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ATA ELETRÔNICA N.º 0137 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7
a
 LEGISLATURA 

 

Ata da quadragésima 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Terceiro ano 

legislativo, realizada no 

dia 21 de agosto de 2019, 

às 10 horas, no Plenário 

desta Casa. 

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil 1 

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

de Queimados em sua quadragésima sessão ordinária, com 3 

a presença dos Senhores Vereadores: Alcinei Duarte de 4 

Oliveira (Cinei), Júlio César Rezende de Almeida (Júlio 5 

do Inconfidência), Nilton Moreira Cavalcante (Professor 6 

Nilton), Elerson Leandro Alves (Elerson), Paulo Cesar 7 

Pires de Andrade (Paulinho Tudo a Ver), Ubirajara Gomes 8 

da Cruz (Bira Birinha), Wilson Espiridião Pimenta 9 

Sampaio (Wilsinho Três Fontes), Martchellos de Almeida 10 

Parreiras Fuli (Martchellos), José Carlos Leal Nogueira 11 

(Cacau), Dra. Fátima Cristina Dias Sanches (Dra.Fátima) 12 
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e  Maurício Baptista Ferreira (Maurício do Vila). A 13 

Mesa foi presidida por Vossa Excelência Senhor Vereador 14 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira Virou), 15 

Presidente interino da Câmara Municipal e pelo 16 

secretário Ad hoc Senhor Vereador Getúlio de Moura 17 

(Getúlio do Tutu). Ausentes os Vereadores Milton Campos 18 

Antônio (Milton Campos), Adriano Morie (Morie), Antônio 19 

Almeida da Silva (Antonio Almeida) e Jackson Pinto da 20 

Silva (Jackson). Verificado haver quórum regimental, a 21 

Presidência cumprimentou a todos e deu por aberta a 22 

Sessão. Na sequência, convidou o Senhor Vereador Cinei 23 

para fazer a leitura bíblica em Salmos capítulo trinta 24 

e quatro versículos quinze ao vinte e dois. Ato 25 

contínuo foi lido no expediente as Mensagens do Poder 26 

Legislativo, a saber: Projeto de Lei cento e nove e 27 

cento e dez de dois mil e dezenove de autoria do Poder 28 

Executivo. O Presidente anunciou o Vereador Getúlio do 29 

Tutu para o uso da Tribuna, bom dia Senhor Presidente, 30 

Mesa Diretora, meus pares, público presente e 31 

colaboradores desta Casa, o que me traz a Tribuna é que 32 

nós queimadenses, podemos observar que as ruas da nossa 33 

cidade estão sendo demarcadas, fato estranho que nunca 34 

vi em outra cidade. Procurei saber e descobri que não 35 

existe nenhum tipo de notificação ou processo que 36 

justifique isso, inclusive fiquei surpreso, pois foi 37 

feita licitação onde a empresa irá cobrar o 38 

estacionamento das ruas do nosso município. Não falo 39 

como Vereador e sim como comerciante e morador, pois já 40 

fui procurado por vários moradores da Rua Joaquim dos 41 

Santos, que é uma rua oitenta por cento residencial, 42 

onde muitos moradores não dispõe de garagem e o carro 43 
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tem que ficar na rua. Nós não participamos desse 44 

debate, desse processo, acho que a gente tem que 45 

respeitar esta Casa, trazendo esse assunto polêmico 46 

para ser discutido aqui. Quero invocar o artigo setenta 47 

e sete da Lei Orgânica que diz que a Câmara Municipal 48 

exercerá controle efetivo sobre as licitações 49 

realizadas pelo Município, devendo o Poder Executivo 50 

enviar-lhe cópia capa a capa de todos os processos 51 

licitatórios imediatamente após a conclusão da 52 

licitação, sendo que já foi licitado, a empresa 53 

aparentemente já vai começar a cobrar o estacionamento 54 

na cidade. O comércio da nossa cidade está de mal a 55 

pior, estamos lutando para manter as portas abertas, 56 

temos grandes bares e restaurantes históricos, como por 57 

exemplo, o Bar do Cesinha que fechou por causa da 58 

violência, então porque não pensar na segurança, na 59 

nossa população primeiro e depois pensar em cobrar o 60 

estacionamento. Esse investimento no processo de 61 

licitação deveria ter sido revestido para melhoria da 62 

segurança, mesmo que, de repente, não tenha gerado 63 

custo ao erário, mas gerou todo um desgaste, como por 64 

exemplo, ontem parei meu carro, por cinco minutos, em 65 

frente a uma obra que estou fazendo apenas para 66 

descarregar um saco de cimento, quando voltei havia 67 

sido multado. Esse policial ao invés de multar carros, 68 

desde que esses carros não estejam atrapalhando o 69 

trânsito, poderia fiscalizar, abordar uma moto, um 70 

carro em situação suspeita, mas é grande a preocupação 71 

em cobrar estacionamento, em punir o cidadão com essas 72 

multas que são um absurdo. Quero parabenizar ao 73 

Presidente Jair Bolsonaro que acabou com os radares que 74 
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aumentavam o risco de assalto. Gostaria muito Senhor 75 

Presidente que levássemos esse assunto ao Executivo e 76 

ao secretário para discutirmos e vermos quais ruas 77 

realmente tem essa necessidade, um exemplo simples é a 78 

rua da prefeitura, Rua Hortência, são mais ou menos 79 

cinquenta funcionários e vinte a trinta por cento vão 80 

de veículo próprio e lá não tem estacionamento para 81 

esses funcionários que terão que pagar de dois a três 82 

reais por hora, está faltando planejamento, não é 83 

simplesmente cobrar só porque existe isso em outras 84 

cidades, cidades estas já estruturadas, agora em 85 

Queimados têm muita coisa para ser melhorada antes 86 

disso. Já movimentei o pessoal da Joaquim dos Santos, 87 

rua em torno do meu restaurante e estão fazendo abaixo-88 

assinado para que possamos resolver isso, temos que 89 

tomar as devidas providências e fazer valer o artigo 90 

setenta e sete da Lei Orgânica, onde o processo teria 91 

que ter vindo para cá, não sabemos de que forma foi 92 

feito, mas é nosso direito corrigir caso não esteja de 93 

acordo com o Parlamento e com o que o povo quer, essa é 94 

nossa função, obrigado. O Presidente informa que 95 

cumprindo as formalidades legais a Mesa acata a 96 

solicitação do Vereador Getúlio do Tutu e encaminha à 97 

divisão de secretaria para oficializar o Poder 98 

Executivo para que o artigo setenta e sete da Lei 99 

Orgânica seja cumprido. Na Tribuna Vereador Júlio do 100 

Inconfidência, bom dia Presidente, Mesa Diretora, meus 101 

pares, público presente e funcionários desta Casa, vou 102 

reforçar as palavras do Vereador Getúlio referente a 103 

algumas coisas que estão acontecendo na nossa cidade e 104 

não está havendo uma comunicação alinhada, tanto com o 105 



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 

 

Legislativo quanto com a população da cidade. Eu 106 

pessoalmente atentei referente à vaga das Farmácias, 107 

que é Lei, é direito, mas na farmácia Vitória, que fica 108 

ao lado das Casas Bahia, a placa foi retirada não sei 109 

por que motivo. Cheguei a enviar algumas solicitações 110 

para recolocação da placa na farmácia, pois toda hora 111 

passa um agente de trânsito para multar quem para seu 112 

veículo ali, há pouco tempo colocaram a placa de 113 

deficiente físico, onde até tirei uma foto, parei meu 114 

carro e fui à farmácia e quando voltei estava sendo 115 

multado, chamei o agente e informei que o mesmo estava 116 

sendo mal instruídos que eu inclusive já enviei alguns 117 

ofícios para a Secretaria de Transporte porque é Lei a 118 

farmácia ter sua vaga, da mesma forma que o deficiente 119 

físico também tem o seu direito. Estamos dentro da 120 

nossa cidade que tem Leis e quem deveria fazer o certo 121 

está fazendo errado, como o administrador não sabe as 122 

Leis do município, como pode colocar uma placa de 123 

deficiente físico na vaga da farmácia. Reforçando as 124 

palavras do Vereador Getúlio, é preciso conversar com o 125 

Secretário e alinhar alguns pontos dentro da nossa 126 

cidade que vêm ocorrendo em desfavor da população. 127 

Quero ressaltar também que o Presidente afastado não 128 

está vindo para esta Casa não sei por que motivo e 129 

gostaria que o Senhor desse um posicionamento do não 130 

comparecimento do mesmo a esta Casa de Leis, se ele 131 

está com algum problema de saúde ou simplesmente deu as 132 

costas para a população que o elegeu para ser seu 133 

representante, espera que o Senhor apure e depois nos 134 

dê uma satisfação e para toda população, obrigado. O 135 

Presidente informa que cumprindo as formalidades legais 136 
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a Mesa acata o pedido do Vereador Júlio do 137 

Inconfidência, afirmo que todos os vereadores que 138 

tiveram faltas estão sendo notificados para que se 139 

justifiquem, aproveito a oportunidade para justificar a 140 

ausência de hoje nesta sessão dos Vereadores Morie e 141 

Antônio Almeida, pois estão fora realizando trabalhos 142 

da CPI. O Presidente comunicou que não havia inscritos 143 

para Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária 144 

para terça-feira, vinte e sete de agosto do ano 145 

corrente, às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a 146 

Presidência agradeceu a presença de todos e deu por 147 

encerrada a sessão às dez horas e trinta e um minutos, 148 

da qual, para constar, eu Michele dos Santos Rocha, 149 

matrícula mil trezentos e sessenta e cinco, Chefe de 150 

Divisão de Atas, lavrei a presente ata que, se 151 

aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente 152 

e pelo Senhor Secretário, estando a gravação da Sessão 153 

à disposição em meio digital, na sede da Casa. 154 

Queimados, vinte e um de agosto de dois mil e dezenove. 155 

 156 

 157 

 158 

______________________________ 159 

Antônio Chrispe de Oliveira  160 

Presidente interino da Câmara Municipal de Queimados 161 

 162 

 163 

 164 

______________________________ 165 

Getúlio de Moura  166 

Secretário Ad hoc da Câmara Municipal de Queimados 167 

 168 

 169 

 170 

______________________________ 171 

Michele dos Santos Rocha 172 

Chefe de Divisão de Atas 173 
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