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ATA ELETRÔNICA N.º 0150 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7
a
 LEGISLATURA 

 

Ata da quinquagésima 

segunda Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Terceiro ano 

legislativo, realizada no 

dia 02 de outubro de 

2019, às 10 horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e 1 

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

Queimados em sua quinquagésima segunda sessão 3 

ordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: 4 

Adriano Morie (Morie), Alcinei Duarte de Oliveira 5 

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

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira Virou), Dra. 7 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra.Fátima), Jackson 8 

Pinto da Silva (Jackson), José Carlos Leal Nogueira 9 

(Cacau), Júlio César Rezende de Almeida (Júlio do 10 

Inconfidência), Maurício Baptista Ferreira (Maurício do 11 

Vila), Martchellos de Almeida Parreiras Fuli 12 
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(Martchellos), Milton Campos Antônio (Milton Campos), 13 

Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a Ver), 14 

Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha) e Wilson 15 

Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três Fontes). A 16 

Mesa foi presidida por Vossa Excelência Senhor Vereador 17 

Nilton Moreira Cavalcante (Professor Nilton), 18 

Presidente da Câmara Municipal e pelo Secretário Senhor 19 

Vereador Getúlio de Moura (Getúlio do Tutu). Ausente o 20 

Vereador Elerson Leandro Alves (Elerson). Verificado 21 

haver quórum regimental, a Presidência cumprimentou a 22 

todos e deu por aberta a sessão às dez horas e 23 

dezessete minutos. Na sequência, convidou o Senhor 24 

Vereador Cinei para fazer a leitura bíblica em Salmos 25 

capítulo noventa e um, versículos um a dezesseis. Ato 26 

contínuo foi lido no expediente as Mensagens do Poder 27 

Legislativo, a saber: Projeto de Resolução dezesseis de 28 

dois mil e dezenove de autoria da Comissão Parlamentar 29 

de Inquérito zero, zero um de dois mil e dezenove. Na 30 

oportunidade em nosso expediente, aprovação das atas da 31 

quadragésima nona e quinquagésima sessão ordinária, 32 

enviada para os endereços eletrônicos dos vereadores. O 33 

Senhor Presidente fez o questionamento aos vereadores 34 

que concordassem com a aprovação das atas que 35 

permanecessem como estavam e os que não concordassem 36 

que se manifestassem. O Senhor Presidente declarou 37 

aprovadas as atas da quadragésima nona e quinquagésima 38 

sessão ordinária. O senhor Presidente agradeceu ao 39 

Vereador Getúlio do Tutu pela ajuda e pelos reparos 40 

feitos na Casa de Leis, ressaltou que precisa da ajuda 41 

e colaboração de todos os vereadores. Pediu para os 42 

vereadores refletirem a cerca do trecho do Regimento 43 
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Interno que diz que o Plenário é soberano, é um órgão 44 

deliberativo da Câmara Municipal, é inviolável e são os 45 

dezessete vereadores que decidem as questões da Câmara 46 

Municipal de Queimados. O senhor Presidente anunciou o 47 

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito zero, 48 

zero um de dois mil e dezenove, Vereador Morie para 49 

fazer a leitura do relatório final e conclusão da 50 

Comissão. O senhor Vereador Morie cumprimentou a todos 51 

e fez a leitura do relatório final da Comissão. Espera 52 

que esse relatório seja transformado em Projeto de 53 

Resolução na forma estabelecida no artigo quinto da Lei 54 

mil quinhentos e setenta e nove de mil novecentos e 55 

cinquenta e dois e do artigo trinta e dois do Regimento 56 

Interno da Alerj. Expressou sua satisfação por ter 57 

conseguido concluir os trabalhos da Comissão com êxito. 58 

Agradeceu aos componentes da Comissão Parlamentar de 59 

Inquérito e a todos que, quando solicitados, prestaram 60 

os esclarecimentos necessários. Comentou que a Comissão 61 

trabalhou com muita seriedade e dedicação, pois a 62 

população merece. Deixou claro que em nenhum momento a 63 

Comissão agiu com pessoalidade, apenas fez o seu papel 64 

que é investigar, fiscalizar, tornar público e sanar as 65 

irregularidades. Entregou o relatório ao Presidente e 66 

acredita que o mesmo tomará as providências cabíveis. 67 

Espera que os valores recebidos indevidamente sejam 68 

devolvidos aos cofres públicos. Comentou que não foi 69 

com alegria que iniciou a primeira Comissão Parlamentar 70 

de Inquérito no município de Queimados, mas foi com 71 

muita alegria que entregou o relatório final à 72 

presidência. O Presidente disse ao Vereador Morie e aos 73 

demais que passaram por esse processo que foi um 74 
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período difícil porque nem todos entenderam o 75 

verdadeiro motivo dessas investigações. Afirmou que não 76 

foi nada contra o Ex-Presidente Milton Campos, não foi 77 

nada pessoal e sim contra uma suposta fraude no 78 

concurso público de dois mil e dezesseis. O Presidente 79 

anunciou o Vereador Maurício do Vila para o uso da 80 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou sua satisfação 81 

por ter feito parte da Comissão Parlamentar de 82 

Inquérito zero, zero um. Afirmou que sempre que houver 83 

denúncias de cometimento de crimes ou irregularidades, 84 

que ele estará sempre disposto a investigar e apurar os 85 

fatos. Comentou que no dia em que a Comissão 86 

Parlamentar de Inquérito foi instaurada um vereador fez 87 

algumas denúncias e acusações contra o Governo, 88 

gostaria que esse vereador estivesse presente nesta 89 

sessão para provar tais acusações. Comentou que a 90 

Comissão apresentou o relatório final comprovando que 91 

realmente houve fraude no concurso público de dois mil 92 

e dezesseis. À Tribuna o senhor Vereador Tuninho Vira 93 

Virou. Cumprimentou a todos. Agradeceu e parabenizou a 94 

Comissão Parlamentar de Inquérito pelo excelente 95 

trabalho realizado. Afirmou que os vereadores estão na 96 

Casa para representar a população, fiscalizar e 97 

corrigir as irregularidades tanto do Legislativo como 98 

do Executivo. Comentou que é preciso instaurar mais 99 

Comissões Parlamentares de Inquérito para investigar e 100 

apurar as irregularidades, pois a população merece 101 

respeito e transparência. À Tribuna o senhor Vereador 102 

Cinei. Cumprimentou a todos. Parabenizou os membros da 103 

Comissão Parlamentar de Inquérito, Vereadores Morie, 104 

Getúlio do Tutu, Antônio Almeida, Maurício do Vila e 105 
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aos demais que colaboraram com os trabalhos desta 106 

Comissão. Comentou que a população está elogiando os 107 

trabalhos dos vereadores e após essas mudanças na Casa 108 

começaram a chegar várias denúncias sobre outras 109 

irregularidades que a Casa irá apurar, pois é função do 110 

parlamentar é fiscalizar e dar ciência à população. À 111 

Tribuna o senhor Vereador Getúlio do Tutu. Cumprimentou 112 

a todos. Parabenizou os membros da Comissão Parlamentar 113 

de Inquérito por apresentar esse relatório final. 114 

Comentou que é difícil presidir uma Comissão, sabe bem, 115 

pois preside uma que está apurando os altos salários, 116 

indícios de que servidores desta Casa estão ganhando 117 

acima do teto previsto na Constituição. Tendo em vista 118 

as dificuldades para conseguir apurar os fatos, 119 

solicitou ao senhor Presidente que colocasse, em regime 120 

de urgência, na pauta da ordem do dia desta sessão a 121 

votação do Requerimento número cinquenta e seis de dois 122 

mil e dezenove de autoria do Vereador Getúlio do Tutu 123 

que prorroga por mais sessenta dias o prazo para a 124 

Comissão Parlamentar de Inquérito zero, zero dois 125 

elaborar o relatório final. À Tribuna o senhor Vereador 126 

Antônio Almeida. Cumprimentou a todos. Comentou que a 127 

Comissão Parlamentar de Inquérito teve alguns 128 

impedimentos, ameaças e tentativas para atrapalhar o 129 

andamento dos trabalhos. Comentou que a Comissão teve 130 

dificuldades para apurar a suposta fraude no concurso 131 

público de dois mil e dezesseis de um cargo tão 132 

importante que é o cargo de Procurador da Câmara 133 

Municipal de Queimados, cargo acima de qualquer 134 

suspeita, embasado na fé pública.  Citou nominalmente 135 

cada um que contribuiu para que a Comissão Parlamentar 136 
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de Inquérito chegasse ao relatório final e conclusão, 137 

Vereadores Bira Birinha, Júlio do Inconfidência, 138 

Maurício do Vila, Cinei, Getúlio do Tutu, Morie e 139 

Professor Nilton Moreira. Ressaltou que a Casa precisa 140 

ter estrutura para apoiar os Presidentes das Comissões. 141 

Agradeceu a Doutora Camila, ao Doutor Cláudio, ao 142 

Armando, a redação de atas por terem contribuído também 143 

para o andamento da Comissão. Espera que isso sirva de 144 

alerta para os outros Poderes que se acham acima da 145 

Lei. Afirmou que o Plenário é soberano, mas tem que 146 

respeitar a Constituição, a Lei Orgânica e o Regimento 147 

Interno que rege esta Casa. Comentou que a Casa está 148 

subordinada a população e precisa retomar a direção, 149 

pois é o órgão que representa a sociedade, é o controle 150 

social. Assim como o Tribunal de Contas do Estado e o 151 

Ministério Público esta Casa também faz o controle, 152 

fiscaliza e precisa dar resposta aos eleitores para que 153 

se sintam honrados com o voto que foi outorgado a esses 154 

parlamentares. Afirmou que a Casa sempre irá lutar em 155 

favor da população garantindo transparência e lisura. 156 

O Presidente informou que cumprindo as formalidades 157 

legais a Mesa acatou a solicitação do Vereador Getúlio 158 

do Tutu e na sequência fez o questionamento aos 159 

Vereadores que concordassem com a inclusão na pauta da 160 

ordem do dia desta sessão que permanecessem como 161 

estavam e os que não concordassem que se manifestassem. 162 

O Senhor Presidente declarou incluída na ordem do dia 163 

desta sessão. Observada a presença da maioria dos 164 

vereadores em plenário obtendo quórum regimental o 165 

Senhor Presidente declarou aberta a ordem do dia, na 166 

ordem do dia desta sessão ordinária Requerimento número 167 
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cinquenta e seis de dois mil e dezenove de autoria do 168 

Vereador Getúlio do Tutu. Requerimento em discussão, em 169 

votação. Declarou aprovado com quinze votos favoráveis 170 

e nenhum voto contrário. Na ordem do dia da próxima 171 

sessão Projeto de Resolução dezesseis de dois mil e 172 

dezenove de autoria da Comissão Parlamentar de 173 

Inquérito zero, zero um de dois mil e dezenove que 174 

aprova o relatório final e conclusão da Comissão. O 175 

Presidente comunicou que não havia inscritos para 176 

Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para 177 

terça-feira, oito de outubro do ano corrente, às dez 178 

horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 179 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 180 

sessão às onze horas e trinta e sete minutos, da qual, 181 

para constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula 182 

mil trezentos e sessenta e cinco, Chefe de Divisão de 183 

Atas, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 184 

assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 185 

Secretário, estando a gravação da Sessão à disposição 186 

em meio digital, na sede da Casa. Queimados, dois de 187 

outubro de dois mil e dezenove. 188 

 189 

 190 

 191 

______________________________ 192 

Nilton Moreira Cavalcante  193 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 194 

 195 

 196 

 197 

______________________________ 198 

Getúlio de Moura  199 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 200 

 201 

 202 

 203 
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 204 

______________________________ 205 

Michele dos Santos Rocha 206 

Chefe de Divisão de Atas  207 

Matricula 1365 208 


