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ATA ELETRÔNICA N.º 0177 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da quinta Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Quarto ano legislativo, 

realizada no dia dez de 

março de dois mil e 

vinte, às dez horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos dez 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 quinta sessão ordinária, com a 3 

presença dos Senhores Vereadores: Adriano Morie 4 

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

Pinto da Silva (Jackson), José Carlos Leal Nogueira 6 

(Cacau), Martchellos de Almeida Parreiras Fuli 7 

(Martchellos), Maurício Baptista Ferreira (Maurício do 8 

Vila), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a 9 

Ver) e Ubirajara Gomes da Cruz (Bira Birinha). A Mesa 10 

foi presidida por Vossa Excelência Senhor Vereador 11 

Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira Virou) Vice-12 
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Presidente no exercício do cargo de Presidente da 13 

Câmara Municipal, pelo Secretário Senhor Vereador 14 

Getulio de Moura (Getulio do Tutu) e pelo Vereador 15 

Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três 16 

Fontes). Ausentes os Vereadores Antônio Almeida Silva 17 

(Antônio Almeida), Elerson Leandro Alves (Elerson), 18 

Dra. Fátima Cristina Dias Sanches (Dra.Fátima), Júlio 19 

César Rezende de Almeida (Júlio do Inconfidência), 20 

Milton Campos Antônio (Milton Campos) e Nilton Moreira 21 

Cavalcante (Professor Nilton). Verificado haver quórum 22 

regimental, a Vice-Presidência cumprimentou a todos e 23 

deu por aberta a sessão às dez horas e trinta minutos. 24 

Na sequência, convidou o Senhor Vereador Cinei para 25 

fazer a leitura bíblica em Segunda Crônicas capítulo 26 

sete, versículo quatorze. Na oportunidade em nosso 27 

expediente, aprovação das atas da septuagésima, 28 

septuagésima primeira sessão ordinária, quinta, sexta e 29 

sétima sessão extraordinária, enviada para os endereços 30 

eletrônicos dos vereadores. O Senhor Vice-Presidente 31 

fez o questionamento aos vereadores que concordassem 32 

com a aprovação das atas que permanecessem como estavam 33 

e os que não concordassem que se manifestassem. O 34 

Senhor Vice-Presidente declarou aprovadas as atas da 35 

septuagésima, septuagésima primeira sessão ordinária, 36 

quinta, sexta e sétima sessão extraordinária. Ato 37 

contínuo foi lido no expediente as Mensagens do Poder 38 

Legislativo, a saber: Projeto de Lei trezentos e três 39 

de dois mil e vinte de autoria do Vereador Paulinho 40 

Tudo a Ver. Ainda em expediente, seguiu-se a leitura 41 

das Indicações Legislativas desta Casa, a saber: 42 

Indicação Legislativa cento e quarenta e seis, cento e 43 

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 
 

quarenta e sete, cento e quarenta e oito, cento e 44 

quarenta e nove, cento e cinquenta e cento e cinquenta 45 

e um de dois mil e vinte de autoria do Vereador 46 

Jackson. O Vice-Presidente anunciou o Vereador Getulio 47 

do Tutu para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 48 

Comentou que o Poder Executivo ignorou as solicitações 49 

feitas por ele e pela Casa referentes ao estacionamento 50 

rotativo implantado em Queimados. O Poder Executivo não 51 

atendeu as necessidades dos munícipes que estão 52 

constantemente reclamando sobre essa questão. Acredita 53 

que há falta de estrutura da prestadora do serviço. 54 

Registrou sua indignação referente ao assunto e 55 

denunciou algumas irregularidades na prestação desse 56 

serviço. Comentou que solicitou placa para seu 57 

estabelecimento comercial para carga e descarga e que 58 

também não foi atendido. Comentou que é importante 59 

haver a tolerância de quinze minutos. Informou que 60 

juntará todas as demandas, os relatos dos cidadãos e 61 

testemunhas e levará ao Ministério Público para colocar 62 

ordem nessa empresa que está fazendo a cobrança do 63 

estacionamento rotativo. Comentou sobre a Rua Pastor 64 

Manoel Ribeiro que está intransitável e que a 65 

Prefeitura precisa cuidar mais de Queimados, das 66 

necessidades da população e não somente pensar em 67 

estacionamento. Espera que o Executivo respeite essa 68 

Casa, não seja omisso e não fira a Constituição 69 

Federal. O Vice-Presidente anunciou o Vereador Morie 70 

para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Em relação 71 

à fala do Vereador Getulio do Tutu sobre o asfalto 72 

deteriorado na Rua Pastor Manoel Ribeiro, comentou que 73 

conversou com o Secretário de Conservação e Serviços 74 
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Públicos Rogério Brandi a respeito desse trecho e o 75 

mesmo garantiu reparo na localidade o mais rápido 76 

possível. Solicitou ao Vice-Presidente no exercício do 77 

cargo de Presidente que encaminhasse à administração da 78 

Casa o pedido para inclusão da Mensagem de Veto do 79 

Prefeito na pauta para votação, pois o prazo é até o 80 

dia dezoito de março de dois mil e vinte. Espera que o 81 

Presidente do Sindicato esteja presente acompanhando a 82 

votação que é de interesse do município, a dupla função 83 

precisa acabar, pois isso é contrário ao que prevê a 84 

Legislação de Trânsito. Vice-Presidente informou que a 85 

Mensagem de Veto entrará na ordem do dia da próxima 86 

sessão e será votada na terça-feira dia dezessete de 87 

março de dois mil e vinte. O Vice-Presidente anunciou o 88 

Vereador Paulinho Tudo a Ver para o uso da Tribuna. 89 

Cumprimentou a todos. Comentou que esteve com o 90 

Prefeito conversando e vendo a melhor maneira de 91 

resolver alguns problemas existentes em Queimados, como 92 

a questão das enchentes. Afirmou que está trabalhando 93 

em prol da população. Comentou sobre o Projeto de Lei 94 

trezentos e dois de dois mil e vinte de sua autoria que 95 

será votado na próxima sessão sobre a tolerância de 96 

quinze minutos no estacionamento rotativo. Conta com o 97 

voto dos pares e espera que esse Projeto seja aprovado 98 

para o bem da população queimadense. O Vice-Presidente 99 

ofereceu a Tribuna, sem aceitação. Vice-Presidente 100 

declarou não haver matérias em discussão ou em votação 101 

na ordem do dia desta sessão. Na ordem do dia da 102 

próxima sessão Projeto de Lei trezentos e dois de dois 103 

mil e vinte de autoria do Vereador Paulinho Tudo a Ver. 104 

O Vice-Presidente comunicou que não havia inscritos 105 
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para Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária 106 

para quarta-feira, onze de março de dois mil e vinte, 107 

às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a Vice-108 

Presidência agradeceu a presença de todos e deu por 109 

encerrada a sessão ordinária às dez horas e cinquenta e 110 

nove minutos, da qual, para constar, eu Michele dos 111 

Santos Rocha, matrícula mil trezentos e sessenta e 112 

cinco, Chefe de Divisão de Atas, lavrei a presente ata 113 

que, se aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor 114 

Vice-Presidente no exercício do cargo de Presidente e 115 

pelo Senhor Secretário, estando a gravação da Sessão à 116 

disposição em meio digital, na sede da Casa. Queimados, 117 

dez de março de dois mil e vinte. 118 

 119 

 120 

 121 

 122 

______________________________ 123 

Antônio Chrispe de Oliveira  124 

Vice-Presidente no exercício do cargo de Presidente 125 

 da Câmara Municipal de Queimados 126 

 127 

 128 

 129 

______________________________ 130 

Getulio de Moura  131 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 132 

 133 

 134 

______________________________  135 

Michele dos Santos Rocha 136 

Chefe de Divisão de Atas  137 

Matricula 1365 138 

 139 
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