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ATA ELETRÔNICA N.º 0135 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7
a
 LEGISLATURA 

 

Ata da trigésima oitava 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Terceiro ano 

legislativo, realizada no 

dia 14 de agosto de 2019, 

às 10 horas, no Plenário 

desta Casa. 

 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e 1 

dezenove, às dez horas, reuniu-se a Câmara Municipal de 2 

Queimados em sua trigésima oitava sessão ordinária, com 3 

a presença dos Senhores Vereadores: Alcinei Duarte de 4 

Oliveira (Cinei), Adriano Morie (Morie), Antônio 5 

Almeida da Silva (Antonio Almeida), Júlio César Rezende 6 

de Almeida (Júlio do Inconfidência), Nilton Moreira 7 

Cavalcante (Professor Nilton), Ubirajara Gomes da Cruz 8 

(Bira Birinha), Wilson Espiridião Pimenta Sampaio 9 

(Wilsinho Três Fontes), Martchellos de Almeida 10 

Parreiras Fuli (Martchellos) e Maurício Baptista 11 

Ferreira (Maurício do Vila). A Mesa foi presidida por 12 
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Vossa Excelência Senhor Vereador Antônio Chrispe de 13 

Oliveira (Tuninho Vira Virou), Presidente interino da 14 

Câmara Municipal e pelo secretário Ad hoc Senhor 15 

Vereador Getúlio de Moura (Getúlio do Tutu). Ausentes 16 

os Vereadores Milton Campos Antônio (Milton Campos), 17 

Elerson Leandro Alves (Elerson), Paulo Cesar Pires de 18 

Andrade (Paulinho Tudo a Ver), Jackson Pinto da Silva 19 

(Jackson), José Carlos Leal Nogueira (Cacau) e Dra. 20 

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

haver quórum regimental, a Presidência cumprimentou a 22 

todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, convidou 23 

o Senhor Vereador Morie para fazer a leitura bíblica em 24 

João capítulo quinze versículos um e dois. O Presidente 25 

informa que em decorrência da nomeação do 26 

Excelentíssimo Vereador João Pedro de Souza Lemos no 27 

cargo de Secretário Municipal de Obras, gostaria de 28 

convidar o Vereador Martchellos de Almeida Parreiras 29 

Fuli para assumir a função, dispensando protocolo tendo 30 

em vista que o mesmo já fez porque já passou por esta 31 

Casa em outras ocasiões, seja bem-vindo Vereador. Antes 32 

da leitura das Mensagens do Poder Legislativo em 33 

resposta à solicitação do Vereador Antônio Almeida a 34 

comissão do PAD informa que, na qualidade de Presidente 35 

da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 36 

designada por intermédio da Portaria número cinqüenta e 37 

sete, de vinte e um de maio de dois mil e dezenove, 38 

para apurar os fatos constantes do Processo 39 

Administrativo número zero um barra zero trinta e oito 40 

de dois mil e dezenove, bem como proceder ao exame dos 41 

atos e fatos conexos que emergirem no curso dos 42 

trabalhos, informo a Vossa Senhoria que os trabalhos 43 
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realizados por esta Comissão seguem em ritos e prazos 44 

estabelecidos em Lei. Cumpre-me esclarecer que devido 45 

ao caráter sigiloso atribuído às Comissões de 46 

Procedimento Administrativo Disciplinar, esta Comissão 47 

encontra-se impossibilitada de fornecer informações 48 

quanto aos seus ritos e passos, e reitera que tal 49 

conduta é exigência de Lei. Ato contínuo foi lido no 50 

expediente as Mensagens do Poder Legislativo, a saber: 51 

Projeto de Lei trezentos e vinte e quatro de dois mil e 52 

dezenove de autoria do Vereador Júlio do Inconfidência. 53 

Ainda em expediente, seguiu-se a leitura das Indicações 54 

Legislativas desta Casa, a saber: Indicação Legislativa 55 

trezentos e oitenta e cinco, trezentos e oitenta e 56 

seis, trezentos e oitenta e sete, trezentos e oitenta e 57 

oito, trezentos e oitenta e nove, trezentos e noventa, 58 

trezentos e noventa e um, trezentos e noventa e dois, 59 

trezentos e noventa e três, trezentos e noventa e 60 

quatro, trezentos e noventa e cinco, trezentos e 61 

noventa e seis, trezentos e noventa e sete, trezentos e 62 

noventa e oito, trezentos e noventa e nove, 63 

quatrocentos, quatrocentos e um, quatrocentos e dois, 64 

quatrocentos e três, quatrocentos e cinco, quatrocentos 65 

e seis, quatrocentos e sete e quatrocentos e quatorze 66 

de dois mil e dezenove de autoria do Vereador Cinei. 67 

Indicação Legislativa quatrocentos e oito, quatrocentos 68 

e nove, quatrocentos e dez, quatrocentos e onze, 69 

quatrocentos e doze e quatrocentos e treze de dois mil 70 

e dezenove de autoria do Vereador Júlio do 71 

Inconfidência. O Presidente anunciou o Vereador Júlio 72 

do Inconfidência para o uso da Tribuna, bom dia 73 

Presidente, Mesa Diretora, meus pares, público presente 74 
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e funcionários desta Casa, venho aqui primeiramente 75 

para comentar referente a Lei autorizativa do bolsa 76 

atleta que tem por objetivo estimular e reforçar o 77 

esporte dentro da nossa cidade. O prefeito é muito 78 

solidário nessa área e tem reforçado e ampliado as 79 

áreas de esporte dentro da nossa cidade, estão sendo 80 

construídas piscina olímpica, estádio de futebol, mais 81 

uma área de esporte dentro do bairro São Francisco e 82 

ele automaticamente está estimulando as pessoas a 83 

praticar esporte, pessoas essas que estão participando 84 

de competições dentro da nossa cidade, fora do nosso 85 

estado e até mesmo fora do nosso país, pessoa essas que 86 

vieram até mim questionando o porquê não tinha uma Lei 87 

para que eles tivessem algum auxílio para se manter a 88 

praticar esses esportes. Essa Lei é uma lei 89 

autorizativa, é uma Lei que prevê gastos e estou 90 

colocando para os senhores avaliarem e posteriormente, 91 

se aprovada, o nosso Prefeito estará avaliando e vendo 92 

a melhor forma de ajudar esses atletas, auxiliando nas 93 

despesas para que continuem se mantendo no esporte, 94 

pois o esporte faz transformações na vida das pessoas, 95 

principalmente das pessoas com condições precárias. É 96 

de suma importância nós avaliarmos esse projeto e 97 

depois o Prefeito colocá-lo em prática. Quero falar 98 

também que a Comissão Processante se reuniu, preparou o 99 

ofício com a notificação para o Presidente afastado 100 

para que ele responda pelos os atos por ele cometidos 101 

referentes ao Decreto que ele mesmo fez sobre a 102 

gratificação do Servidor, Procurador Cássius Valério, 103 

em cem por cento. Ontem o mesmo não veio a esta Casa, 104 

fiz contato com a Simone, diretora desta Casa, a mesma 105 
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informou que talvez ele venha hoje para receber esta 106 

notificação e até o presente momento ele não se 107 

encontra. Peço ao Senhor Presidente que entre em 108 

contato com a secretaria da Casa para que a mesma faça 109 

uma diligência até a casa do Presidente afastado para 110 

entregar a notificação e não encontrando o mesmo, que 111 

seja publicado em diário oficial hoje mesmo para que 112 

ele tenha ciência da notificação referente à 113 

gratificação por ele aprovada. Não podemos deixar isso 114 

passar despercebido e a meu ver ele está se negando a 115 

receber, só comprova que ele não tem como dar um 116 

esclarecimento sobre esse ato por ele cometido, mas 117 

temos que seguir os procedimentos, as normas e dar o 118 

direito de ampla defesa no prazo de dez dias corridos. 119 

A parte Vereador Getúlio do Tutu, só para informar que 120 

a secretaria não faz essa diligência, a própria 121 

Comissão é que se responsabiliza por este evento, a 122 

própria comissão tem essa prerrogativa de fazer essa 123 

diligência e entregar o ofício ao citado, obrigado. Na 124 

tribuna Vereador Antônio Almeida, bom dia Presidente, 125 

Mesa Diretora, vereadores, demais presentes, 126 

autoridades e jornalistas, Senhor Presidente antes de 127 

iniciar minha fala, só para colaborar com o Presidente 128 

da Comissão Processante, Vereador Júlio do 129 

Inconfidência, o Senhor poderia usar o instrumento da 130 

comunicação via aviso de recebimento, AR,  porque ao 131 

encaminhar para o endereço do vereador, se ele for 132 

encontrado volta para Vossa Excelência o recibo de quem 133 

assinou, caso ele não seja encontrado no endereço volta 134 

de forma negativa para o Senhor, mas regimentalmente o 135 

prazo são dez dias e a comissão encaminha independente 136 
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de ele apresentar ou não sua defesa. Em relação à 137 

resposta da Comissão do PAD, sabemos das prerrogativas 138 

da comissão que foi montada nesta Casa de forma 139 

administrativa, entendo que em qualquer investigação o 140 

sigilo é imprescindível. Quero apenas esclarecer que a 141 

CPI instaurada para apurar a possível fraude no 142 

concurso público, presidida pelo Vereador Morie, 143 

Comissão esta que foi tão atacada, que foi tentada por 144 

diversas vezes ser obstruída pelo Presidente desta 145 

Casa, que hora foi afastado, já publicou seus atos em 146 

Diário Oficial. Então os atos não são tão sigilosos 147 

assim, já se tornou público porque a CPI já publicou 148 

diversas oitivas referente a esse fato tão triste que 149 

essa Casa tem que suportar. Essa Casa tem prerrogativas 150 

e precisa tocar o município, tem projetos a serem 151 

votados e nós ficamos o tempo todo nessa celeuma, 152 

grande culpa de estarmos aqui nessa discussão é porque 153 

estavam exorbitantes as funções do Presidente que hora 154 

ocupava essa Mesa e que foi afastado regimentalmente e 155 

aguarda a conclusão da CPI para que ele possa retornar 156 

ou não a essa Casa. Em seguida foi instaurada uma 157 

Comissão Processante para apurar os atos de improbidade 158 

do Presidente que, no meu entendimento, está duplamente 159 

afastado, um afastamento pela Comissão Processante que 160 

ele entendeu ser viável e depois tentou retornar de 161 

forma truculenta invadindo essa Casa, vergonhosamente, 162 

com jagunços, fato este que está registrado na 163 

cinquenta e cinco DP. Posteriormente, identificados 164 

atos de improbidade administrativa, porque quando uso 165 

cargo público para enriquecimento ilícito em meu 166 

benefício ou de terceiros, respondo por isso 167 
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criminalmente e não adianta depois usar da minha 168 

prerrogativa discricionária para revogar o ato porque 169 

se houve prejuízo ao erário público serei indiciado e 170 

terei que devolver aos cofres públicos, pois o dinheiro 171 

é do povo e não podemos negligenciar esse fato. Os 172 

fatos da CPI e do PAD não são mais tão sigilosos assim 173 

e entendo, enquanto Parlamentar, que já existem 174 

elementos suficientes para decretar a exoneração, de 175 

pronto, do Servidor, uma vez que ele se encontra em 176 

estágio probatório e cometeu esses ilícitos. Minha 177 

preocupação é para que não se procrastine muito essa 178 

questão e me preocupa se existem forças estranhas 179 

ameaçando essa Comissão do PAD, quero colocar essa Casa 180 

à disposição da Comissão do PAD caso se sintam 181 

ameaçados, coagidos de alguma maneira porque eu vi aqui 182 

no Plenário quando Vossa Excelência ocupou seu lugar de 183 

direito, regimentalmente e o Presidente afastado vir 184 

aqui afrontar a servidora que faz a ata dizendo 185 

claramente, eu sou o presidente, ele desceu daí aos 186 

gritos e veio coagir a servidora que faz a ata mandando 187 

encerrar a sessão porque ele é o Presidente, de uma 188 

forma ameaçadora, fui testemunha ocular e vou depor 189 

isso em qualquer lugar que for chamado. Essa Casa tem 190 

que respeitar a população que nos colocou aqui, tem que 191 

ter coragem, hombridade e ética para legislar sobre 192 

matérias importantes, não pode ficar refém de um ato 193 

tão vergonhoso, procrastinando mais do que se deve, por 194 

isso peço celeridade. Gostaria de avocar o artigo 195 

trinta e quatro, inciso segundo, alínea “C” que se 196 

refere a tirar a falta oralmente para que nós possamos 197 

constatar o quorum, obrigado. Feita a chamada oral, 198 
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presentes dez vereadores Antônio Chrispe de Oliveira 199 

(Tuninho Vira Virou), Getúlio de Moura (Getúlio do 200 

Tutu), Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), Adriano 201 

Morie (Morie), Antônio Almeida da Silva (Antonio 202 

Almeida), Júlio César Rezende de Almeida (Júlio do 203 

Inconfidência),  Nilton Moreira Cavalcante (Professor 204 

Nilton), Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha), Wilson 205 

Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três Fontes), 206 

Martchellos de Almeida Parreiras Fuli (Martchellos) e 207 

Maurício Baptista Ferreira (Maurício do Vila). Na 208 

Tribuna Vereador Professor Nilton Moreira, bom dia 209 

Senhor Presidente, demais vereadores e público 210 

presente, venho a Tribuna para convocar os membros da 211 

Comissão de Justiça e Redação para uma reunião amanhã 212 

dia quinze de agosto de dois mil e dezenove, às dez 213 

horas nesta Casa de Leis, obrigado. Na Tribuna Vereador 214 

Cinei, bom dia Senhor Presidente, Vice-Presidente, 215 

Secretário, meus pares e público presente, Senhor 216 

Presidente primeiramente gostaria de esclarecer tamanha 217 

Indicação Legislativa, pois nesse período não estávamos 218 

fazendo a leitura das Indicações e por esse motivo 219 

acumulou, mas isso é fruto do nosso trabalho nos 220 

bairros e a maioria já foi feita e atendida pelo atual 221 

governo. A minha vinda a Tribuna é para registrar a 222 

presença de duas grandes lideranças, o Maestro Daniel 223 

que se faz presente, um grande líder dessa cidade e um 224 

grande político dessa região e também a presença do 225 

Samuel, Presidente da Associação de Moradores do 226 

Glória, tem uma grande liderança naquele lugar. 227 

Gostaria de parabenizar a Comissão Processante, 228 

presidida pelo Júlio do Inconfidência, pelas suas 229 
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decisões e pelas suas colocações aqui nessa Tribuna e 230 

que dessa forma possamos moralizar essa Casa, obrigado. 231 

Na Tribuna Vereador Morie, bom dia Senhor Presidente, 232 

Mesa Diretora, meus pares, público presente e 233 

funcionários da Casa, quero desejar boas-vindas ao 234 

Vereador Martchellos e me desculpar pela indelicadeza 235 

quando o mesmo fez uma brincadeira e eu não entendi 236 

naquele momento, quero me desculpar pela minha atitude, 237 

temos que estar dispostos a pedir desculpas quando 238 

reconhecemos o erro. Quero tornar público o trabalho 239 

que a CPI vem desenvolvendo, estamos trabalhando 240 

bastante, mesmo com toda a obstrução ou tentativas de 241 

obstrução, mas nós continuamos trabalhando e estamos 242 

avançando e descobrindo coisas novas a cada dia, 243 

novidades essas que não são agradáveis e que em breve, 244 

assim que tivermos as confirmações estaremos levando 245 

aos órgãos responsáveis para que sejam publicados e 246 

assim também trazendo ao conhecimento da nossa 247 

população, que é sim, a maior interessada em tudo isso 248 

que vem ocorrendo. Tenho certeza de que essa CPI não 249 

irá terminar em pizza como muitos estão dizendo por aí 250 

porque eu não me propus a ser Vereador, não me propus a 251 

ser representante do povo, não me propus a averiguar 252 

fatos para que eles terminem em pizza, pois com 253 

dinheiro público não se brinca, isso é coisa muito 254 

séria e nós estamos trabalhando com afinco e com muita 255 

responsabilidade para que possamos dar a resposta que a 256 

população merece ter. Quero também dizer que venho 257 

acompanhando o trabalho que os nobres companheiros 258 

estão fazendo, tanto na CPI dos altos salários, não sei 259 

se é bem esse o título, quanto na Comissão Processante 260 
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que também está trabalhando bastante, nós não iremos 261 

nos furtar ao direito de ter esses esclarecimentos e 262 

torná-los públicos para que a nossa população possa 263 

fazer seu próprio julgamento e possa ter seu próprio 264 

entendimento. Vamos cobrar que esse dinheiro seja 265 

devolvido porque é o que há de mais correto a ser 266 

feito, é muito dinheiro, não tenho nem dimensão do que 267 

é esse valor porque nunca tive um valor próximo a esse, 268 

mas vamos cobrar para que eles sejam ressarcidos aos 269 

cofres públicos. Pasmem os senhores, foi feito um ato 270 

pelo Presidente atual e nós descobrimos que eles têm 271 

feito com o dinheiro público o que eles bem querem, foi 272 

feita uma exoneração pelo Presidente e quando nós fomos 273 

averiguar soubemos que este funcionário já havia 274 

recebido o salário do mês que havia se iniciado e como 275 

ocorria sempre foi feito um depósito na conta da Câmara 276 

devolvendo esse valor. O dinheiro não é meu, não posso 277 

disponibilizar esse dinheiro como se fosse da minha 278 

conta pessoal, na minha conta pessoal eu faço o que eu 279 

quero com meu dinheiro, mas com dinheiro público é 280 

preciso ter responsabilidade, é o mínimo que podemos 281 

esperar de um administrador, mas o dinheiro desta Casa 282 

de Leis, da população queimadense estava sendo usado da 283 

maneira que se achava a seu bel-prazer e não é assim. 284 

Quero parabenizar a nova gestão desta Casa pelos 285 

movimentos que vem fazendo, de baixar alguns salários, 286 

de revogar alguns atos que haviam sido feitos, nós 287 

estamos em um momento de austeridade então é necessário 288 

que se tenha essa responsabilidade com o dinheiro 289 

público. A Parte Vereador Antônio Almeida, o simples 290 

ato que foi revogado nessa Casa, o ato que criou uma 291 
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verba de gabinete, com esse simples ato essa Casa 292 

economizou mais de um milhão de reais. É necessário que 293 

essa Casa tenha responsabilidade, alguns vereadores 294 

receberam, eles não se omitiram e inclusive tiveram 295 

muita pressa em requerer essa verba, basta saber de que 296 

forma gastaram essa verba porque nós que estamos hoje 297 

no Plenário fizemos questão de não receber e fizemos 298 

questão de revogar esse ato que a meu ver é um ato de 299 

desespero para tentar calar a boca, eu não vim Vereador 300 

para que calem minha boca, pelo contrário, sou boca do 301 

povo, eu tenho que falar pelo povo que me colocou aqui. 302 

Quero que vocês guardem a fisionomia e o nome dos dez 303 

vereadores que aqui estão porque esses vereadores não 304 

entraram com requerimento para receber essa verba de 305 

gabinete, é preciso fiscalizar de que forma o dinheiro 306 

público foi usado. Gostaria que eles viessem a essa 307 

Casa para explicar isso ao povo que os elegeu porque 308 

quando nós tivemos algumas faltas foi porque essa Casa 309 

foi invadida por jagunços que o Ex-Presidente trouxe 310 

ameaçando todos nós, por isso que não entramos, pois 311 

nos sentimos ameaçados, tivemos inclusive que ir à 312 

delegacia fazer ocorrência policial e depois à justiça 313 

pedir uma liminar. Esse plenário é inviolável e pode 314 

ser comparado a um Consulado, aqui o Vereador é 315 

inviolável e representa o povo. Espero que o Delegado 316 

da cinquenta e cinco DP, peço a Vossa Excelência para 317 

irmos lá saber o andamento da investigação, apure quem 318 

foi o mentor da invasão e das ameaças aos vereadores 319 

dessa Casa. Gostaria de saber por que motivo os 320 

vereadores faltosos não comparecem a Casa, gostaria de 321 

saber se foi porque essa Casa revogou a verba de 322 
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gabinete, será que estão preparando outra invasão, o 323 

fato é que a nova composição tem dado exemplo de como 324 

fazer Gestão Pública transparente, obrigado. Vereador 325 

Morie da continuidade, são pequenos atos que trarão um 326 

resultado maravilhoso na gestão do dinheiro público, 327 

não sei se o público pode perceber, mas eu ouvi o 328 

Presidente solicitando que não ligasse o ar-329 

condicionado já que a temperatura hoje está agradável e 330 

dessa maneira nós poderíamos economizar também na 331 

questão da energia que essa casa tem consumido, entre 332 

outros atos que sempre estou próximo e ouço o 333 

Presidente comentar. Fico muito feliz porque tenho um 334 

cuidado muito grande na minha residência em olhar se as 335 

lâmpadas estão acesas desnecessariamente, controlo o ar 336 

condicionado, brigo muito com minha filha quando sai e 337 

deixa o ar-condicionado do quarto ligado porque sei 338 

quanto custa, quando vou pagar a conta de luz, mas 339 

quando se trata do dinheiro público algumas pessoas não 340 

esquentam a cabeça porque não sai do bolso deles. Temos 341 

sim que ter essa responsabilidade, parabenizo o 342 

Presidente Interino por todo esse cuidado que vem tendo 343 

com essa Casa, com o dinheiro público, a maneira com 344 

que Vossa Excelência vem tratando o dinheiro que é da 345 

nossa população, obrigado a todos. O Presidente 346 

comunicou que não havia inscritos para Explicações 347 

Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para terça-348 

feira, vinte de agosto do ano corrente, às dez horas. 349 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a 350 

presença de todos e deu por encerrada a sessão às dez 351 

horas e quarenta e seis minutos, da qual, para constar, 352 

eu, Michele dos Santos Rocha, matrícula mil trezentos e 353 
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sessenta e cinco, Chefe de divisão de atas, lavrei a 354 

presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, 355 

pelo Senhor Presidente interino e pelo Senhor 356 

Secretário Ad Hoc, estando a gravação da Sessão à 357 

disposição em meio digital, na sede da Casa. Queimados, 358 

quatorze de agosto de dois mil e dezenove. 359 

 360 

 361 

 362 

______________________________ 363 

Antônio Chrispe de Oliveira  364 

Presidente interino da Câmara Municipal de Queimados 365 

 366 

 367 

 368 

______________________________ 369 

Getúlio de Moura  370 

Secretário Ad hoc da Câmara Municipal de Queimados 371 

 372 

 373 

 374 

______________________________ 375 

Michele dos Santos Rocha 376 

Chefe de divisão de atas 377 

Matricula 1365 378 


