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ATA ELETRÔNICA N.º 0181 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da sétima Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Quarto ano legislativo, 

realizada no dia vinte e 

sete de maio de dois mil 

e vinte, às dez horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil 1 

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

Queimados em sua sétima 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), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a 12 
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Ver), Rogério de Lima Monteiro (Rogerinho Primo) e 13 

Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três 14 

Fontes). A Mesa foi composta por Vossa Excelência 15 

Senhor Vereador Nilton Moreira Cavalcante (Professor 16 

Nilton), Presidente da Câmara Municipal, pelo Vice-17 

Presidente Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira 18 

Virou) e pelo Secretário Senhor Vereador Getulio de 19 

Moura (Getulio do Tutu). Ausente o Vereador Milton 20 

Campos. O Presidente fez o questionamento aos 21 

vereadores que concordassem que o Vereador Cacau 22 

fizesse uso da Tribuna antes de iniciar a sessão que 23 

permanecessem como estavam e os que não concordassem 24 

que se manifestassem. Declarou autorizado o uso da 25 

Tribuna pelo Vereador Cacau. Cumprimentou a todos. 26 

Deixou uma mensagem sobre o que está acontecendo no 27 

mundo e sobre a perda de alguns amigos em virtude da 28 

pandemia. Solicitou um minuto de silêncio em respeito e 29 

homenagem aos que faleceram e a seus familiares. 30 

Verificando haver quórum regimental, a Presidência 31 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão às dez 32 

horas e vinte e oito minutos. Na sequência, convidou o 33 

Senhor Vereador Cinei para fazer a leitura bíblica em 34 

Salmos capítulo noventa e um, versículos um ao 35 

dezesseis. Ato contínuo foi lido no expediente as 36 

Mensagens do Poder Legislativo, a saber: Mensagem de 37 

veto zero um de dois mil e vinte de autoria do Poder 38 

Executivo. Projeto de Lei trezentos e seis de dois mil 39 

e vinte de autoria do Vereador João Pedro. Projeto de 40 

Lei trezentos e sete de dois mil e vinte de autoria do 41 

Vereador Maurício do Vila. Projeto de Lei trezentos e 42 

oito de dois mil e vinte de autoria do Vereador Getulio 43 
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do Tutu. Projeto de Lei trezentos e nove de dois mil e 44 

vinte de autoria do Vereador Paulinho Tudo a Ver. Ainda 45 

em expediente, seguiu-se a leitura das Indicações 46 

Legislativas desta Casa, a saber: Indicação Legislativa 47 

cento e sessenta e um e cento e sessenta e dois de dois 48 

mil e vinte de autoria do Vereador Jackson. Indicação 49 

Legislativa cento e sessenta e cinco de dois mil e 50 

vinte de autoria do Vereador Júlio do Inconfidência. 51 

Indicação Legislativa cento e setenta e três de dois 52 

mil e vinte de autoria do Vereador Tuninho Vira Virou. 53 

Indicação Legislativa cento e setenta e cinco de dois 54 

mil e vinte de autoria do Vereador Getulio do Tutu. 55 

Indicação Legislativa cento e setenta e seis de dois 56 

mil e vinte de autoria do Vereador Cinei. O Presidente 57 

anunciou o Vereador Cinei para o uso da Tribuna. 58 

Cumprimentou a todos. Comentou sobre o que lhe 59 

aconteceu no bairro Vila Central onde uma pré-candidata 60 

a prefeita usou as redes sociais para denegrir sua 61 

imagem. Comentou que não precisou responder aos 62 

comentários, pois a própria população que o conhece o 63 

defendeu. Solicitou que a Casa tome as devidas 64 

providências porque é ano de eleição e existem pessoas 65 

tentando ofuscar o trabalho dos outros. O Presidente 66 

anunciou o Vereador Getulio do Tutu para o uso da 67 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou que em bairros 68 

vizinhos existe em alguns locais de comércio cabines 69 

para higienização e que Queimados poderia adotar também 70 

esse procedimento, foi o que solicitou através do 71 

Projeto de Lei de sua autoria. Comentou que solicitou 72 

ao Poder Executivo através da Indicação Legislativa de 73 

sua autoria a reabertura do comércio em Queimados, 74 
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seguindo as recomendações de higiene e segurança, pois 75 

tem observado um número muito grande de pessoas 76 

circulando nas ruas. Comentou que além da Indicação 77 

Legislativa também enviou ofício à Secretaria para o 78 

mesmo fim. Espera o voto favorável dos pares. O 79 

Presidente anunciou o Vereador Paulinho Tudo a Ver para 80 

o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou sua 81 

tristeza em relação ao que está acontecendo no mundo e 82 

afirmou que é momento para reflexão. Espera que tudo se 83 

normalize o quanto antes. Comentou sobre os Projetos de 84 

Lei de sua autoria referente aos quinze minutos de 85 

tolerância no estacionamento rotativo e o outro sobre 86 

fornecimento de cestas básicas ou cartão alimentação 87 

aos alunos da rede pública municipal de ensino durante 88 

a pandemia. O Presidente anunciou o Vereador Antônio 89 

Almeida para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 90 

Relatou o momento de pânico que todos estão vivenciando 91 

por causa do coronavírus. Homenageou os profissionais 92 

de saúde que estão à frente, arrincando suas vidas, no 93 

combate a esse vírus. Parabenizou a Vereadora Doutora 94 

Fátima que está representando a Casa como médica 95 

ajudando e atendendo a população. Em relação a 96 

Indicação Legislativa de autoria do Vereador Getulio do 97 

Tutu comentou que a reabertura do comércio se faz 98 

necessária, é importante para a economia porque a crise 99 

e o desemprego estão crescendo de forma acelerada. 100 

Solicitou aos pares que votem favorável a essa matéria 101 

pensando no bem coletivo e nos comerciantes. O 102 

Presidente anunciou a Vereadora Doutora Fátima para o 103 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou que é 104 

triste tudo o que está acontecendo, todas as mortes por 105 
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causa de um vírus ainda desconhecido e assustador. 106 

Parabenizou o Prefeito Carlos Vilela e o Deputado Max 107 

Lemos pela compra dos testes rápidos e pela montagem do 108 

hospital de campanha que mesmo com poucos leitos já 109 

salvou muitas vidas. Comentou sobre o tomógrafo que 110 

estará disponível na próxima semana no hospital de 111 

Queimados e que irá auxiliar muito no tratamento do 112 

Coronavírus. Comentou que visitou, juntamente com o 113 

Vereador Antônio Almeida, a maternidade que tem 114 

previsão de ser inaugurada no mês de junho de dois mil 115 

e vinte. O Presidente anunciou o Vereador João Pedro 116 

para o uso da Tribuna e lhe desejou boas-vindas. 117 

Cumprimentou a todos. Registrou sua alegria em voltar a 118 

esta Casa de Leis. Comentou sobre a questão econômica 119 

do País e que é preciso ter coerência e sensibilidade 120 

para debaterem tal assunto, sobre quais serão os planos 121 

e projetos de recuperação econômica de Queimados e a 122 

melhor forma de enfrentar as dificuldades ocasionadas 123 

por essa pandemia. Parabenizou a Vereadora Doutora 124 

Fátima pelo excelente trabalho. Comentou que a mídia 125 

divulgou que Queimados é a cidade com mais infectados 126 

com a COVID-19, isso porque Queimados está realizando 127 

os testes, diferente de outras cidades. Comentou sobre 128 

o auxílio emergencial, sobre a maldade que estão 129 

fazendo com a população mais sofrida. Nenhum estudo foi 130 

realizado, simplesmente o dinheiro foi liberado de 131 

qualquer maneira e quem realmente precisa não está e 132 

nem irá receber. Comentou sobre seu Projeto de Lei para 133 

proteção dos idosos, deficientes e gestantes que tem a 134 

finalidade de melhorar o acesso e dar prioridade a quem 135 

de direito. O Presidente anunciou o Vereador Júlio do 136 
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Inconfidência para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 137 

todos. Parabenizou todos os profissionais, de todas as 138 

áreas, que estão lutando no combate ao COVID-19. Em 139 

relação a fala do Vereador Getulio do Tutu comentou que 140 

concorda com a reabertura do comércio seguindo as 141 

orientações de segurança e higiene. Comentou sobre a 142 

Moeda Social que é uma moeda alternativa, uma moeda 143 

local que já existe em alguns municípios para melhorar 144 

o crescimento da economia local. Espera que esse 145 

projeto seja colocado em pauta e em pratica em 146 

Queimados para auxiliar a população que está sofrendo 147 

em virtude da crise causada pela pandemia. O Presidente 148 

anunciou o Vereador Rogerinho Primo para o uso da 149 

Tribuna e lhe desejou boas-vindas. Cumprimentou a 150 

todos. Em relação à fala do Vereador Getulio do Tutu 151 

colocou-se à disposição no apoio a reabertura do 152 

comércio observando e respeitando as determinações de 153 

higiene, distanciamento, entre outras. O Presidente 154 

anunciou o Vereador Cacau para o uso da Tribuna. 155 

Cumprimentou a todos. Relembrou que próximo ao feriado 156 

de páscoa presenciou muitas pessoas em filas para 157 

compra de chocolates que não estavam respeitando o 158 

distanciamento e nem usando máscaras de proteção. 159 

Registrou sua indignação em relação ao auxílio 160 

emergencial onde políticos, policiais militares, 161 

empresários, entre outros solicitaram e receberam mesmo 162 

estando fora do perfil de beneficiários. Comentou que 163 

toda população precisa de ajuda e que ficou satisfeito 164 

ao ver a preocupação do Deputado Max Lemos em ajudar 165 

Queimados no combate a esse vírus. Parabenizou a 166 

Vereadora Doutora Fátima que está à frente para ajudar 167 
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a população no combate ao Coronavírus. Desejou boas-168 

vindas aos Vereadores João Pedro e Rogerinho Primo. O 169 

Presidente ofereceu a Tribuna, sem aceitação. 170 

Verificando haver quórum regimental, com ausência do 171 

Vereador Milton Campos, o Senhor Presidente declarou 172 

aberta a ordem do dia. Na ordem do dia desta sessão 173 

Mensagem de veto zero três de dois mil e dezenove de 174 

autoria do Poder Executivo. Mensagem de veto em 175 

discussão. Em discussão na Tribuna Vereador Morie.  176 

Defendeu o Projeto de Lei trezentos e vinte e nove de 177 

dois mil e dezenove de sua autoria e solicitou aos 178 

pares que derrubassem o veto do Poder Executivo porque 179 

a dupla função desfavorece a população queimadense. 180 

Entende estarem enfrentando um momento difícil, mas 181 

tudo isso irá passar e se o veto não for derrubado a 182 

dupla função vai permanecer comprometendo a segurança 183 

dos usuários e da população. Relembrou que no ano de 184 

dois mil e quinze o mesmo projeto foi submetido a 185 

votação e como não foi aprovado a época está tentando 186 

novamente. Em votação. Declarou mantido o veto 187 

referente ao Projeto de Lei trezentos e vinte e nove de 188 

dois mil e dezenove de autoria do Vereador Morie com 189 

oito votos favoráveis, quatro votos contrários e duas 190 

abstenções (Paulinho Tudo a ver e Wilsinho Três 191 

Fontes). No momento da votação estava ausente do 192 

Plenário o vereador Elerson. O Presidente anunciou o 193 

Vereador Rogerinho Primo para o uso da Tribuna para 194 

justificar seu voto. Comentou que votou favorável ao 195 

veto porque as empresas estão praticamente falidas, 196 

demitindo funcionários e quase não estão tendo 197 

passageiros, por esse motivo não tem possibilidade de 198 
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acabar com a dupla função, visto que para tal 199 

finalidade teria que haver contratações. Em aparte, fez 200 

uso da Tribuna o Senhor Vereador Cacau. Comentou que 201 

algumas empresas estão atrasando salários e benefícios, 202 

algumas reduziram a carga horária dos funcionários e 203 

seus respectivos salários para evitar demissões, por 204 

isso votou favorável ao veto. Retorna à Tribuna o 205 

Senhor Vereador Rogerinho Primo. Agradeceu o Vereador 206 

Cacau pelo aparte. Entende que a dupla função é ruim, 207 

mas que não é momento para pensar nisso. Afirmou que 208 

são poucas as empresas que estão conseguindo manter 209 

suas folhas de pagamento em dia. Em explicações 210 

pessoais Vereador Morie. Prestou sentimentos aos 211 

familiares do Doutor Francisco e dos Pastores Aroldo, 212 

Antônio Carlos e Isaac Pinto. Parabenizou os Vereadores 213 

Doutora Fátima e Júlio do Inconfidência que têm 214 

representado muito bem todos os funcionários da saúde e 215 

da segurança. Parabenizou os rodoviários e afirmou que 216 

se voltar no novo mandato irá lutar novamente para 217 

acabar com a dupla função em Queimados. Em relação à 218 

fala do Vereador Rogerinho Primo explicou que essa 219 

matéria foi submetida a votação nesta sessão porque 220 

existe um protocolo e prazos a serem seguidos. Entende 221 

que esse não é o melhor momento para votar essa 222 

questão, mas que por força regimental tinha que ser 223 

votada até esta data caso contrário iria travar as 224 

pautas do Poder Legislativo. Comentou que não teve 225 

tempo de convocar o sindicato e os rodoviários a 226 

estarem presentes no Plenário acompanhando a votação e 227 

também não seria coerente, pois causaria aglomeração. 228 

Em aparte, fez uso da Tribuna o Senhor Rogerinho Primo. 229 
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Afirmou que não é contra o projeto e reforçou que votou 230 

favorável ao veto somente porque não é o melhor cenário 231 

para aprovação de um projeto que irá gerar custos para 232 

as empresas que estão lutando para sobreviver a essa 233 

crise. Retorna à Tribuna o Senhor Vereador Morie. 234 

Agradeceu o Vereador Rogerinho Primo pelo aparte e 235 

disse que entendeu seu posicionamento. Em relação à 236 

fala do Vereador Getulio do Tutu comentou que também é 237 

favorável a reabertura do comércio, pois a economia não 238 

pode ficar parada. Parabenizou o Secretário Elton 239 

Teixeira que está realizando um ótimo trabalho na 240 

Assistência Social. Em explicações pessoais Vereador 241 

Paulinho Tudo a Ver. Comentou que também lutou e luta, 242 

juntamente com o Vereador Morie, para acabar com a 243 

dupla função em Queimados e por esse motivo se absteve 244 

na votação. O senhor Presidente deu ciência aos 245 

senhores Vereadores que se encontra disponível em seus 246 

endereços eletrônicos as atas da primeira, segunda, 247 

terceira, quarta, quinta e sexta sessões ordinárias e 248 

da primeira e segunda sessões extraordinárias e que 249 

serão submetidas à aprovação na próxima sessão 250 

ordinária. Presidente declarou não haver matérias em 251 

discussão ou em votação na ordem do dia da próxima 252 

sessão. O Presidente comunicou que não havia mais 253 

inscritos para Explicações Pessoais, marcou nova Sessão 254 

Ordinária para quarta-feira, três de junho de dois mil 255 

e vinte, às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a 256 

Presidência agradeceu a presença de todos e deu por 257 

encerrada a sessão ordinária às doze horas e vinte e um 258 

minutos, da qual, para constar, eu Michele dos Santos 259 

Rocha, matrícula mil trezentos e sessenta e cinco, 260 
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Chefe de Divisão de Atas, lavrei a presente ata que, se 261 

aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente 262 

e pelo Senhor Secretário, estando a gravação da Sessão 263 

à disposição em meio digital, na sede da Casa. 264 

Queimados, vinte e sete de maio de dois mil e vinte. 265 

 266 

 267 

 268 

 269 

______________________________ 270 

Nilton Moreira Cavalcante  271 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 272 

 273 

 274 

 275 

______________________________ 276 

Getulio de Moura  277 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 278 

 279 

 280 

______________________________  281 

Michele dos Santos Rocha 282 

Chefe de Divisão de Atas  283 

Matricula 1365 284 

 285 

mailto:cmqueimados@gmail.com

