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ATA ELETRÔNICA N.º 0189 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da décima quinta 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Quarto ano 

legislativo, realizada no 

dia cinco de agosto de 

dois mil e vinte, às dez 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

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

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

Queimados em sua décima quinta sessão ordinária, com a 3 

presença dos Senhores Vereadores: Alcinei Duarte de 4 

Oliveira (Cinei), Antônio Almeida Silva (Antônio 5 

Almeida), Elerson Leandro Alves (Elerson), Jackson 6 

Pinto da Silva (Jackson), José Carlos Leal Nogueira 7 

(Cacau) e Júlio César Rezende de Almeida (Júlio do 8 

Inconfidência). A Mesa foi composta por Vossa 9 

Excelência Senhor Vereador Nilton Moreira Cavalcante 10 

(Professor Nilton), Presidente da Câmara Municipal e 11 
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pelo Secretário Senhor Vereador Getulio de Moura 12 

(Getulio do Tutu). Ausentes os Vereadores Adriano Morie 13 

(Morie), Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira 14 

Virou), Dra. Fátima Cristina Dias Sanches (Dra.Fátima), 15 

João Pedro Lemos (João Pedro), Maurício Baptista 16 

Ferreira (Maurício do Vila), Milton Campos Antônio 17 

(Milton Campos), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho 18 

Tudo a Ver), Rogério de Lima Monteiro (Rogerinho Primo) 19 

e Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três 20 

Fontes). Verificado haver quórum regimental, a 21 

Presidência cumprimentou a todos e deu por aberta a 22 

sessão, iniciando o segundo período do quarto ano da 23 

sétima legislatura com execução do Hino Nacional e o 24 

Hino de Queimados, às dez horas e vinte e nove minutos. 25 

Na sequência, convidou o Senhor Vereador Cinei para 26 

fazer a leitura bíblica em Deuteronômio capítulo vinte 27 

e oito, versículo um. Na oportunidade em nosso 28 

expediente, aprovação da ata da décima quarta sessão 29 

ordinária enviada para os endereços eletrônicos dos 30 

vereadores. O Senhor Presidente fez o questionamento 31 

aos vereadores que concordassem com a aprovação da ata 32 

que permanecessem como estavam e os que não 33 

concordassem que se manifestassem. O Senhor Presidente 34 

declarou aprovada a ata da décima quarta sessão 35 

ordinária. Ato contínuo foi lido no expediente as 36 

Mensagens do Poder Legislativo, a saber: Indicação 37 

Legislativa duzentos e cinquenta e oito, duzentos e 38 

setenta e um, duzentos e setenta e dois, duzentos e 39 

setenta e três, duzentos e setenta e quatro e duzentos 40 

e setenta e cinco de dois mil e vinte de autoria do 41 

Vereador Rogerinho Primo. Indicação Legislativa 42 
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duzentos e cinquenta e nove, duzentos e sessenta, 43 

duzentos e sessenta e um, duzentos e sessenta e dois e 44 

duzentos e sessenta e três de dois mil e vinte de 45 

autoria do Vereador Jackson. Indicação Legislativa 46 

duzentos e sessenta e quatro de dois mil e vinte de 47 

autoria do Vereador Cinei. Indicação Legislativa 48 

duzentos e sessenta e cinco, duzentos e sessenta e 49 

seis, duzentos e sessenta e sete, duzentos e sessenta e 50 

nove e duzentos e setenta de dois mil e vinte de 51 

autoria do Vereador Antônio Almeida. O Presidente 52 

anunciou o Vereador Júlio do Inconfidência para o uso 53 

da Tribuna. Cumprimentou a todos. Parabenizou os 54 

pretensos candidatos presentes no Plenário e reforçou a 55 

importância da participação de cada um nas sessões. 56 

Comentou que na semana passada quando estacionou seu 57 

veículo próxima a Câmara Municipal de Queimados não 58 

havia ninguém do estacionamento rotativo e quando 59 

retornou havia uma cobrança em seu para-brisas, 60 

procurou o responsável pela cobrança, mas não havia 61 

ninguém no local. Comentou que tentou recorrer e não 62 

obteve sucesso. Reforçou que não questionou o valor da 63 

cobrança e sim a forma como está sendo feita. Solicitou 64 

ao Presidente que convocasse o responsável pela empresa 65 

do estacionamento rotativo para que ele preste 66 

esclarecimentos. Comentou que o Fábio Oliveira, 67 

conhecido como Fabinho, fez uma denúncia através das 68 

redes sociais sobre a empresa Instituto Se Liga que 69 

presta serviços para a maternidade de Queimados e 70 

CETHID informando que o atestado de capacidade técnica 71 

foi montado. Solicitou ao Presidente que convocasse o 72 

representante desta empresa para esclarecer tal 73 
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denúncia. O Presidente informou que convocará os 74 

responsáveis por essas empresas para esclarecimentos. O 75 

Presidente anunciou o Vereador Getulio do Tutu para o 76 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Agradeceu a 77 

presença da população e dos pretensos candidatos nesta 78 

sessão. Em relação à fala do Vereador Júlio do 79 

Inconfidência sobre o estacionamento rotativo reforçou 80 

que foi contra desde o início e que está providenciando 81 

a documentação para encaminhar ao Ministério Público. 82 

Comentou que irá protocolar requerimento para que o 83 

contrato, que está cheio de erro material, seja 84 

cancelado até que se dê clareza a esse projeto do 85 

estacionamento rotativo. Solicitou ao Presidente que 86 

cobrasse do Poder Executivo os Projetos de Lei que 87 

tratam da prevenção do Codid-19 que foram aprovados 88 

nesta Casa de Leis, sancionados pelo Poder Executivo e 89 

ainda não estão sendo executados. Solicitou ao 90 

Presidente da Comissão de Saúde que auxiliasse na 91 

cobrança desses projetos. Comentou sobre as cestas 92 

básicas dos alunos da rede municipal que ainda não 93 

foram entregues. Em relação ao Projeto de Lei cento e 94 

um de dois mil e vinte de autoria do Poder Executivo 95 

que propõe a desafetação de área pública para 96 

construção de estações de tratamento de esgoto comentou 97 

que já existem estações de tratamento em Queimados que 98 

não funcionam. Não entende o porquê, no final do 99 

mandato, desafetar outra área pública ao invés de 100 

colocarem em funcionamento as estações de tratamento já 101 

existentes. Em relação ao Projeto de Lei cento e dois 102 

de dois mil e vinte de autoria do Poder Executivo que 103 

propõe a alienação de bem imóvel, que é o Campo 104 
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Oriente, informou que o processo inicia falando em 105 

permuta e na página sessenta e quatro altera de permuta 106 

para venda. Não consta informações do responsável que 107 

orienta a alteração, apenas uma rubrica. Acredita que o 108 

processo não deveria estar na pauta e deveria ser 109 

arquivado por existir erro material. Em nota 110 

extraoficial, a Prefeitura informou que precisa de 111 

dinheiro para a construção do Paço Municipal e que já 112 

possui uma área mais confortável para a construção do 113 

novo campo. Comentou que além da área informada pela 114 

Prefeitura ser menor, essa área não está registrada em 115 

nome da Prefeitura, pois ainda pertence a Cohab. Foi 116 

feito termo de doação para a Prefeitura, mas não foi 117 

feito o registro. Existe um processo em tramitação para 118 

averbar a área desde dois mil e dezoito. Afirmou que 119 

existem muitos motivos para que esse processo seja 120 

arquivado. Em aparte, fez uso da Tribuna o Senhor 121 

Vereador Júlio do Inconfidência. Comentou que não 122 

consta no processo parecer da Secretaria Municipal do 123 

Ambiente sobre os danos ou outros problemas que a 124 

construção das estações de tratamento de esgoto pode 125 

causar ao meio ambiente. Sobre a alienação do Campo 126 

Oriente comentou que além do processo iniciar propondo 127 

permuta e terminar propondo venda não consta nome nem 128 

assinatura do responsável apenas uma rubrica, afirmou 129 

que o processo está com vício e deve ser arquivado. 130 

Retorna à Tribuna o Senhor Vereador Getulio do Tutu. 131 

Agradeceu o Vereador Júlio do Inconfidência pelo 132 

aparte. Comentou que foi alegado no processo que a área 133 

não está sendo utilizada e que os moradores não serão 134 

prejudicados. Solicitou aos pares que não votassem a 135 
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favor da venda do campo e votassem a favor do projeto 136 

de sua autoria para o tombamento do campo como 137 

patrimônio histórico e cultura de Queimados. Acredita 138 

que tais projetos não fossem votados nesta sessão por 139 

não haver quórum. Solicitou a população presente no 140 

Plenário que comparecesse na próxima sessão para 141 

acompanharem a votação. O Presidente anunciou o 142 

Vereador Cacau para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 143 

todos. Reforçou a importância de manterem os cuidados 144 

no combate ao Covid-19. Citou alguns nomes de pessoas, 145 

principalmente o Prefeito Carlos Vilela, que merecem o 146 

respeito da população. Em relação à fala dos Vereadores 147 

Júlio do Inconfidência e Getulio do Tutu sobre o 148 

estacionamento rotativo colocou-se à disposição para 149 

apoiar a causa. Comentou que Queimados recebeu uma 150 

equipe do exército que ministrou curso para desinfecção 151 

das ruas e registrou sua alegria, pois foi um projeto 152 

de sua autoria. Comentou a Indicação Legislativa de sua 153 

autoria para que fosse colocado a imagem de Nossa 154 

Senhora Aparecida no CETHID e na Maternidade de 155 

Queimados. Comentou outras Indicações Legislativas de 156 

sua autoria para que a central do Covid-19 no CETHID 157 

fosse transformada em hospital vinte e quatro horas e 158 

para que sejam realizadas cirurgias eletivas na nova 159 

maternidade. Solicitou ao Presidente que cobrasse do 160 

Poder Executivo sobre a drenagem do rio. Comentou sobre 161 

a licitação para aquisição das cestas básicas para os 162 

alunos da rede pública de Queimados, acredita estar 163 

havendo descaso não por parte do Prefeito. Relembrou 164 

que quando foi Secretário Municipal do Ambiente abriu 165 

processo para criação de quatorze estações de 166 
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tratamento de esgoto, mas o processo ficou parado. 167 

Esclareceu que o projeto de autoria do Poder Executivo 168 

é para desapropriação de área pública e não para 169 

construção de estação de tratamento. Relembrou que em 170 

dois mil e dezessete protocolou requerimento propondo a 171 

redução para treze vereadores. Em relação ao Campo do 172 

Oriente comentou que é favorável a venda do Campo. O 173 

Presidente ofereceu a Tribuna, sem aceitação. O Senhor 174 

Presidente informou que a ordem do dia desta sessão foi 175 

transferida para a próxima sessão, pois não havia o 176 

quórum necessário, conforme o Regimento Interno, para 177 

aprovação de nenhum dos projetos. O Senhor Presidente 178 

solicitou ao jurídico da Casa que verificasse as 179 

denúncias feitas pelos vereadores nesta sessão. O 180 

senhor Presidente deu ciência aos senhores Vereadores 181 

que estará disponível em seus endereços eletrônicos a 182 

ata da décima quinta sessão ordinária e que será 183 

submetida à aprovação na próxima sessão ordinária. O 184 

Presidente comunicou que não havia inscritos para 185 

Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para 186 

quarta-feira, doze de agosto de dois mil e vinte, às 187 

dez horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 188 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 189 

sessão às onze horas e cinquenta e um minutos, da qual, 190 

para constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula 191 

mil trezentos e sessenta e cinco, Chefe de Divisão de 192 

Atas, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 193 

assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 194 

Secretário, estando a gravação da Sessão à disposição 195 

em meio digital, na sede da Casa. Queimados, cinco de 196 

agosto de dois mil e vinte. 197 
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 198 

 199 

 200 

 201 

______________________________ 202 

Nilton Moreira Cavalcante  203 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 204 

 205 

 206 

 207 

______________________________ 208 

Getulio de Moura  209 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 210 

 211 

 212 

______________________________  213 

Michele dos Santos Rocha 214 

Chefe de Divisão de Atas  215 

Matricula 1365 216 

 217 
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