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ATA ELETRÔNICA N.º 0143 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da quadragésima 

quinta Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Terceiro ano 

legislativo, realizada no 

dia 10 de setembro de 

2019, às 10 horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e 1 

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

Queimados em sua quadragésima quinta sessão ordinária, 3 

com a presença dos Senhores Vereadores: Alcinei Duarte 4 

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

Almeida da Silva (Antonio Almeida), Jackson Pinto da 6 

Silva (Jackson), Júlio César Rezende de Almeida (Júlio 7 

do Inconfidência), Elerson Leandro Alves (Elerson), 8 

Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a Ver), 9 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira Virou), 10 

Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha), Wilson 11 

Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três Fontes), José 12 
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Carlos Leal Nogueira (Cacau), Martchellos de Almeida 13 

Parreiras Fuli (Martchellos), Dra. Fátima Cristina Dias 14 

Sanches (Dra.Fátima) e Maurício Baptista Ferreira 15 

(Maurício do Vila). A Mesa foi presidida por Vossa 16 

Excelência Senhor Vereador Nilton Moreira Cavalcante 17 

(Professor Nilton), Presidente da Câmara Municipal e 18 

pelo Secretário Ad hoc Senhor Vereador Getúlio de Moura 19 

(Getúlio do Tutu). Ausente o Vereador Milton Campos 20 

Antônio (Milton Campos). Verificado haver quórum 21 

regimental, a Presidência cumprimentou a todos e deu 22 

por aberta a sessão às dez horas e trinta e seis 23 

minutos. Na sequência, convidou o Senhor Vereador Cinei 24 

para fazer a leitura bíblica em Salmos capítulo noventa 25 

e um versículos um a dezesseis. Ato contínuo foi lido 26 

no expediente as Mensagens do Poder Legislativo, a 27 

saber: Indicação Legislativa quatrocentos e vinte e 28 

sete, quatrocentos e vinte e oito, quatrocentos e vinte 29 

e nove, quatrocentos e trinta, quatrocentos e trinta e 30 

um, quatrocentos e trinta e dois, quatrocentos e trinta 31 

e três, quatrocentos e trinta e quatro, quatrocentos e 32 

trinta e cinco, quatrocentos e trinta e seis, 33 

quatrocentos e trinta e sete e quatrocentos e trinta e 34 

oito de dois mil e dezenove de autoria do Vereador 35 

Wilsinho Três Fontes. Indicação Legislativa 36 

quatrocentos e trinta e nove, quatrocentos e quarenta e 37 

quatrocentos e quarenta e um de dois mil e dezenove de 38 

autoria do Vereador Cinei. Indicação Legislativa 39 

quatrocentos e quarenta e dois de dois mil e dezenove 40 

de autoria do Vereador Tuninho Vira Virou. Indicação 41 

Legislativa quatrocentos e quarenta e três de dois mil 42 

e dezenove de autoria do Vereador Morie. Na 43 
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oportunidade em nosso expediente, aprovação da ata da 44 

quadragésima terceira sessão ordinária, enviada para os 45 

endereços eletrônicos dos vereadores. O Senhor 46 

Presidente fez o questionamento aos vereadores que 47 

concordassem com a aprovação da ata que permanecessem 48 

como estavam e os que não concordassem que se 49 

manifestassem. O Senhor Presidente declarou aprovada a 50 

ata da quadragésima terceira sessão ordinária. O 51 

Presidente anunciou o Vereador Morie para o uso da 52 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Desculpou-se pelo 53 

atraso, informando que o Presidente os convocou para 54 

uma reunião que era necessária antes do inicio da 55 

sessão. Comentou a respeito da indicação feita para o 56 

bairro Jardim Queimados, onde a obra foi entregue no 57 

ano de dois mil e oito, aproximadamente nove 58 

quilômetros de asfalto sem nenhum metro de calçada, foi 59 

mais uma obra eleitoral porque o esgoto não tem 60 

caimento e com isso retorna para as casas. Informou que 61 

já solicitou a instalação de bombeamento para que o 62 

esgoto desemboque em uma estação de tratamento, mas 63 

nunca foi feito. Relembrou que entre dois mil e quinze, 64 

dois mil e dezesseis iniciou-se um movimento para 65 

reconstrução do asfalto, mas foi embargada, pois o 66 

dinheiro não foi liberado. A população daquela região 67 

sofre porque há buracos em quase toda extensão das 68 

ruas. Comentou que quando retornou a Casa como Vereador 69 

estava sendo feitas novas licitações para as obras no 70 

bairro Jardim Queimados. Espera que as licitações e as 71 

obras sejam feitas, pois a população merece receber uma 72 

obra de qualidade, espera que a calçada que o antigo 73 

gestor não fez, seja feita, pois estava incluída no 74 
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orçamento. À Tribuna o senhor Vereador Getúlio do Tutu. 75 

Cumprimentou a todos. Registrou novamente sua 76 

indignação referente às demarcações nas ruas, mesmo 77 

após a reunião com o Secretário de Transporte e 78 

Trânsito, feita no dia três de setembro de dois mil e 79 

dezenove, na Câmara de Vereadores, o processo não foi 80 

paralisado e nenhuma resposta foi enviada a Casa de 81 

Leis. Comentou que o processo não foi encaminhado para 82 

os vereadores analisarem, afirmou ser falta de respeito 83 

do Executivo, acredita que por omissão da antiga gestão 84 

que não se pronunciava e engavetava tudo. Comentou que 85 

irá a Tribuna em todas as sessões para falar desse 86 

tema. Comentou sobre a falta de segurança em Queimados, 87 

afirmando que segurança não é obrigação do Executivo, 88 

mas que ele pode ajudar. Reiterou a solicitação para 89 

que o processo seja encaminhado para a Câmara de 90 

Vereadores. Informou que enviará um ofício para que 91 

cancelem a cobrança até que o processo seja analisado 92 

pela Casa de Leis. Comentou sobre os quinze minutos de 93 

tolerância que existe em outras cidades e em Queimados 94 

não. À Tribuna o senhor Vereador Wilsinho Três Fontes. 95 

Cumprimentou a todos. Comentou que fez novamente a 96 

indicação da Estrada Hilda Alves Pinheiro porque alguns 97 

caminhões estão passando pela calçada devido ao péssimo 98 

estado de conservação da estrada. Comentou que 99 

conversou com o Secretário de obras Rogério Brandi e o 100 

mesmo se comprometeu a fazer um recapeamento no local. 101 

Comentou também sobre a indicação que fez para o Bairro 102 

Luiz de Camões, informou que o Secretário de 103 

Agricultura está indo nos bairros prometer iluminação 104 

pública e não está cuidando da secretaria dele, 105 
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inclusive fez um serviço no bairro Luiz de Camões, sem 106 

orientação e capacidade técnica, onde piorou a situação 107 

do bairro. Acredita que as indicações e requerimentos 108 

feitos pelos vereadores são em vão. Registrou sua 109 

indignação em relação ao que foi tratado na reunião com 110 

o Secretário de Transporte e Trânsito e não está sendo 111 

cumprido. Como Presidente da Comissão de Obras, 112 

convocou o Vereador Antônio Almeida para averiguarem, 113 

junto à Secretaria de Agricultura para que o Secretário 114 

respeite a pasta porque os agricultores não estão 115 

recebendo o que é necessário para exercerem seu 116 

trabalho. Afirmou que os políticos atualmente não 117 

querem fazer políticas e sim conquistar votos. Pediu 118 

ajuda ao Senhor Presidente, pois a Casa precisa ser 119 

respeitada, é tempo de transparência, o Secretário não 120 

pode fazer o que quer, especialmente com a população. À 121 

Tribuna a senhora vereadora Doutora Fátima. 122 

Cumprimentou a todos. Perguntou ao Senhor Presidente 123 

quem é o Presidente da Comissão de Saúde porque um 124 

paciente precisou de uma ambulância avançada para sua 125 

transferência, o município de Queimados recebeu uma 126 

ambulância avançada, mas está inoperante e essa 127 

ambulância é de extrema necessidade. Não entende por 128 

que a ambulância ainda está inoperante, acredita que no 129 

momento em que Queimados recebeu a ambulância avançada 130 

não havia médicos suficientes para montar os plantões. 131 

Acredita que é necessária a contratação de médicos. 132 

Solicitou uma resposta. Perguntou também ao Senhor 133 

Presidente quem é o Presidente da Comissão de Meio 134 

Ambiente e Defesa dos Animais, pois recebeu uma 135 

denúncia de que pessoas estão trabalhando e dando 136 

mailto:cmqueimados@gmail.com


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 

 

ordens sem estarem nomeadas. A parte Vereador Wilsinho 137 

Três Fontes, em relação à fala da Vereadora Doutora 138 

Fátima, afirmou que se reunirá com a Comissão para 139 

averiguar. O Senhor Presidente informou que já presidiu 140 

a Comissão de Saúde, comunicou que irá reunir-se para 141 

alterar a composição de algumas Comissões, a Comissão 142 

de Saúde tem apenas dois membros, está sem Presidente. 143 

Atendendo a solicitação da vereadora Doutora Fátima, 144 

informou que o Vereador Antônio Almeida, como Vice-145 

Presidente da Comissão de Saúde, fará as diligências 146 

necessárias. À Tribuna o senhor Vereador Paulinho Tudo 147 

a Ver. Cumprimentou a todos. Colocou-se a disposição da 148 

presidência que está disposta a fazer mudanças e da 149 

população que merece resposta e transparência. Em 150 

relação à fala do Vereador Getúlio do Tutu, afirmou que 151 

o cenário só vai mudar com a força e o trabalho dos 152 

dezessete vereadores unidos. Em relação à fala do 153 

Vereador Morie, comentou ter feito a indicação para o 154 

bairro Jardim Queimados porque estavam precisando e 155 

ainda está precária a situação do local. À Tribuna o 156 

senhor Vereador Júlio do Inconfidência. Cumprimentou a 157 

todos. Comentou sua alegria em ver a polícia militar 158 

atuando em Queimados, mas que é necessário um trabalho 159 

social e educativo nas áreas abandonadas pelo Poder 160 

Público. Reforçou seu pedido referente à iluminação 161 

pública que há dois anos a Prefeitura não faz 162 

manutenção, mas a conta chega mensalmente para a 163 

população. Questionou o destino do dinheiro dessas 164 

contas, se estão sendo depositados ou se utilizado para 165 

outros fins. Solicitou ao Senhor Presidente que 166 

notifique a Secretaria de Serviços Públicos para 167 
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esclarecer o porquê dessa falha. Comentou que dentro do 168 

processo de financiamento para compra de máquinas 169 

existe a retirada de entulho, pediu para fazer também 170 

esse questionamento ao Secretário de Serviços Públicos 171 

para que esclareça o procedimento a ser adotado pela 172 

população que deseja solicitar o serviço. O senhor 173 

Presidente Professor Nilton licenciou-se da Mesa 174 

Diretora para fazer uso da Tribuna. Informou aos 175 

Vereadores que falta pouco para terminar essa 176 

legislatura e que eles não podem perder tempo. Em 177 

resposta aos Vereadores que foram a Tribuna, reforçou 178 

que precisa existir diálogo, que eles exerçam seus 179 

papeis de Vereador e resolvam o que precisar ser 180 

resolvido. À Tribuna o senhor Vereador Antônio Almeida. 181 

Cumprimentou a todos. Expressou a sua felicidade com a 182 

Casa, acredita que agora irá de fato trabalhar. Falou 183 

que são Vereadores, independente de Comissão, cada 184 

vereador tem prerrogativa constitucional e seu 185 

principal papel é fiscalizar, são amparados legalmente 186 

para, em horário de expediente, na repartição pública, 187 

manusear documentos. Parabenizou o Vereador Paulinho 188 

Tudo a Ver pela fala na Tribuna, afirmando que não 189 

existe briga entre Legislativo e Executivo, o 190 

Legislativo apenas está cobrando que o Executivo exerça 191 

seu papel e cumpra o orçamento público. Em relação à 192 

reunião com o Secretário de Transporte, solicitou a ata 193 

da reunião para que seja aberto um processo porque na 194 

reunião foram feitas algumas deliberações, como por 195 

exemplo, a tolerância de quinze minutos que caso não 196 

esteja previsto, precisa ser alterado na Lei. A parte 197 

Vereadora Doutora Fátima, mostrou um pedido feito por 198 
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ela no dia quinze de junho ao Rogério Brandi onde 199 

solicitou ajuda para uma família que reclamou de 200 

retorno do esgoto que estava entrando na residência 201 

deles e até hoje ele não a respondeu. O Vereador 202 

Antônio Almeida, em relação à fala da Vereadora Doutora 203 

Fátima, informou que ela precisa começar a protocolar 204 

requerimentos na Casa solicitando respostas e 205 

informações. Em relação à fala do Vereador Júlio do 206 

Inconfidência, solidarizou-se com sua indignação 207 

referente a iluminação pública, ressaltando que há dois 208 

anos o contrato nem existe. Solicitou ao Presidente que 209 

requeira do Secretário de Serviços Públicos o contrato 210 

da empresa prestadora do serviço, pois a Casa precisa 211 

analisar quando terminou o contrato, qual valor 212 

arrecadado mensalmente e para onde o dinheiro 213 

arrecadado está sendo direcionado. A parte vereador 214 

Getúlio do Tutu, informou ao Vereador Antônio Almeida 215 

que o valor arrecadado é aproximadamente cento e 216 

cinquenta mil reais mensal. O Vereador Antônio Almeida 217 

comentou que com esse valor é possível fazer um 218 

programa de manutenção nas vias públicas. Solicitou ao 219 

senhor Presidente que coloque em votação, em regime de 220 

urgência, o Requerimento número cinquenta de dois mil e 221 

dezenove para criação de uma comissão especial para 222 

análise e revisão do Regimento Interno e da Lei 223 

Orgânica. O Presidente informou que cumprindo as 224 

formalidades legais a mesa acatou requerimento do 225 

vereador Antônio Almeida, a mesa fez o questionamento 226 

aos excelentíssimos senhores vereadores que 227 

concordassem com a inclusão na pauta da ordem do dia 228 

desta sessão permanecessem como estavam e os que não 229 
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concordassem com a inclusão se manifestassem. Declarou 230 

incluída na pauta da ordem do dia da sessão a 231 

solicitação do vereador Antônio Almeida. Observada a 232 

presença da maioria dos vereadores em plenário obtendo 233 

quórum regimental declarou aberta a ordem do dia, na 234 

ordem do dia dessa sessão Requerimento número cinquenta 235 

de dois mil e dezenove, autor Antônio Almeida. Projeto 236 

em discussão, em votação. Declarou aprovado com quinze 237 

votos favoráveis, nenhum voto contrário o Requerimento 238 

número cinquenta de dois mil e dezenove, autor Antônio 239 

Almeida. Em Explicações pessoais, à Tribuna Vereador 240 

Antônio Almeida. Agradeceu aos vereadores que assinaram 241 

o requerimento para a análise e revisão da lei Orgânica 242 

e Regimento interno. O Senhor Presidente suspendeu a 243 

sessão por quinze minutos para elaboração do Projeto de 244 

Resolução. Retornou a sessão. Ainda na ordem do dia 245 

Projeto de Resolução que cria comissão especial para 246 

reforma do Regimento Interno e da Lei Orgânica. A mesa 247 

fez o questionamento aos excelentíssimos senhores 248 

vereadores que concordassem com a inclusão na pauta da 249 

ordem do dia desta sessão permanecessem como estavam e 250 

os que não concordassem com a inclusão se 251 

manifestassem. Declarou incluída na pauta da ordem do 252 

dia da sessão. Na ordem do dia dessa sessão Projeto de 253 

Resolução número quinze de dois mil e dezenove, autor 254 

Mesa Diretora. Projeto em discussão, em votação. 255 

Declarou aprovado com quatorze votos favorável, nenhum 256 

voto contrário e ausente no momento da votação o Senhor 257 

Vereador Martchellos, o Projeto de Resolução número 258 

quinze de dois mil e dezenove, autor Mesa diretora. Em 259 

Explicações pessoais, à Tribuna Vereador Getúlio do 260 
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Tutu. Esclareceu ao Vereador Júlio do Inconfidência que 261 

não é contra a policia só que o Executivo está 262 

preocupado em cobrar taxa de estacionamento, mas 263 

existem outras coisas que ele precisa se preocupar, a 264 

segurança principalmente. Ressaltou que está feliz 265 

porque a policia está atuando. Informou aos vereadores 266 

que já fez o ofício para encaminhar ao Executivo, 267 

solicitando que a cobrança do estacionamento rotativo 268 

seja cancelada até que a Casa analise o processo. O 269 

Presidente comunicou que não havia mais inscritos para 270 

Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para 271 

quarta-feira, onze de setembro do ano corrente, às dez 272 

horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 273 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 274 

sessão às doze horas e oito minutos, da qual, para 275 

constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula mil 276 

trezentos e sessenta e cinco, Chefe de Divisão de Atas, 277 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 278 

por mim, pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 279 

Secretário, estando a gravação da Sessão à disposição 280 

em meio digital, na sede da Casa. Queimados, dez de 281 

setembro de dois mil e dezenove. 282 

 283 

 284 

 285 

______________________________ 286 

Nilton Moreira Cavalcante  287 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 288 

 289 

 290 

 291 

______________________________ 292 

Getúlio de Moura  293 

Secretário Ad hoc da Câmara Municipal de Queimados 294 

 295 
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 296 

 297 

______________________________ 298 

Michele dos Santos Rocha 299 

Chefe de Divisão de Atas  300 

Matricula 1365 301 
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