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ATA ELETRÔNICA N.º 0138 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7
a
 LEGISLATURA 

 

Ata da quadragésima 

primeira Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Terceiro ano 

legislativo, realizada no 

dia 27 de agosto de 2019, 

às 10 horas, no Plenário 

desta Casa. 

 

 Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de 1 

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

Municipal de Queimados em sua quadragésima primeira 3 

sessão ordinária, com a presença dos Senhores 4 

Vereadores: Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), Adriano 5 

Morie (Morie), Antônio Almeida da Silva (Antonio 6 

Almeida), Jackson Pinto da Silva (Jackson), Júlio César 7 

Rezende de Almeida (Júlio do Inconfidência), Nilton 8 

Moreira Cavalcante (Professor Nilton), Elerson Leandro 9 

Alves (Elerson), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho 10 

Tudo a Ver), Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha), 11 

Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três 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 

 

Fontes), José Carlos Leal Nogueira (Cacau), Dra. Fátima 13 

Cristina Dias Sanches (Dra.Fátima) e  Maurício Baptista 14 

Ferreira (Maurício do Vila). A Mesa foi presidida por 15 

Vossa Excelência Senhor Vereador Antônio Chrispe de 16 

Oliveira (Tuninho Vira Virou), Presidente interino da 17 

Câmara Municipal e pelo secretário Ad hoc Senhor 18 

Vereador Getúlio de Moura (Getúlio do Tutu). Ausentes 19 

os Vereadores Milton Campos Antônio (Milton Campos) e 20 

Martchellos de Almeida Parreiras Fuli (Martchellos). 21 

Verificado haver quórum regimental, a Presidência 22 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Na 23 

sequência, convidou o Senhor Vereador Cinei para fazer 24 

a leitura bíblica em Deuteronômio capítulo vinte e oito 25 

versículos um, dois, seis, sete e oito. Na oportunidade 26 

em nosso expediente, aprovação das atas da vigésima 27 

quarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima 28 

sétima, vigésima oitava e vigésima nona sessão 29 

ordinária e da segunda sessão extraordinária. Os 30 

vereadores que concordam com a aprovação das atas 31 

permaneçam como estão e os que não concordam que se 32 

manifestem. Declaro aprovadas as atas da vigésima 33 

quarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima 34 

sétima, vigésima oitava e vigésima nona sessão 35 

ordinária e da segunda sessão extraordinária. Não 36 

havendo Mensagens do Poder Legislativo, o Presidente 37 

anunciou o Vereador Antônio Almeida para o uso da 38 

Tribuna, bom dia Senhor Presidente Tuninho Vira Virou, 39 

Mesa Diretora, demais vereadores e Plenário presente, 40 

Senhor Presidente antes quero fazer referência a um 41 

amigo que está nos dando à honra da sua visita, Vlad de 42 

Maricá, obrigado pela sua presença, estive em Maricá e 43 
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fiquei feliz em ver como a cidade está bonita, também 44 

com um orçamento de três bilhões tem que estar bonita 45 

mesmo, o Prefeito de Maricá está de parabéns, quem dera 46 

Queimados tivesse três bilhões para gastar. Senhor 47 

Presidente venho à Tribuna para pedir que Vossa 48 

Excelência submeta as atas da trigésima primeira, 49 

trigésima segunda, trigésima terceira e trigésima 50 

quarta Sessão Ordinária à Comissão de Justiça e à 51 

Procuradoria desta Casa, pois essas atas foram após o 52 

afastamento do Presidente Milton Campos que no dia 53 

dezoito passou aquela vergonha, aquele vexame, quero 54 

pedir a Vossa Excelência que, por ter a ata do dia doze 55 

onde houve o afastamento do Presidente, entendo que os 56 

atos a partir daí são nulos. Quero que Vossa Excelência 57 

submeta a CCJ e também a parte jurídica desta Casa para 58 

essa análise, antes que essas atas venham para o 59 

Plenário, obrigado.  O Presidente informa que cumprindo 60 

as formalidades legais a Mesa acata a solicitação do 61 

Vereador Antônio Almeida e encaminhará as atas para o 62 

parecer da CCJ. Quero também parabenizar o 63 

representante da cidade de Maricá, seja bem vindo a 64 

nossa Casa. Na Tribuna Vereador Getúlio do tutu, bom 65 

dia Senhor Presidente, Mesa Diretora, meus pares, 66 

público presente e colaboradores desta Casa, o que me 67 

traz a Tribuna é um tema que vem sendo discutido na 68 

nossa cidade a qual fomos pegos de surpresa, são as 69 

demarcações das ruas para a cobrança de estacionamento, 70 

estamos sendo procurados pela população para saber o 71 

porquê das ruas estarem sendo demarcadas.  Quero 72 

reiterar a solicitação feita na última sessão para 73 

convocar o Secretário de Transporte para explicações, 74 
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para que possamos opinar e dar algumas sugestões. Vou 75 

tentar trazer também parte da sociedade que vem 76 

reclamando e que queira participar conosco desse bate-77 

papo, uma pequena audiência pública, para 78 

esclarecimento dessa situação, acho que tem que cobrar 79 

sim, mas antes precisa ser analisado, ver se não está 80 

prejudicando as pessoas, estamos aqui para favorecer o 81 

povo e isso implica diretamente no bolso do cidadão, 82 

vale a pena discutirmos mesmo que a gente não consiga 83 

cancelar essa licitação, pois foi feita dentro da 84 

legalidade, mas que possamos adequar da melhor forma. 85 

Que o poder público consiga alcançar esse objetivo que 86 

é o ordenamento, a organização da cidade e que a 87 

sociedade também se sinta acolhida e respeitada. Quero 88 

aproveitar que hoje o Plenário está praticamente 89 

completo para compartilhar com os vereadores esse meu 90 

desejo de ouvir o Secretário e que o mesmo apresente 91 

essa licitação para que possamos analisar, obrigado. O 92 

Presidente informa que cumprindo as formalidades legais 93 

a Mesa acata a solicitação do Vereador Getúlio do Tutu 94 

e encaminhará à Secretaria para oficializar a 95 

Secretaria de Transporte para melhor esclarecimento. 96 

Para explicações pessoais, na Tribuna Vereador Júlio do 97 

Inconfidência, bom dia Senhor Presidente, Mesa 98 

Diretora, meus pares, público presente e funcionários 99 

da Casa, hoje venho a Tribuna para comentar referente a 100 

um projeto que veio do Executivo, um empréstimo com o 101 

Banco do Brasil para aquisição de máquinas. Estive 102 

analisando as cópias desses autos, quero aproveitar 103 

para agradecer ao líder de governo que prontamente me 104 

atendeu, e nesse projeto não observei clareza, no 105 
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processo diz que uma quantidade de máquinas precisa ser 106 

comprada, mas não diz a quantidade de máquinas que já 107 

existem dentro do município, não diz de onde foi tirado 108 

o valor para compra das máquinas, não diz onde foi 109 

feita a pesquisa. Observei também que tinha a retirada 110 

de entulho, já mencionei esse assunto em outras 111 

sessões, que dentro da cidade, que eu saiba a 112 

prefeitura não regulamentou, ou se regulamentou 113 

gostaria de saber como funciona o processo, pois várias 114 

pessoas me fazem solicitação de retirada de entulho e 115 

tem que aguardar a prefeitura fazer essa retirada. Peço 116 

ao líder de governo que encaminhe novamente esse 117 

processo para o Executivo para que eles possam analisar 118 

com mais frieza e detalhar todos os itens que eu 119 

coloquei aqui e outros mais, que a meu ver não estão 120 

sendo especificados, obrigado. O Presidente informa que 121 

cumprindo as formalidades legais a Mesa acata a 122 

solicitação do Vereador Júlio do Inconfidência e 123 

encaminhará à Secretaria para oficializar o Secretário 124 

de Obra para melhor esclarecimento. Para explicações 125 

pessoais, na Tribuna Vereador Antônio Almeida, dispenso 126 

protocolo, pois já estive na Tribuna, Senhor Presidente 127 

existem algumas coisas que me incomodam bastante e a 128 

gente não pode se omitir porque a omissão, com certeza, 129 

te alcançará em algum momento da sua vida, sua 130 

caminhada, não se deve omitir, ainda mais nesse 131 

Parlamento. Fico impressionado porque nós andamos por 132 

Queimados, cada um em seu bairro, e algumas coisas 133 

incomodam muito, quero pedir a Vossa Excelência que 134 

encaminhe requerimento ao governo, pois o bairro onde 135 

moro está sofrendo não sei se por omissão do governo ou 136 



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 

 

se o governo não está sabendo como conduzir isso. 137 

Queimados tinha um esqueleto que era uma vergonha e que 138 

foi implodido gastando-se uma pequena fortuna, só que 139 

agora Queimados tem outro esqueleto de ferro no bairro 140 

Paraíso, a Escola Municipal Anna Maria dos Santos 141 

Perobelli, e ninguém fala nada, ninguém explica o 142 

porquê está nessas condições. Senhor Presidente, 143 

gostaria que solicitasse ao Prefeito explicações sobre 144 

os processos que geraram aquela obra, quanto foi gasto 145 

e quem está respondendo por aquele descaso, porque o 146 

prédio foi demolido e hoje a escola foi transferida e 147 

está pagando aluguel gastando dinheiro do poder público 148 

e ninguém fala nada em relação a isso. Outro absurdo é 149 

a UBS Júlio Barros (Unidade Básica De Saúde Júlio 150 

Barros) que o nosso saudoso Vereador Jorge Barreto 151 

trouxe para Queimados quando Queimados ainda não era 152 

emancipado, em dois mil e quatorze aquela unidade 153 

passou por uma reforma e ampliação gastando uma pequena 154 

fortuna e hoje está sucateada, tudo quebrado e isso é 155 

uma vergonha, é um descaso com o dinheiro público. Não 156 

posso aceitar um descaso desses ainda mais na minha 157 

região, não vou me calar e quero que Vossa Excelência 158 

solicite ao governo explicações de quanto foi gasto 159 

naquela obra e o que se pretende fazer com aquela 160 

unidade, visto que já requeri aqui na Tribuna que 161 

colocasse um equipamento público, uma creche e me 162 

disseram que iriam colocar um centro de integração da 163 

Juventude naquele local. Muitos, ano que vem, irão 164 

àquela região pedir voto, inclusive o Prefeito se vier 165 

para reeleição, é importante que façam hoje para que 166 

amanhã possa ir de cabeça erguida naquela região pedir 167 

http://www.ubsbrasil.org/sobre/unidade-basica-de-saude-julio-barros-paraiso
http://www.ubsbrasil.org/sobre/unidade-basica-de-saude-julio-barros-paraiso
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voto. Não posso me calar porque quando me arguirem na 168 

rua poderei dizer que fui à Tribuna e cobrei, quero ver 169 

os processos, pois o dinheiro público tem que ser 170 

respeitado, esta Casa deu exemplo quando revogou a 171 

resolução da verba de gabinete economizando mais de um 172 

milhão de reais, agora é a vez do poder público, do 173 

Executivo também acompanhar esta Casa na transparência 174 

e respeito ao dinheiro público. Não pode em minha 175 

região uma escola sucateada, uma UBS sucateada, será 176 

que o Prefeito não vive em Queimados, será que estamos 177 

em outro planeta, temos que dar um basta, para algumas 178 

coisas não adianta apenas argumentação, precisa mesmo é 179 

de atitude, obrigado. O Presidente informa que 180 

cumprindo as formalidades legais a Mesa acata a 181 

solicitação do Vereador Antônio Almeida e encaminhará 182 

ao Poder Executivo para melhor esclarecimento. O 183 

Presidente comunicou que não havia mais inscritos para 184 

Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para 185 

quarta-feira, vinte e oito de agosto do ano corrente, 186 

às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 187 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 188 

sessão às dez horas e trinta e quatro minutos, da qual, 189 

para constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula 190 

mil trezentos e sessenta e cinco, Chefe de Divisão de 191 

Atas, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 192 

assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 193 

Secretário, estando a gravação da Sessão à disposição 194 

em meio digital, na sede da Casa. Queimados, vinte e 195 

sete de agosto de dois mil e dezenove. 196 

 197 

 198 
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 199 

______________________________ 200 

Antônio Chrispe de Oliveira  201 

Presidente interino da Câmara Municipal de Queimados 202 

 203 

 204 

 205 

______________________________ 206 

Getúlio de Moura  207 

Secretário Ad hoc da Câmara Municipal de Queimados 208 

 209 

 210 

 211 

______________________________ 212 

Michele dos Santos Rocha 213 

Chefe de Divisão de Atas 214 

Matricula 1365 215 


