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ATA ELETRÔNICA N.º 0201 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da vigésima sétima 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Quarto ano 

legislativo, realizada no 

dia vinte e oito de 

outubro de dois mil e 

vinte, às dez horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois 1 

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

de Queimados em sua vigésima sétima sessão ordinária, 3 

com a presença dos Senhores Vereadores: Adriano Morie 4 

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

Almeida Silva (Antônio Almeida), João Pedro Lemos (João 6 

Pedro), José Carlos Leal Nogueira (Cacau), Maurício 7 

Baptista Ferreira (Maurício do Vila), Rogério de Lima 8 

Monteiro (Rogerinho Primo) e Wilson Espiridião Pimenta 9 

Sampaio (Wilsinho Três Fontes). A Mesa foi composta por 10 

Vossa Excelência Senhor Vereador Nilton Moreira 11 
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Cavalcante (Professor Nilton), Presidente da Câmara 12 

Municipal, pelo Vice-Presidente Antônio Chrispe de 13 

Oliveira (Tuninho Vira Virou) e pelo Secretário Senhor 14 

Vereador Getulio de Moura (Getulio do Tutu). Ausentes 15 

os Vereadores Elerson Leandro Alves (Elerson), Dra. 16 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra.Fátima), Jackson 17 

Pinto da Silva (Jackson), Júlio César Rezende de 18 

Almeida (Júlio do Inconfidência), Milton Campos Antônio 19 

(Milton Campos) e Paulo Cesar Pires de Andrade 20 

(Paulinho Tudo a Ver). Verificado haver quórum 21 

regimental, a Presidência cumprimentou a todos e deu 22 

por aberta a sessão às dez horas e quatorze minutos. Na 23 

sequência, convidou o Senhor Vereador Antônio Almeida 24 

para fazer a leitura bíblica em Salmos capítulo 25 

quarenta, versículos um a três. Na oportunidade em 26 

nosso expediente, aprovação da ata da vigésima sexta 27 

sessão ordinária enviada para os endereços eletrônicos 28 

dos vereadores. O Senhor Presidente fez o 29 

questionamento aos vereadores que concordassem com a 30 

aprovação da ata que permanecessem como estavam e os 31 

que não concordassem que se manifestassem. O Senhor 32 

Presidente declarou aprovada a ata da vigésima sexta 33 

sessão ordinária. Foi lido o teor do Ato do Poder 34 

Legislativo, conforme o que se segue: Ato número zero 35 

trinta e quatro de dois mil e vinte, publicado no 36 

Diário Oficial de Queimados número novecentos e vinte e 37 

seis de vinte e sete de outubro de dois mil e vinte que 38 

transfere a comemoração do dia do Funcionário Público 39 

para o dia trinta de outubro de dois mil e vinte. O 40 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados, no uso das 41 

suas atribuições legais e regimentais; resolve: Artigo 42 
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primeiro, fica transferida a comemoração do dia do 43 

Funcionário Público para o dia trinta de outubro de 44 

dois mil e vinte, ocasião em que o expediente na Câmara 45 

Municipal de Queimados será facultativo. Artigo 46 

segundo, no dia vinte e oito de outubro de dois mil e 47 

vinte o expediente será normal na Câmara Municipal de 48 

Queimados. Artigo terceiro, este ato entra em vigor na 49 

data de sua publicação. Queimados, vinte e sete de 50 

outubro de dois mil e vinte, assinado pelo Presidente 51 

Nilton Moreira Cavalcante. Ato contínuo foi lido no 52 

expediente as Mensagens do Poder Legislativo, a saber: 53 

Requerimento número cento e oitenta e quatro, cento e 54 

oitenta e seis e cento e noventa de dois mil e vinte de 55 

autoria do Vereador Cacau. Requerimento número cento e 56 

oitenta e cinco de dois mil e vinte de autoria do 57 

Vereador Getulio do Tutu. Requerimento número cento e 58 

oitenta e sete de dois mil e vinte de autoria do 59 

Vereador Antônio Almeida. Requerimento número cento e 60 

oitenta e nove de dois mil e vinte de autoria do 61 

Vereador Maurício do Vila. Ainda em expediente, seguiu-62 

se a leitura das Indicações Legislativas desta Casa, a 63 

saber: Indicação Legislativa quatrocentos e quarenta e 64 

dois e quatrocentos quarenta e três de dois mil e vinte 65 

de autoria do Vereador Cinei. Indicação Legislativa 66 

quatrocentos e quarenta e quatro, quatrocentos e 67 

quarenta e cinco, quatrocentos e quarenta e seis e 68 

quatrocentos quarenta e sete de dois mil e vinte de 69 

autoria do Vereador Cacau. O Presidente anunciou o 70 

Vereador Getulio do Tutu para o uso da Tribuna. 71 

Cumprimentou a todos. Como Vogal da Comissão de Obras e 72 

Meio Ambiente, comentou que recebeu denúncias de que 73 
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pneus foram armazenados em baixo de uma cobertura que 74 

quebrou na Secretaria Municipal do Ambiente e Defesa 75 

dos Animais aumentando com isso a quantidade de 76 

mosquitos no local. Relembrou que em maio de dois mil e 77 

dezenove foi aberto processo de denúncias referentes ao 78 

viaduto de Queimados. Comentou que visitou a obra que 79 

está sendo realizada nesse viaduto e no momento da 80 

visita não havia nenhum técnico ou responsável. 81 

Comentou que as colunas do viaduto estão corroídas pelo 82 

tempo, estão piores do que estavam em dois mil e 83 

dezenove e até o momento a obra foi realizada somente 84 

na parte de cima e não na estrutura. Registrou sua 85 

preocupação com a forma que essa obra está sendo 86 

realizada. Convidou o Presidente da Comissão de Obras e 87 

Meio Ambiente, Vereador Wilsinho Três Fontes e o Vice-88 

Presidente Antônio Almeida para ao término desta sessão 89 

irem à Secretária responsável verificar e resolverem 90 

esses problemas. Espera que essa não seja mais uma obra 91 

política e que fique pronta no prazo e condições 92 

prometidas à população. Ressaltou que os vereadores 93 

precisam exercer seu papel de representar a população 94 

que os elegeu. O Presidente anunciou o Vereador João 95 

Pedro para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 96 

Relembrou que já foi Secretário de Obras. Em relação à 97 

fala do Vereador Getulio do Tutu fez a leitura da nota 98 

da Prefeitura e explicou todo trâmite do processo até a 99 

execução da obra. Comentou que a Secretaria de Obras, à 100 

época de sua gestão, fez o projeto e processo para que 101 

o viaduto sofresse reforma, transformação e recuperação 102 

estrutural. Comentou que os técnicos da Secretaria de 103 

Obras identificaram a necessidade da obra no viaduto 104 
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não sendo necessário que engenheiro de outra Secretaria 105 

identificasse os problemas. Comentou que no projeto e 106 

processo não há indicações de que o viaduto possa cair. 107 

Comentou que os técnicos e responsáveis identificaram 108 

que a obra teria que ser iniciada pela parte de cima e 109 

assim foi feito. Ressaltou que não tem como afirmar que 110 

essa obra é política até porque com a interdição do 111 

viaduto atrapalhou carreatas, panfletagem e o comércio 112 

em geral. Comentou que viadutos e pontes são 113 

considerados obras de arte onde é previsto em 114 

Legislação que seja feito anteriormente um Projeto 115 

Executivo. Comentou que Queimados precisa continuar 116 

crescendo e que as pessoas precisam de políticos sérios 117 

e comprometidos. Agradeceu ao Prefeito Carlos Vilela 118 

que trabalhou para que o viaduto de Queimados fosse 119 

revitalizado. O Presidente anunciou o Vereador 120 

Rogerinho Primo para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 121 

todos. Comentou o Projeto de Lei de sua autoria para a 122 

instalação de olho de gato nas avenidas e ruas de 123 

Queimados, antes e depois dos quebra-molas, evitando, 124 

com isso, que os veículos da população sejam 125 

danificados. Solicitou ajuda aos pares para aprovação 126 

desse projeto. O Presidente anunciou o Vereador Cacau 127 

para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 128 

Parabenizou os Servidores Públicos pelo seu dia. 129 

Comentou que fará requerimento em nome de todos os 130 

vereadores para moção de aplausos aos Servidores desta 131 

Casa. Relembrou o Projeto de sua autoria para que do 132 

dia seis ao dia doze de outubro seja considerado semana 133 

da mulher queimadense em virtude da campanha outubro 134 

rosa de prevenção do câncer de mama e do colo do útero. 135 
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Reforçou que as pessoas devem se preocupar com a saúde 136 

todos os dias do ano. Perguntou ao Presidente da 137 

Comissão de Saúde, Vereador Wilsinho Três Fontes, se o 138 

contrato da Central da Covid será prorrogado até 139 

dezembro deste ano e o mesmo respondeu que a 140 

prorrogação está prevista até dezembro. Ressaltou a 141 

importância de manterem os cuidados contra o 142 

coronavírus. Comentou que fez requerimento para 143 

homenagear todos os vereadores desde o primeiro mandato 144 

em mil novecentos e noventa e dois até dois mil e 145 

dezesseis e pediu desculpas aos que não receberam a 146 

homenagem. O Presidente ofereceu a Tribuna, sem 147 

aceitação. Verificando haver quórum regimental, com 148 

ausência dos Vereadores Elerson, Doutora Fátima, 149 

Jackson, Júlio do Inconfidência, Maurício do Vila, 150 

Milton Campos e Paulinho Tudo a Ver, o Senhor 151 

Presidente declarou aberta a ordem do dia. Projeto de 152 

Lei trezentos e trinta e dois de dois mil e vinte de 153 

autoria do Vereador Rogerinho Primo. Projeto em 154 

discussão, em votação. Declarou aprovado com nove votos 155 

favoráveis e nenhum voto contrário. Projeto de Lei 156 

trezentos e trinta e quatro de dois mil e vinte de 157 

autoria do Vereador Getulio do Tutu. Projeto em 158 

discussão, em votação. Declarou aprovado com nove votos 159 

favoráveis e nenhum voto contrário. Chagada do Vereador 160 

Júlio do Inconfidência, o Senhor Presidente solicitou 161 

ao Secretário que verificasse a existência de quórum, 162 

tendo o mesmo feito a chamada nominal dos Senhores 163 

Vereadores. Projeto de Lei trezentos e trinta e cinco 164 

de dois mil e vinte de autoria do Vereador Antônio 165 

Almeida. Projeto em discussão. Em discussão na Tribuna 166 
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Vereador Antônio Almeida.  Comentou que esse Projeto de 167 

sua autoria é para declarar Patrimônio Cultural 168 

Imaterial do Município de Queimados a tradicional feira 169 

livre que funciona na Avenida Professor Avelino Xanxão 170 

(antiga Avenida Tinguá). Ressaltou que essa é uma forma 171 

de homenagear os trabalhadores dessa feira. Comentou o 172 

outro Projeto de sua autoria que também será submetido 173 

à votação nesta sessão para a criação do Centro de 174 

Interpretação de Libras de Queimados para pessoas 175 

surdas e/ou com deficiência auditiva. Registrou sua 176 

alegria em ver a professora Isis fazendo, durante a 177 

sessão, a interpretação da linguagem de libras. 178 

Relembrou que na última sessão a professora Isis 179 

explicou toda dificuldade dessas pessoas e a 180 

importância desse projeto para o Município. Comentou 181 

que explicou o projeto de criação do Centro de 182 

Interpretação de Libras ao professor Lenine Lemos que 183 

prontamente colocou-se à disposição para executá-lo, 184 

caso seja eleito. Comentou que esse projeto contempla a 185 

inclusão social. Parabenizou a professora Isis e todos 186 

os profissionais de libras pelo excelente trabalho e 187 

dedicação. Ressaltou que esta Casa representa a voz da 188 

população. Espera que em breve Queimados tenha seu 189 

Centro de Interpretação de Libras. Solicitou ajuda aos 190 

pares para aprovação desses projetos. Em votação. 191 

Declarou aprovado com dez votos favoráveis e nenhum 192 

voto contrário. Projeto de Lei trezentos e trinta e 193 

seis de dois mil e vinte de autoria do Vereador Antônio 194 

Almeida. Projeto em discussão, em votação. Declarou 195 

aprovado com dez votos favoráveis e nenhum voto 196 

contrário. O senhor Presidente deu ciência aos senhores 197 
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Vereadores que estará disponível em seus endereços 198 

eletrônicos a ata da vigésima sétima sessão ordinária e 199 

que será submetida à aprovação na próxima sessão 200 

ordinária. Presidente declarou não haver matérias em 201 

discussão ou em votação na ordem do dia da próxima 202 

sessão. Em explicações pessoais na Tribuna Vereador 203 

Rogerinho Primo. Dispensou protocolo. Agradeceu aos 204 

pares pela aprovação do Projeto de sua autoria. Em 205 

explicações pessoais na Tribuna Vereador João Pedro. 206 

Dispensou protocolo. Relembrou que em sessões 207 

anteriores comentou que foi contra a forma de 208 

distribuição do auxílio emergencial. Comentou que leu 209 

uma reportagem informando que algumas pessoas não 210 

receberão mais as parcelas desse auxílio que hoje é 211 

motivo de várias ações judiciais. Acredita que o 212 

Governo errou na forma de distribuição, deixando muitas 213 

pessoas que realmente precisam sem o benefício. 214 

Registrou sua preocupação com o plano de recuperação 215 

pós auxílio emergencial. Espera que a pandemia não 216 

perdure até o próximo ano. Registrou sua indignação e 217 

repúdio a forma de distribuição desse programa criado 218 

para beneficiar a população mais carente que acabou 219 

ficando sem essa assistência. Em explicações pessoais 220 

na Tribuna Vereador Cacau. Dispensou protocolo. Em 221 

relação à fala dos Vereadores Getulio do Tutu e João 222 

Pedro sobre o viaduto comentou que no ano de dois mil e 223 

dezoito fez uma Indicação Legislativa para pintura de 224 

uma faixa na lateral da subida e descida do viaduto 225 

como forma de prevenção de acidentes aos pedestres. 226 

Parabenizou o Ministro da Economia, Paulo Guedes, pela 227 

condução da economia do País que está sendo reconhecido 228 
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mundialmente por ter concedido o maior benefício para 229 

as famílias carentes. Parabenizou o Presidente da 230 

República Jair Bolsonaro pelas medidas adotadas na 231 

prevenção do coronavírus. Em tempo à Tribuna Vereador 232 

João Pedro. Em relação à fala do Vereador Cacau 233 

comentou que não tem como afirmar que a economia do 234 

País está indo pelo caminho correto se existem pessoas 235 

passando fome. Comentou que é inaceitável que o Governo 236 

monte uma medida emergencial, para a população mais 237 

carente, que não funciona. Afirmou que Queimados ainda 238 

é um Município muito pobre. Esclareceu que não afrontou 239 

o posicionamento do Vereador Cacau e que o respeita. O 240 

Senhor Presidente informou que em período eleitoral é 241 

natural as discussões sobre determinados assuntos se 242 

estenderem. Comentou que o mundo sofreu e sofre com uma 243 

pandemia onde até o momento não se sabe ao certo o que 244 

fazer e nem como ficará a economia do País. Em relação 245 

ao auxílio emergencial comentou que foi um projeto 246 

grande e que não teve tempo hábil para preparação, 247 

visto a urgência, logo seria inevitável não haver 248 

erros. Comentou que as escolas, os alunos, as 249 

instituições e as pessoas em todo País ainda estão se 250 

adaptando a esse novo normal. Acredita que esse auxílio 251 

mesmo com as falhas ajudou muitas pessoas. Comentou que 252 

respeita os vereadores e entende o posicionamento de 253 

cada um. Agradeceu, em nome de todos os Vereadores e da 254 

Câmara Municipal de Queimados, a professora Isis pela 255 

permanência e tradução em libras de toda esta sessão. O 256 

Presidente comunicou que não havia mais inscritos para 257 

Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para 258 

quarta-feira, quatro de novembro de dois mil e vinte, 259 
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às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 260 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 261 

sessão às onze horas e quarenta minutos, da qual, para 262 

constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula mil 263 

trezentos e sessenta e cinco, Chefe de Divisão de Atas, 264 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 265 

por mim, pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 266 

Secretário, estando a gravação da Sessão à disposição 267 

em meio digital, na sede da Casa. Queimados, vinte e 268 

oito de outubro de dois mil e vinte. 269 

 270 

 271 

 272 

 273 

______________________________ 274 

Nilton Moreira Cavalcante  275 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 276 

 277 

 278 

 279 

______________________________ 280 

Getulio de Moura  281 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 282 

 283 

 284 

______________________________  285 

Michele dos Santos Rocha 286 

Chefe de Divisão de Atas  287 

Matricula 1365 288 

 289 
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