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ATA ELETRÔNICA N.º 0175 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da terceira Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Quarto ano legislativo, 

realizada no dia três de 

março de dois mil e 

vinte, às dez horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

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

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

Queimados em sua terceira sessão ordinária, com a 3 

presença dos Senhores Vereadores: Alcinei Duarte de 4 

Oliveira (Cinei), Antônio Almeida Silva (Antônio 5 

Almeida), Dra. Fátima Cristina Dias Sanches 6 

(Dra.Fátima), Jackson Pinto da Silva (Jackson), José 7 

Carlos Leal Nogueira (Cacau), Júlio César Rezende de 8 

Almeida (Júlio do Inconfidência), Martchellos de 9 

Almeida Parreiras Fuli (Martchellos), Maurício Baptista 10 

Ferreira (Maurício do Vila), Milton Campos Antônio 11 

(Milton Campos), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho 12 
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Tudo a Ver), Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha) 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 e pelo 17 

Secretário Ad hoc Senhor Vereador Adriano Morie 18 

(Morie). Ausentes os Vereadores Antônio Chrispe de 19 

Oliveira (Tuninho Vira Virou), Elerson Leandro Alves 20 

(Elerson) e Getulio de Moura (Getulio do Tutu). 21 

Verificado haver quórum regimental, a Presidência 22 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão às dez 23 

horas e vinte e quatro minutos. Na sequência, convidou 24 

o Senhor Vereador Antônio Almeida para fazer a leitura 25 

bíblica em Salmos capítulo treze, versículos um a seis. 26 

Ato contínuo foi lido no expediente as Mensagens do 27 

Poder Legislativo, a saber: Indicação Legislativa cento 28 

e vinte e oito de dois mil e vinte de autoria do 29 

Vereador Morie. Indicação Legislativa cento e vinte e 30 

nove, cento e trinta, cento e trinta e um, cento e 31 

trinta e dois e cento e trinta e três de dois mil e 32 

vinte de autoria do Vereador Jackson. O Presidente 33 

anunciou o Vereador Antônio Almeida para o uso da 34 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou sobre a chuva 35 

que afetou Queimados, toda vez que chove forte o 36 

município sofre graves consequências. Relembrou a forte 37 

chuva que ocorreu no ano de dois mil e treze e que na 38 

época solicitou a instauração de uma comissão para 39 

acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos no período 40 

de crise. Solicitou ao Senhor Presidente que instaure 41 

uma comissão de vereadores para que juntos possam 42 

acompanhar e verificar quais medidas devem ser tomadas 43 
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para evitar novos desastres. Acredita que os municípios 44 

da baixada poderiam fazer um relatório em conjunto para 45 

o Estado intervir, pois não podem ficar inertes vendo 46 

as famílias perdendo tudo que construíram com muito 47 

sacrifício. O Presidente anunciou o Vereador Morie à 48 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou sobre sua 49 

Indicação Legislativa para Operação Tapa Buracos na 50 

Travessa Campo Alegre, pois a localidade é muito 51 

movimentada e necessita de reparos com urgência. Em 52 

relação aos transtornos ocasionados pelas fortes 53 

chuvas, comentou que ele é um dos vereadores que mais 54 

cobra uma solução para que essas fortes chuvas não 55 

causem tanta destruição. Relembrou que no ano de dois 56 

mil e treze perdeu tudo em sua casa devido à chuva, 57 

mesmo vendo sua casa sendo inundada foi para rua ajudar 58 

os vizinhos que estavam perdendo os móveis, os 59 

alimentos e também sua dignidade. Entende que é 60 

necessária a realização de dragagem dos rios, mas mesmo 61 

que tivessem sido dragados não teria sido suficiente 62 

para conter a quantidade de chuva dos últimos dias. 63 

Comentou que se entristeceu ao ver políticos que ao 64 

invés de levar solução ou uma palavra de consolo para a 65 

população se aproveitaram do momento difícil para fazer 66 

campanha. Registrou sua alegria com o governo municipal 67 

que mesmo não tendo atendido suas solicitações de 68 

dragagem foram para as ruas com equipamentos públicos 69 

para ajudar a tirar água das residências. Acredita que 70 

parte da culpa dessas enchentes são os lixos jogados 71 

irregularmente em locais inapropriados, se todos se 72 

unirem conseguirão amenizar todo sofrimento e 73 

destruição que ao longo do tempo são causados ao meio 74 
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ambiente. O Presidente anunciou a Vereadora Doutora 75 

Fátima à Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou sobre 76 

as Unidades Básicas de Saúde de Queimados que foram 77 

afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Sugeriu 78 

ao Secretário Municipal de Saúde que fizesse um 79 

emergencial, pois só um paliativo não seria suficiente 80 

porque em algumas unidades o teto caiu e estão 81 

interditadas, outras estão funcionando com grande 82 

dificuldade e isso compromete o atendimento da 83 

população. O Presidente anunciou o Vereador Cacau à 84 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Lamentou a perda de dois 85 

grandes amigos, Barbosa e Cristiano. Em relação à fala 86 

dos pares sobre as fortes chuvas, comentou que o 87 

Prefeito a Secretaria e toda equipe envolvida, 88 

juntamente com o Deputado Max Lemos, foram nas 89 

residências prestar apoio a população. Relembrou que 90 

quando foi secretário de Meio Ambiente em dois mil e 91 

dezessete fez um ofício para a Secretaria de Meio 92 

Ambiente e para o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, 93 

solicitando a limpeza dos rios, em janeiro de dois mil 94 

e dezoito e em janeiro de dois mil e dezenove enviou 95 

novamente o oficio que até o momento não obteve 96 

resposta. Em aparte, fez uso da Tribuna o Senhor 97 

Vereador Antônio Almeida. Comentou que existem vários 98 

expedientes encaminhados ao Governo do Estado e às 99 

Secretarias, por isso a importância de uma comissão 100 

para acompanhamento, para resgatar documentações, fazer 101 

relatórios e cobrar do Estado que faça sua parte. O que 102 

não pode é o munícipe sofrer com a omissão ou 103 

negligência do poder público. Retoma a Tribuna o Senhor 104 

Vereador Cacau. Afirmou que o município nunca foi 105 
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omisso em relação a essa responsabilidade. Solidarizou-106 

se com a população e colocou-se a disposição para 107 

ajudar no que for preciso. O Presidente convocou os 108 

vereadores para uma reunião logo após esta sessão para 109 

ajustarem as vagas, em aberto, das comissões. Em 110 

relação à fala dos pares, comentou que muitas famílias 111 

ainda nem se recuperaram da última chuva de granizo que 112 

ocorreu no final de dois mil e dezenove e estão 113 

novamente sofrendo com esse outro fenômeno da natureza 114 

que destruiu e está destruindo casas em diversas 115 

regiões. Essas fortes chuvas sempre vão acontecer, pois 116 

são fenômenos naturais e podem acontecer a qualquer 117 

momento. Solidarizou-se com as famílias que perderam 118 

tudo nessa enchente. Comentou que o cidadão joga lixo 119 

nas ruas, nos rios e isso entope bueiros e causa 120 

alagamentos, acredita que falta um pouco de educação 121 

dessas pessoas que a culpa não é exclusiva do Poder 122 

Público, mas que a população tem sua parcela de culpa 123 

quando não faz esse simples gesto de jogar o lixo no 124 

lixo. O Presidente ofereceu a Tribuna, sem aceitação. 125 

Presidente declarou não haver matérias em discussão ou 126 

em votação na ordem do dia desta sessão. Na ordem do 127 

dia da próxima sessão Requerimento número zero dez de 128 

dois mil e vinte de autoria do Vereador Milton Campos. 129 

Requerimento número zero vinte e três e zero vinte e 130 

quatro de dois mil e vinte de autoria do Vereador 131 

Jackson. O Presidente comunicou que não havia inscritos 132 

para Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária 133 

para quarta-feira, quatro de março de dois mil e vinte, 134 

às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 135 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 136 
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sessão ordinária às onze horas e nove minutos, da qual, 137 

para constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula 138 

mil trezentos e sessenta e cinco, Chefe de Divisão de 139 

Atas, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 140 

assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 141 

Secretário, estando a gravação da Sessão à disposição 142 

em meio digital, na sede da Casa. Queimados, três de 143 

março de dois mil e vinte. 144 

 145 

 146 

 147 

 148 

______________________________ 149 

Nilton Moreira Cavalcante  150 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 151 

 152 

 153 

 154 

______________________________ 155 

Adriano Morie  156 

Secretário Ad hoc da Câmara Municipal de Queimados 157 

 158 

 159 

______________________________  160 

Michele dos Santos Rocha 161 

Chefe de Divisão de Atas  162 

Matricula 1365 163 

 164 
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