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ATA ELETRÔNICA N.º 0178 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da sexta Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Quarto ano legislativo, 

realizada no dia onze de 

março de dois mil e 

vinte, às dez horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos onze 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 sexta sessão ordinária, com a presença 3 

dos Senhores Vereadores: Adriano Morie (Morie), Alcinei 4 

Duarte de Oliveira (Cinei), Antônio Almeida Silva 5 

(Antônio 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), Paulo Cesar Pires 10 

de Andrade (Paulinho Tudo a Ver) e Ubirajara Gomes da 11 

Cruz (Bira Birinha). A Mesa foi composta por Vossa 12 
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Excelência Senhor Vereador Nilton Moreira Cavalcante 13 

(Professor Nilton), Presidente da Câmara Municipal e 14 

pelo Secretário Senhor Vereador Getulio de Moura 15 

(Getulio do Tutu). Ausentes os Vereadores Antônio 16 

Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira Virou), Elerson 17 

Leandro Alves (Elerson), Maurício Baptista Ferreira 18 

(Maurício do Vila), Milton Campos Antônio (Milton 19 

Campos) e Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho 20 

Três Fontes). Verificado haver quórum regimental, a 21 

Presidência cumprimentou a todos e deu por aberta a 22 

sessão às dez horas e vinte e nove minutos. Na 23 

sequência, convidou o Senhor Vereador Cinei para fazer 24 

a leitura bíblica em Provérbios capítulo três, 25 

versículos um e dois. Presidente justificou sua 26 

ausência na última sessão e a ausência nesta sessão do 27 

Vereador Milton Campos, pois precisaram resolver 28 

questões partidárias no centro do Rio de Janeiro. Ato 29 

contínuo foi lido no expediente as Mensagens do Poder 30 

Legislativo, a saber: Projeto de Lei trezentos e quatro 31 

de dois mil e vinte de autoria do Vereador Cacau. 32 

Projeto de Resolução número zero um de dois mil e vinte 33 

de autoria da Mesa Diretora. Ainda em expediente, 34 

seguiu-se a leitura das Indicações Legislativas desta 35 

Casa, a saber: Indicação Legislativa cento e cinquenta 36 

e dois de dois mil e vinte de autoria do Vereador 37 

Morie. Indicação Legislativa cento e cinquenta e três, 38 

cento e cinquenta e quatro, cento e cinquenta e cinco, 39 

cento e cinquenta e seis e cento e cinquenta e sete de 40 

dois mil e vinte de autoria do Vereador Jackson. 41 

Indicação Legislativa cento e cinquenta e oito de dois 42 

mil e vinte de autoria do Vereador Tuninho Vira Virou. 43 
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Indicação Legislativa cento e cinquenta e nove e cento 44 

e sessenta de dois mil e vinte de autoria do Vereador 45 

Júlio do Inconfidência. O Presidente anunciou o 46 

Vereador Antônio Almeida para o uso da Tribuna. 47 

Cumprimentou a todos. Comentou que solicitou ao 48 

Vereador Jackson, Presidente da Comissão de Segurança 49 

Pública de Queimados, para que convocasse o Comandante 50 

do Batalhão, o Secretário de Ordem Pública e o 51 

Secretário de Transporte para reivindicar o retorno de 52 

algumas ações que ocorriam antes da implantação do 53 

Projeto Segurança Presente, pois após a implantação 54 

desse projeto viaturas foram retiradas de algumas 55 

localidades. Comentou sobre a intervenção do CETHID que 56 

foi publicada do Diário Oficial de Queimados número 57 

seiscentos e cinquenta e cinco do dia dezessete de 58 

setembro de dois mil e dezenove. Relembrou que na época 59 

convocou, de imediato, a Secretaria de Saúde com seus 60 

técnicos, inclusive o Prefeito esteve presente, e foi 61 

solicitado medidas urgentes para que a intervenção não 62 

se estendesse por muito tempo. Foi garantido que a 63 

licitação para contratar a nova empresa para fazer a 64 

gestão seria realizada ainda em dois mil e dezenove. 65 

Comentou que solicitou ao Doutor Claudio para que 66 

inicie as oitivas, o chamamento dos técnicos e do 67 

gestor da época para esclarecer o tamanho do prejuízo 68 

causado a esta unidade que é regional e recebe recursos 69 

da União, identificar os responsáveis e se necessário 70 

instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 71 

Comentou que o papel do Vereador é fiscalizar as ações 72 

do Executivo, ressaltou que não acusou ninguém apenas 73 

informou que o Decreto publicado no dia dezessete de 74 
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setembro de dois mil e dezenove estabeleceu um prazo de 75 

cento e oitenta dias para encerrar a intervenção e até 76 

o momento a Casa não recebeu nenhuma notificação ou 77 

comunicação de como está esse trâmite. O Presidente 78 

anunciou o Vereador Júlio do Inconfidência para o uso 79 

da Tribuna. Cumprimentou a todos. Justificou que esteve 80 

ausente na última sessão, pois estava no pregão 81 

presencial referente à Maternidade Bom Pastor. Lamentou 82 

ter tido apenas duas empresas concorrendo a esse 83 

serviço de grande relevância para Queimados que é 84 

cuidar da Maternidade. Solicitou o processo da 85 

Maternidade Bom Pastor e ressaltou que irá acompanhar 86 

de perto todo andamento para garantir à sociedade de 87 

Queimados que após a inauguração terá um serviço de 88 

qualidade. O Presidente anunciou o Vereador Jackson 89 

para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Em relação 90 

à fala do Vereador Antônio, informou que estará 91 

convocando o Comandante e o Secretário de Ordens 92 

Públicas para que esclareçam o motivo de terem removido 93 

as viaturas de algumas localidades. O Presidente 94 

ofereceu a Tribuna, sem aceitação. O Presidente fez o 95 

questionamento aos vereadores que concordassem com a 96 

inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão do 97 

Projeto de Resolução número zero um de dois mil e vinte 98 

de autoria da Mesa Diretora, referente à criação da 99 

comissão especial de acompanhamento do comitê de crise 100 

criado pelo Poder Executivo, permanecessem como estavam 101 

e os que não concordassem que se manifestassem. 102 

Declarou incluído na pauta da ordem do dia desta 103 

sessão. Verificando haver quórum regimental, com 104 

ausência dos Vereadores Tuninho Vira Virou, Elerson, 105 
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Maurício do Vila, Milton Campos e Wilsinho Três Fontes, 106 

o Senhor Presidente declarou aberta a ordem do dia. Na 107 

ordem do dia desta sessão Projeto de Lei trezentos e 108 

dois de dois mil e vinte de autoria do Vereador 109 

Paulinho Tudo a Ver. Projeto em discussão. Em discussão 110 

à Tribuna Vereador Paulinho Tudo a Ver. Conta com o 111 

voto favorável dos pares para que seja incluída na Lei 112 

mil trezentos e sessenta de dois mil e dezessete a 113 

tolerância de quinze minutos no estacionamento 114 

rotativo. Colocou-se à disposição dos pares e da 115 

população para fazer o melhor por Queimados. Em 116 

votação. Declarou aprovado com doze votos favoráveis e 117 

nenhum voto contrário. Projeto de Resolução número zero 118 

um de dois mil e vinte de autoria da Mesa Diretora. 119 

Projeto em discussão. Em discussão à Tribuna Vereador 120 

Antônio Almeida. Relembrou que na sessão da semana 121 

passada solicitou à Mesa Diretora a criação desta 122 

comissão especial para acompanhamento dos trabalhos 123 

durante momentos de crise causados pelas fortes chuvas 124 

porque é necessário que a Casa se envolva diretamente 125 

nessas ações para entender quais ações efetivas devem 126 

ser tomadas. Relembrou a forte chuva que ocorreu em 127 

dois mil e treze que causou muito estrago em diversas 128 

regiões e que também solicitou a criação dessa comissão 129 

especial de acompanhamento. Comentou que não podem 130 

evitar as chuvas, pois são fenômenos naturais, mas 131 

podem criar precauções para que não sejam tão 132 

desastrosas. Parabenizou o Presidente por ter acolhido 133 

o pedido de criação dessa comissão especial de 134 

acompanhamento de crise para trabalhar juntamente com a 135 

Defesa Civil e com os órgãos competentes elaborando 136 
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relatório com diagnósticos consistentes que vão pontuar 137 

as ações do Executivo para evitar que a cada chuva a 138 

população sofra. Em votação. Declarou aprovado com doze 139 

votos favoráveis e nenhum voto contrário. Na ordem do 140 

dia da próxima sessão Mensagem de Veto número zero três 141 

de dois mil e dezenove de autoria do Poder Executivo 142 

referente ao Projeto de Lei trezentos e vinte e nove de 143 

dois mil e dezenove de autoria do Vereador Morie. Em 144 

explicações pessoais à Tribuna Vereador Jackson. 145 

Informou que confirmou com a procuradoria da Casa e que 146 

na quinta feira dia doze de março de dois mil e vinte 147 

as quinze horas o Subcomandante, o Comandante da Guarda 148 

Presente e o Secretário de Ordem pública estarão nesta 149 

Casa para prestar os esclarecimentos necessários. 150 

Convidou os pares e toda população a estarem presentes. 151 

Em explicações pessoais à Tribuna Vereador Paulinho 152 

Tudo a Ver. Agradeceu e parabenizou os pares pela 153 

aprovação do Projeto de Lei trezentos e dois de dois 154 

mil e vinte de sua autoria. O Presidente comunicou que 155 

não havia mais inscritos para Explicações Pessoais, 156 

marcou nova Sessão Ordinária para terça-feira, 157 

dezessete de março de dois mil e vinte, às dez horas. 158 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a 159 

presença de todos e deu por encerrada a sessão 160 

ordinária às onze horas e seis minutos, da qual, para 161 

constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula mil 162 

trezentos e sessenta e cinco, Chefe de Divisão de Atas, 163 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 164 

por mim, pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 165 

Secretário, estando a gravação da Sessão à disposição 166 
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em meio digital, na sede da Casa. Queimados, onze de 167 

março de dois mil e vinte. 168 

 169 

 170 

 171 

 172 

______________________________ 173 

Nilton Moreira Cavalcante  174 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 175 

 176 

 177 

 178 

______________________________ 179 

Getulio de Moura  180 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 181 

 182 

 183 

______________________________  184 

Michele dos Santos Rocha 185 

Chefe de Divisão de Atas  186 

Matricula 1365 187 

 188 
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