolve a questão, basta querer e a634

gente também tem que estar interessado para isso.635

Vereador Tuninho em esclarecimento, pegando essa parte636

senhor Presidente, também quero pedir aqui ao637

Presidente da Comissão que possa fazer um convite ao638

nosso Executivo também para dia dez porque segundo639

chegou uma mensagem para mim que o secretário ele pediu640

exoneração ontem, chegou essa confirmação agora aqui641

para mim, então como a segurança ela é de grande642

urgência nós não podemos deixar os nossos munícipes sem643

uma determinação. É muito importante que dentro dessa644

reunião que o senhor está fazendo convite que também645

possa convidar o Executivo para poder junto com os646

demais companheiros poder cobrar porque nós não podemos647

ficar esperando e aguardando e acho que essa solução648

tem que ser com urgência. Quando me refiro ao Executivo649

me refiro à pessoa do prefeito até porque eu acho que é650

um tema importante porque hoje como o secretário pediu651

exoneração e é muito importante a participação do652

Legislativo também até de buscar um nome, uma pessoa653

técnica, uma pessoa que não tenha vínculo tão direto654

politicamente porque quando se pega uma pasta e que vai655

se usar politicamente como eu recebi diversas denúncias656

porque ele pediu exoneração. Só que já não cabe mais,657

ele saiu então eu acho que está no momento da nossa658

casa aproveitar esse momento para buscar uma solução,659

obrigado.O Presidente comunicou que não havia inscritos660

para Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária661

para quarta-feira, cinco de junho do ano corrente, às662

dez horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência663
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agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a664

sessão às onze horas e dez minutos, da qual, para665

constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula mil666

trezentos e sessenta e cinco, Redatora de Ata Ad hoc,667

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada668

por mim, pelo Senhor Presidente e pela Senhora669

Secretária, estando a gravação da Sessão à disposição670

em meio digital, na sede da Casa. Queimados, vinte e um671

de maio de dois mil e dezenove.672
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______________________________675
Milton Campos Antonio676

Presidente da Câmara Municipal de Queimados677
678
679
680

______________________________681
Antônio Chrispe de Oliveira682

Secretário Ad hoc da Câmara Municipal de Queimados683
684
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