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ATA ELETRÔNICA N.º 0186 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da décima segunda 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Primeiro 

Período do Quarto ano 

legislativo, realizada no 

dia quinze de julho de 

dois mil e vinte, às dez 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e 1 

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

Queimados em sua décima segunda sessão ordinária, com a 3 

presença dos Senhores Vereadores: Adriano Morie 4 

(Morie), Alcinei Duarte de Oliveira (Cinei), Antônio 5 

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

(Jackson), José Carlos Leal Nogueira (Cacau), Júlio 7 

César Rezende de Almeida (Júlio do Inconfidência), 8 

Maurício Baptista Ferreira (Maurício do Vila) e Rogério 9 

de Lima Monteiro (Rogerinho Primo). A Mesa foi composta 10 

por Vossa Excelência Senhor Vereador Nilton Moreira 11 
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Cavalcante (Professor Nilton), Presidente da Câmara 12 

Municipal e pelo Secretário Senhor Vereador Getulio de 13 

Moura (Getulio do Tutu). Ausentes os Vereadores Antônio 14 

Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira Virou), Elerson 15 

Leandro Alves (Elerson), Dra. Fátima Cristina Dias 16 

Sanches (Dra. Fátima), João Pedro Lemos (João Pedro), 17 

Milton Campos Antônio (Milton Campos), Paulo Cesar 18 

Pires de Andrade (Paulinho Tudo a Ver) e Wilson 19 

Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três Fontes). 20 

Verificado haver quórum regimental, a Presidência 21 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão às dez 22 

horas e trinta minutos. Na sequência, convidou o Senhor 23 

Vereador Cinei para fazer a leitura bíblica em 24 

Provérbios capítulo três, versículos um e dois. Na 25 

oportunidade em nosso expediente, aprovação da ata da 26 

décima primeira sessão ordinária enviada para os 27 

endereços eletrônicos dos vereadores. O Senhor 28 

Presidente fez o questionamento aos vereadores que 29 

concordassem com a aprovação da ata que permanecessem 30 

como estavam e os que não concordassem que se 31 

manifestassem. O Senhor Presidente declarou aprovada a 32 

ata da décima primeira sessão ordinária. Ato contínuo 33 

foi lido no expediente as Mensagens do Poder 34 

Legislativo, a saber: Projeto de Emenda à Lei Orgânica 35 

zero um de dois mil e vinte de autoria do Vereador 36 

Antônio Almeida. Projeto de Lei trezentos e vinte e 37 

três de dois mil e vinte de autoria do Vereador Cacau. 38 

Projeto de Lei trezentos e vinte e quatro de dois mil e 39 

vinte de autoria do Vereador Jackson. Projeto de 40 

Decreto Legislativo zero dois de dois mil e vinte de 41 

autoria do Vereador Cacau. Requerimento número sessenta 42 
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e sete de dois mil e vinte de autoria do Vereador 43 

Cinei. Requerimento número sessenta e oito de dois mil 44 

e vinte de autoria do Vereador Wilsinho Três Fontes. 45 

Requerimento número sessenta e nove, setenta e setenta 46 

e um de dois mil e vinte de autoria do Vereador Cacau. 47 

Ainda em expediente, seguiu-se a leitura das Indicações 48 

Legislativas desta Casa, a saber: Indicação Legislativa 49 

duzentos e vinte e um, duzentos e vinte e dois, 50 

duzentos e vinte e três, duzentos e vinte e cinco e 51 

duzentos e vinte e seis de dois mil e vinte de autoria 52 

do Vereador Antônio Almeida. Indicação Legislativa 53 

duzentos e vinte e quatro e duzentos e vinte e sete de 54 

dois mil e vinte de autoria do Vereador Tuninho Vira 55 

Virou. Indicação Legislativa duzentos e vinte e oito e 56 

duzentos e vinte e nove de dois mil e vinte de autoria 57 

do Vereador Rogerinho Primo. Indicação Legislativa 58 

duzentos e trinta de dois mil e vinte de autoria do 59 

Vereador Wilsinho Três Fontes. Indicação Legislativa 60 

duzentos e trinta e quatro e duzentos e trinta e cinco 61 

de dois mil e vinte de autoria do Vereador Jackson. O 62 

Presidente anunciou o Vereador Cacau para o uso da 63 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Registrou seu repúdio ao 64 

Secretário de Segurança e Ordem Pública, Enéas Teixeira 65 

Costa, que desrespeitou os vereadores dizendo que não 66 

mandam em nada e que não devem interferir na 67 

secretaria. Comentou que alguns secretários, pretensos 68 

candidatos e servidores não estão respeitando o Decreto 69 

do Prefeito. Registrou sua indignação a equipe que 70 

estava no plantão da Unidade de Pronto Atendimento no 71 

último dia dez e não lhe prestou atendimento, visto que 72 

estava acidentado. Parabenizou toda equipe da nova 73 
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Maternidade de Queimados por tê-lo atendido e cuidado 74 

do seu ferimento. O Presidente anunciou o Vereador 75 

Rogerinho Primo para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 76 

todos. Comentou que o Decreto do Prefeito sobre a 77 

reabertura gradativa do comércio precisa ser seguido, 78 

mas que o ideal seria que a liberação das atividades, 79 

comércios e feiras fossem para funcionamento em horário 80 

normal e não reduzido como determina no Decreto. 81 

Comentou sobre o Projeto de Emenda à Lei Orgânica zero 82 

um que altera o inciso primeiro do artigo trinta e oito 83 

reduzindo de dezessete para treze vereadores. Informou 84 

que o Projeto de sua autoria propõe que seja reduzido 85 

para o mínimo que são nove vereadores, assim ficará 86 

somente quem realmente trabalha. Solicitou o apoio e a 87 

assinatura dos pares para que esse Projeto seja lido e 88 

submetido a votação nesta Casa de Leis. Em aparte, fez 89 

uso da Tribuna o Senhor Vereador Cacau. Em relação à 90 

redução das cadeiras comentou que abriu um processo em 91 

dois mil e dezessete propondo a redução para treze 92 

vereadores, mas que em seguida assumiu uma Secretaria e 93 

não deu segmento ao projeto. Colocou-se à disposição 94 

para apoiar os comerciantes e reforçou a importância de 95 

seguirem o Decreto que foi criado pensando na segurança 96 

da população. Retorna à Tribuna o Senhor Vereador 97 

Rogerinho Primo. Agradeceu o Vereador Cacau pelo 98 

aparte. Afirmou que não está contra o governo acredita 99 

apenas que não é justo o pequeno comerciante continuar 100 

fechado ou com restrição de horário para funcionamento. 101 

O Presidente anunciou o Vereador Jackson para o uso da 102 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou que recebeu 103 

algumas denúncias dos funcionários do CETHID que não 104 
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estão recebendo o salário devido a mudança de empresa. 105 

Solicitou esclarecimento a Comissão de Saúde. Em 106 

aparte, fez uso da Tribuna o Senhor Vereador Cacau. 107 

Comentou que também recebeu essa reclamação dos 108 

funcionários da nova maternidade. Informou que a nova 109 

empresa, por ser primeiro pagamento, está enfrentando 110 

algumas dificuldades no processo de documentação para 111 

liberação da verba. Retorna à Tribuna o Senhor Vereador 112 

Jackson. Agradeceu o Vereador Cacau pelo aparte. 113 

Comentou que entendeu, mas não aceitou a justificativa 114 

porque a empresa precisa ter capital de giro para arcar 115 

com os pagamentos dos funcionários. Comentou que o 116 

Secretário de Segurança e Ordem Pública está 117 

notificando alguns locais com aglomeração e outros não 118 

e solicitou a Comissão responsável que verifique o 119 

critério utilizado e tome as medidas necessárias. 120 

Comentou sobre o Projeto de Lei de sua autoria para 121 

implantação de banheiros públicos no mobiliário urbano 122 

do município de Queimados. Parabenizou o Vereador 123 

Antônio Almeida pelo Projeto para redução de 124 

vereadores. Parabenizou o Vereador Rogerinho Primo pela 125 

proposta de redução para nove cadeiras. Sugeriu que 126 

seja criado um fundo com essa verba excedente para 127 

realização de obras em prol da população. Em aparte, 128 

fez uso da Tribuna o Senhor Vereador Rogerinho Primo. 129 

Afirmou que deve ficar apenas quem realmente representa 130 

a cidade. É importante reduzir os gastos e utilizar 131 

essa verba para benfeitorias no município. Em aparte, 132 

fez uso da Tribuna o Senhor Vereador Cinei. Comentou 133 

que o ideal seria utilizar essa verba para a construção 134 

do prédio próprio para a Câmara Municipal de Queimados. 135 
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Retorna à Tribuna o Senhor Vereador Jackson. Agradeceu 136 

os Vereadores Rogerinho Primo e Cinei pelo aparte. 137 

Comentou que essa alteração será boa para o município, 138 

mas ruim para alguns candidatos que ficarão fora da 139 

disputa. O Senhor Presidente informou que existe apenas 140 

um Projeto de Emenda à Lei Orgânica para redução de 141 

dezessete para treze vereadores, quando o Vereador 142 

Rogerinho Primo conseguir as assinaturas necessárias, 143 

conforme o Regimento Interno, terá outro Projeto que 144 

também será lido e depois submetido a duas votações 145 

nesta Casa de Leis. O Presidente anunciou o Vereador 146 

Getulio do Tutu para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 147 

todos. Solicitou que o Presidente regulamente e reduza 148 

o tempo de fala na Tribuna durante a pandemia. Em 149 

relação à fala do Vereador Cacau sobre o repúdio ao 150 

Secretário de Segurança e Ordem Pública comentou que 151 

também já o fez e que precisam consolidar uma moção de 152 

repúdio ao Secretário. Comentou que são poucos os 153 

comércios que não estão cumprindo o Decreto do 154 

Prefeito. Solicitou uma resposta a Comissão de Saúde em 155 

relação aos Projetos aprovados na Casa referentes ao 156 

Covid-19 que não estão sendo colocados em prática. 157 

Solicitou esclarecimento ao Presidente da Comissão de 158 

Educação porque a empresa que fornece a merenda nas 159 

escolas públicas demitiu todos os funcionários e não os 160 

indenizou. Como Presidente da Comissão de Esportes, 161 

comentou que fez um ofício para o Executivo informando 162 

que a Comissão é contra a venda do campo do oriente. O 163 

Presidente anunciou o Vereador Júlio do Inconfidência 164 

para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou 165 

que é favorável à redução de vereadores. Em relação à 166 
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fala do Vereador Jackson sobre a criação de um fundo 167 

para realização de obras, informou que não é função do 168 

Legislativo e sim do Executivo e que o fundo de caixa 169 

pode ser criado para obras nesta Casa de Leis ou a 170 

verba excedente pode ser devolvida ao Executivo e 171 

através de uma Emenda Impositiva utilizar esse recurso 172 

para obras dentro do município. Comentou que a 173 

princípio também é contra a venda do campo do oriente e 174 

que precisa analisar o processo para entender a 175 

justificativa do Prefeito. O Presidente anunciou o 176 

Vereador Morie para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 177 

todos. Comentou que apoia a realização da moção de 178 

repúdio ao Secretário de Segurança e Ordem Pública 179 

devido a suas atitudes e também porque ele não tem 180 

respondido às solicitações feitas pelos vereadores. 181 

Acredita que seria importante que o Legislativo 182 

participasse da escolha dos secretários. Comentou que a 183 

Casa funcionava muito bem com treze vereadores e que se 184 

arrependeu de ter apoiado a alteração para dezessete. 185 

Solicitou ao Presidente da Comissão de Segurança que 186 

convocasse o Secretário de Segurança e Ordem Pública 187 

para prestar esclarecimentos nesta Casa de Leis. Em 188 

relação à criação do fundo de caixa para construção do 189 

prédio próprio para a Câmara Municipal de Queimados 190 

informou que já existe um Projeto e uma área doada pela 191 

Prefeitura para a construção. Em aparte, fez uso da 192 

Tribuna o Senhor Vereador Rogerinho Primo. Solicitou ao 193 

Presidente que avalie a possibilidade de retorno das 194 

sessões duas vezes por semana como funcionava antes da 195 

pandemia. Acredita que é necessário que o Secretário de 196 

Segurança e Ordem Pública compareça nesta Casa de Leis 197 

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 
 

para explicar o critério utilizado para as 198 

notificações, visto que uns são notificados e outros 199 

não. O Presidente anunciou o Vereador Antônio Almeida 200 

para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Solicitou 201 

ao Presidente que verificasse os dois projetos de sua 202 

autoria que foram aprovados nesta Casa e que o Prefeito 203 

não sancionou e nem vetou. Um dos projetos trata sobre 204 

o auxílio emergencial para os taxistas e transporte 205 

escolar. São projetos que demandam certa urgência pois 206 

tratam da pandemia e tais projetos foram sugeridos pelo 207 

Executivo. Sugeriu ao Presidente que convidasse o 208 

Secretário de saúde e a Comissão de Saúde para explicar 209 

o Decreto que flexibiliza a reabertura do comércio para 210 

que todos entendam qual critério adotado e possam 211 

transmitir à população. Sobre a proposta de redução de 212 

cadeiras relembrou que em dois mil e nove existiu um 213 

movimento chamado Proposta de Emenda Constitucional dos 214 

vereadores que tinha o objetivo de traçar a 215 

representatividade e alterar o limite máximo para as 216 

despesas das Câmaras Municipais. Existe uma Norma 217 

constitucional que prevê o número de vereadores para 218 

cada município de acordo com a quantidade de 219 

habitantes. Solicitou ao Presidente que convocasse a 220 

Comissão de Orçamento e Finanças para analisarem qual 221 

será o impacto para o orçamento de dois mil e vinte e 222 

um devido à crise causada pela pandemia. O Senhor 223 

Presidente informou que convocou o Secretário de 224 

Segurança e Ordem Pública, Enéas Teixeira Costa para 225 

esclarecer alguns questionamentos na próxima segunda-226 

feira dia vinte de julho de dois mil e vinte as treze 227 

horas nesta Casa de Leis. Convidou o Secretário de 228 
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Saúde, Elton Teixeira Rosa da Silva, juntamente com a 229 

Comissão de Saúde, para tirar algumas dúvidas também na 230 

próxima segunda-feira as quinze horas. O Presidente 231 

ofereceu a Tribuna, sem aceitação. O senhor Presidente 232 

deu ciência aos senhores Vereadores que estaria 233 

disponível em seus endereços eletrônicos a ata da 234 

décima segunda sessão ordinária e que será submetida à 235 

aprovação na próxima sessão ordinária. Presidente 236 

declarou não haver matérias em discussão ou em votação 237 

na ordem do dia desta sessão. Na ordem do dia da 238 

próxima sessão Requerimento número sessenta e sete de 239 

dois mil e vinte de autoria do Vereador Cinei. 240 

Requerimento número sessenta e oito de dois mil e vinte 241 

de autoria do Vereador Wilsinho Três Fontes. 242 

Requerimento número sessenta e nove, setenta e setenta 243 

e um de dois mil e vinte de autoria do Vereador Cacau. 244 

Projeto de Decreto Legislativo zero dois de dois mil e 245 

vinte de autoria do Vereador Cacau. Em explicações 246 

pessoais na Tribuna Vereador Cacau. Dispensou 247 

protocolo. Em relação à fala do Vereador Getulio do 248 

Tutu sobre a redução do tempo de fala na Tribuna 249 

comentou que estão realizando apenas uma sessão por 250 

semana e que existem muitos assuntos a serem abordados. 251 

Desculpou-se por ter prolongado sua fala no uso da 252 

Tribuna. Comentou que também é contra a venda do campo 253 

do oriente. Em explicações pessoais na Tribuna Vereador 254 

Rogerinho Primo. Dispensou protocolo. Reforçou seu 255 

pedido sobre o retorno das sessões duas vezes por 256 

semana porque não adianta o comércio reabrir e o 257 

funcionamento da Câmara não voltar ao normal. O 258 

Presidente comunicou que não havia mais inscritos para 259 
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Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para 260 

quarta-feira, vinte e dois de julho de dois mil e 261 

vinte, às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a 262 

Presidência agradeceu a presença de todos e deu por 263 

encerrada a sessão às doze horas e trinta e cinco 264 

minutos, da qual, para constar, eu Michele dos Santos 265 

Rocha, matrícula mil trezentos e sessenta e cinco, 266 

Chefe de Divisão de Atas, lavrei a presente ata que, se 267 

aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente 268 

e pelo Senhor Secretário, estando a gravação da Sessão 269 

à disposição em meio digital, na sede da Casa. 270 

Queimados, quinze de julho de dois mil e vinte. 271 

 272 

 273 

 274 

 275 

______________________________ 276 

Nilton Moreira Cavalcante  277 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 278 

 279 

 280 

 281 

______________________________ 282 

Getulio de Moura  283 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 284 

 285 

 286 

______________________________  287 

Michele dos Santos Rocha 288 

Chefe de Divisão de Atas  289 

Matricula 1365 290 

 291 
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