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ATA ELETRÔNICA N.º 0182 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da oitava Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Quarto ano legislativo, 

realizada no dia três de 

junho de dois mil e 

vinte, às dez horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e 1 

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

Queimados em sua oitava sessão ordinária, com a 3 

presença dos Senhores Vereadores: Adriano Morie 4 

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

Almeida Silva (Antônio Almeida), Elerson Leandro Alves 6 

(Elerson), Dra. Fátima Cristina Dias Sanches 7 

(Dra.Fátima), Jackson Pinto da Silva (Jackson), João 8 

Pedro Lemos (João Pedro), José Carlos Leal Nogueira 9 

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

Inconfidência), Maurício Baptista Ferreira (Maurício do 11 

Vila), Milton Campos Antônio (Milton Campos), Paulo 12 
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Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a Ver) e Rogério 13 

de Lima Monteiro (Rogerinho Primo). A Mesa foi composta 14 

por Vossa Excelência Senhor Vereador Nilton Moreira 15 

Cavalcante (Professor Nilton), Presidente da Câmara 16 

Municipal, pelo Vice-Presidente Antônio Chrispe de 17 

Oliveira (Tuninho Vira Virou) e pelo Secretário Senhor 18 

Vereador Getulio de Moura (Getulio do Tutu). Ausente o 19 

Vereador Wilsinho Três Fontes. Verificado haver quórum 20 

regimental, a Presidência cumprimentou a todos e deu 21 

por aberta a sessão às dez horas e cinquenta e oito 22 

minutos. Na sequência, convidou o Senhor Vereador 23 

Antônio Almeida para fazer a leitura bíblica em Salmos 24 

capítulo cem, versículos um ao cinco. Na oportunidade 25 

em nosso expediente, aprovação das atas da primeira, 26 

segunda, terceira, quarta, quinta e sexta sessões 27 

ordinárias e da primeira e segunda sessões 28 

extraordinárias, enviada para os endereços eletrônicos 29 

dos vereadores. O Senhor Presidente fez o 30 

questionamento aos vereadores que concordassem com a 31 

aprovação das atas que permanecessem como estavam e os 32 

que não concordassem que se manifestassem. O Senhor 33 

Presidente declarou aprovadas as atas da primeira, 34 

segunda, terceira, quarta, quinta e sexta sessões 35 

ordinárias sem nenhuma manifestação e da primeira e 36 

segunda sessões extraordinárias com abstenção do 37 

Vereador Getulio do Tutu que não esteve presente nestas 38 

sessões extraordinárias. Foi feita leitura do Processo 39 

número zero um cento e doze de dois mil e vinte de 40 

autoria do Senhor Paulo Cesar Pires de Andrade, 41 

Vereador Paulinho Tudo a Ver e do ofício zero, zero um 42 

de dois mil e vinte onde solicitou ao Presidente da 43 
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Câmara Municipal de Queimados renúncia ao cargo de 44 

vogal da Comissão de Saúde e Vigilância Sanitária nos 45 

termos do parágrafo primeiro do artigo setenta e dois 46 

do Regimento Interno. O Senhor Presidente acatou a 47 

solicitação e de acordo com o parágrafo primeiro do 48 

artigo quarenta e quatro do Regimento Interno a 49 

Comissão de Saúde será composta pelo Vereador Wilsinho 50 

Três Fontes, Presidente e pelo Vereador Morie, Vogal. 51 

Ato contínuo foi lido no expediente as Mensagens do 52 

Poder Legislativo, a saber: Projeto de Lei trezentos e 53 

dez de dois mil e vinte de autoria do Vereador Milton 54 

Campos. Projeto de Lei trezentos e onze, trezentos e 55 

doze e trezentos e treze de dois mil e vinte de autoria 56 

do Vereador Cacau. Projeto de Lei trezentos e quatorze 57 

de dois mil e vinte de autoria da Vereadora Doutora 58 

Fátima. Requerimento número cinquenta de dois mil e 59 

vinte de autoria do Vereador Júlio do Inconfidência. 60 

Ainda em expediente, seguiu-se a leitura das Indicações 61 

Legislativas desta Casa, a saber: Indicação Legislativa 62 

cento e sessenta e três e cento e sessenta e quatro de 63 

dois mil e vinte de autoria do Vereador Jackson. 64 

Indicação Legislativa cento e sessenta e cinco e cento 65 

e sessenta e seis de dois mil e vinte de autoria do 66 

Vereador Wilsinho Três Fontes. Indicação Legislativa 67 

cento e setenta e sete e cento e setenta e oito de dois 68 

mil e vinte de autoria do Vereador Cinei. Indicação 69 

Legislativa cento e oitenta e três e cento e oitenta e 70 

quatro de dois mil e vinte de autoria do Vereador Júlio 71 

do Inconfidência. Indicação Legislativa cento e oitenta 72 

e oito e cento e oitenta e nove de dois mil e vinte de 73 

autoria do Vereador Tuninho Vira Virou. O Presidente 74 
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anunciou o Vereador Júlio do Inconfidência para o uso 75 

da Tribuna. Cumprimentou a todos. Reforçou que os 76 

vereadores estão empenhados no combate ao coronavírus e 77 

que em algumas regiões da cidade o teste rápido está 78 

sendo realizado. Ressaltou que no bairro Inconfidência 79 

e adjacentes existem pessoas que também necessitam 80 

realizar esse teste rápido e seria importante um ponto 81 

de atendimento no local. Comentou que devido a pandemia 82 

muitas pessoas estão sem atendimento clínico. Solicitou 83 

ao governo que tome as medidas necessárias para retomar 84 

o atendimento clínico para a população e com isso 85 

diminuir o índice de mortes em Queimados. O Presidente 86 

anunciou o Vereador Getulio do Tutu para o uso da 87 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou sobre o 88 

requerimento que enviou para apreciação dos pares e 89 

posteriormente enviaria ao Presidente da Câmara 90 

Municipal de Queimados. Solicitou aos pares que 91 

analisassem essa proposta de criação de uma comissão 92 

especial para cuidar e tratar especificamente deste 93 

momento de pandemia. Comentou que precisa de mais cinco 94 

assinaturas para que esse requerimento seja submetido a 95 

votação no Plenário. Comentou que a Casa recebeu um 96 

documento do Conselho Municipal de Saúde solicitando 97 

providências e que a Câmara acompanhasse as compras e 98 

licitações realizadas, esse foi um dos motivos que o 99 

levou a solicitar a instauração desta comissão. 100 

Comentou sua alegria ao ver que a maioria dos Projetos 101 

dos demais vereadores são para o combate ao COVID-19, 102 

mas que muitas vezes tais projetos não são consolidados 103 

e reforçou a importância da comissão especial que irá 104 

tratar e resolver essas questões. Registrou sua 105 
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indignação em relação ao Secretário de Saúde atual que 106 

trabalha em seis lugares diferentes não tendo tempo 107 

para dar a atenção que a saúde precisa, fez outras 108 

denúncias. Comentou que uma senhora faleceu e ficou 109 

dentro do caixão de sábado até segunda-feira quando foi 110 

enterrada graças à intervenção do Presidente da Câmara 111 

Municipal de Queimados que agilizou todo o processo. 112 

Comentou que a população demostra através das redes 113 

sociais sua indignação com a Câmara alegando que a Casa 114 

não se manifesta. Acredita que a comissão irá colaborar 115 

com o Executivo dando sugestões que de repente o 116 

Secretário não conseguiria. Relembrou que na sessão 117 

passada foram colhidas nove assinaturas em um ofício 118 

para a reabertura do comércio e que pessoalmente levou 119 

ao gabinete do Prefeito que não deu nenhum retorno e 120 

ainda fez um decreto totalmente contrário ao que foi 121 

sugerido. Registrou seu repúdio ao Secretário de Saúde 122 

que não está cuidando da saúde como deveria, além de 123 

ter feito o Vice-Prefeito lhe aguardar por uma hora e 124 

não o atendeu. Registrou seu repúdio também ao 125 

Secretário de Ordem Pública que vem decepcionando com 126 

suas atitudes. Comentou que dará título de cidadã 127 

queimadense para a ex-Secretária de Saúde Lívia Guedes 128 

que saiu da secretaria, mas continua atuando na cidade 129 

atendendo e ajudando as pessoas. O Presidente anunciou 130 

o Vereador João Pedro para o uso da Tribuna. 131 

Cumprimentou a todos. Pediu para ser excluído da 132 

relação feita para as comissões, entende que as 133 

comissões precisam ser organizadas. Questionou a 134 

criação de uma comissão especial tendo em vista que já 135 

existe comissão permanente para o mesmo fim. Comentou 136 
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que não é momento de separação política e sim de união 137 

e colaboração para juntos combaterem o coronavírus. 138 

Comentou sobre o Projeto de Lei de sua autoria que foi 139 

lido na semana passada e não entendeu o por que não 140 

estar na ordem do dia desta sessão. O Presidente 141 

anunciou o Vereador Cacau para o uso da Tribuna. 142 

Cumprimentou a todos. Relembrou a votação da última 143 

sessão sobre o veto ao término da dupla função e que 144 

por causa da aprovação do veto uma pessoa através das 145 

redes sociais ofendeu e fez xingamentos aos vereadores. 146 

Registrou sua indignação ao fato e comentou que também 147 

já foi rodoviário. Afirmou que em nenhum momento foi 148 

contra a contratação de cobradores, mas o momento de 149 

crise impossibilita as empresas de realizarem novas 150 

contratações. Em relação à fala dos Vereadores Getulio 151 

do Tutu e João Pedro sobre o combate ao COVID-19 152 

reforçou a importância de as matérias serem colocadas 153 

em pauta para votação o quanto antes, inclusive o 154 

Projeto de Lei de sua autoria para desinfecção das 155 

áreas públicas, logradouros e prédios públicos. 156 

Comentou sobre o banco Itaú que fechou duas agências e 157 

está fazendo atendimento em apenas uma alegando que 158 

está gastando muito no combate ao coronavírus, mas com 159 

isso as filas estão grandes e as pessoas estão sofrendo 160 

e se arriscando nessas filas. Solicitou a defesa do 161 

consumidor da Casa que acionasse a justiça para 162 

resolver e amenizar o sofrimento da população 163 

queimadense. Em aparte, fez uso da Tribuna o Senhor 164 

Vereador Rogerinho Primo. Registrou sua indignação em 165 

relação a questão do banco Itaú e informou que na única 166 

agência aberta para atendimento existe apenas um caixa 167 
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funcionando e mesmo durante a noite verificou filas 168 

grandes e ninguém para organizá-las. Retorna à Tribuna 169 

o Senhor Vereador Cacau. Agradeceu o Vereador Rogerinho 170 

Primo pelo aparte. Comentou que esta é a semana do meio 171 

ambiente e falou sobre os Projetos de Lei de sua 172 

autoria onde um é para a instalação de container para 173 

coleta seletiva de materiais recicláveis e o outro para 174 

a aquisição de triturador de galhos que vai dinamizar 175 

os serviços de manutenção e destinação correta dos 176 

resíduos de poda e corte de árvores. Comentou sobre o 177 

Horto Municipal Luiz Gonzaga de Macedo que em janeiro 178 

de dois mil e dezessete, quando assumiu a secretaria, 179 

limpou e cuidou do Horto que tornou-se um dos pontos 180 

turísticos de Queimados e que este ano há 181 

aproximadamente um mês o Horto pegou fogo três vezes. 182 

Parabenizou todas as equipes do CETID, os vereadores e 183 

os meios de comunicação que estão colaborando no 184 

combate a essa crise causada pela pandemia. O 185 

Presidente anunciou o Vereador Rogerinho Primo para o 186 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Relatou que foi 187 

parado por alguns rodoviários que questionaram o motivo 188 

de os vereadores terem sido contra o cobrador. 189 

Relembrou que informou na última sessão que seu irmão é 190 

motorista de ônibus e explicou que não estão contra o 191 

cobrador apenas o momento não está favorável para as 192 

empresas terem gastos com contratações, pois algumas 193 

estão praticamente falidas. Solicitou ao Presidente que 194 

as sessões sejam divulgadas nos canais de comunicação 195 

para que a população veja que os vereadores estão 196 

trabalhando e o que realmente está acontecendo. O 197 

Senhor Presidente esclareceu aos vereadores que a 198 
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melhor maneira de explicar a aprovação do veto é que a 199 

época em que a matéria foi colocada em pauta não 200 

existia pandemia, não significa que os vereadores que 201 

antes votaram a favor hoje estão contra. Em relação à 202 

fala do Vereador Getulio do Tutu sobre o ofício para a 203 

reabertura do comércio acredita que é necessário 204 

reabrir, repetiu a fala do Presidente da República 205 

sobre a importância de conciliar saúde, economia e 206 

emprego. O Presidente anunciou o Vereador Antônio 207 

Almeida para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 208 

Comentou que esse momento de pandemia está sendo muito 209 

difícil e triste, mas que é preciso ter seriedade com 210 

as informações que são repassadas, elas devem ser 211 

verdadeiras e averiguadas com muita responsabilidade. 212 

Em relação à fala do Vereador Júlio do Inconfidência 213 

sobre os atendimentos clínicos comentou que é 214 

importante ter uma avaliação técnica da Comissão de 215 

Saúde para verificar a viabilidade de abertura dos 216 

postos de saúde para os demais atendimentos. É 217 

importante que a Comissão esclareça o que poderá ser 218 

feito para que os vereadores possam responder aos 219 

eleitores e a população. Comentou que a Câmara não tem 220 

competência municipal para intervir na gestão dos 221 

bancos, mas tem na questão de vigilância sanitária e 222 

providências, com parecer técnico, devem ser tomadas 223 

para evitar contaminação em massa. Comentou que nunca 224 

imaginou passar por tudo que está acontecendo no mundo, 225 

espera que encontrem logo alguma maneira de paralisar 226 

esse vírus, essa guerra invisível para dar um pouco de 227 

esperança a humanidade. Registrou sua satisfação com a 228 

recomposição da Comissão de Saúde e convocou a Comissão 229 
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para ao término desta sessão debaterem oitivas sobre o 230 

expediente para que de forma responsável e com 231 

informações técnicas, juntamente com o jurídico da 232 

Casa, possam tomar decisões para ajudar o município a 233 

crescer e ajudar o governo e a população a enfrentar 234 

essa pandemia. O Presidente ofereceu a Tribuna, sem 235 

aceitação. O Senhor presidente comentou que alguns 236 

vereadores pertencem ao grupo de risco, mas que 237 

decidiram conjuntamente em voltar a realização das 238 

sessões presenciais seguindo os protocolos. Ressaltou a 239 

importância de fazerem periodicamente o teste rápido 240 

para certificarem se estão ou não aptos a participarem 241 

das sessões. Para que o Requerimento de criação da 242 

Comissão Especial Temporária do CODID-19, de autoria do 243 

Vereador Getulio do Tutu, fosse acatada e se tornasse 244 

Projeto de Resolução precisaria de seis assinaturas, 245 

mas possuía apenas duas. O Vereador João Pedro informou 246 

ser contra a instauração de uma comissão especial tendo 247 

em vista que já existe uma comissão permanente para 248 

tratar do mesmo assunto. O Senhor presidente informou 249 

que entendeu o posicionamento do Vereador João Pedro e 250 

informou que com apenas duas assinaturas rejeitou o 251 

Requerimento do Vereador Getulio do Tutu. O senhor 252 

Presidente deu ciência aos senhores Vereadores que se 253 

encontra disponível em seus endereços eletrônicos as 254 

atas da sétima e oitava sessão ordinária e que serão 255 

submetidas à aprovação na próxima sessão ordinária. 256 

Presidente declarou não haver matérias em discussão ou 257 

em votação na ordem do dia desta sessão. Na ordem do 258 

dia da próxima sessão Projeto de Lei trezentos e oito 259 

de dois mil e vinte de autoria do Vereador Getulio do 260 
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Tutu. Projeto de Lei trezentos quatorze de dois mil e 261 

vinte de autoria da Vereadora Doutora Fátima. 262 

Explicações pessoais Vereador Cacau. Defendeu-se 263 

dizendo que não ofendeu nenhum meio de comunicação, 264 

apenas comentou que o Léo Bruno utilizou as redes 265 

sociais para ofender e xingar os vereadores que 266 

aprovaram o veto do Poder Executivo sobre a dupla 267 

função. Comentou que o Choque de Queimados havia 268 

publicado logo após sua fala na Tribuna nesta sessão 269 

que ele era contra a imprensa, mas em nenhum momento 270 

isso foi dito. Solicitou ajuda da imprensa para 271 

averiguar as informações antes de publicá-las, pois a 272 

população merece informações verdadeiras e é preciso 273 

ter muita responsabilidade e compromisso com a verdade 274 

principalmente nessa área de comunicação. O Presidente 275 

comunicou que não havia mais inscritos para Explicações 276 

Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para quarta-277 

feira, dez de junho de dois mil e vinte, às dez horas. 278 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a 279 

presença de todos e deu por encerrada a sessão 280 

ordinária às doze horas e trinta e quatro minutos, da 281 

qual, para constar, eu Michele dos Santos Rocha, 282 

matrícula mil trezentos e sessenta e cinco, Chefe de 283 

Divisão de Atas, lavrei a presente ata que, se 284 

aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente 285 

e pelo Senhor Secretário, estando a gravação da Sessão 286 

à disposição em meio digital, na sede da Casa. 287 

Queimados, três de junho de dois mil e vinte. 288 

 289 

 290 

 291 

 292 
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______________________________ 293 

Nilton Moreira Cavalcante  294 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 295 

 296 

 297 

 298 

______________________________ 299 

Getulio de Moura  300 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 301 

 302 

 303 

______________________________  304 

Michele dos Santos Rocha 305 

Chefe de Divisão de Atas  306 

Matricula 1365 307 

 308 
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