
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 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

ATA ELETRÔNICA N.º 0195 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da vigésima primeira 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Quarto ano 

legislativo, realizada no 

dia dezesseis de setembro 

de dois mil e vinte, às 

dez horas, no Plenário 

desta Casa. 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois 1 

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

de Queimados em sua vigésima primeira sessão ordinária, 3 

com a 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 
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Vila), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a 12 

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 Antônio (Milton Campos). Verificado haver quórum 21 

regimental, a Presidência cumprimentou a todos e deu 22 

por aberta a sessão às dez horas e dezessete minutos. 23 

Na sequência, convidou o Senhor Vereador Morie para 24 

fazer a leitura bíblica em Hebreus capítulo onze, 25 

versículos um a três. Na oportunidade em nosso 26 

expediente, aprovação da ata da vigésima sessão 27 

ordinária enviada para os endereços eletrônicos dos 28 

vereadores. O Senhor Presidente fez o questionamento 29 

aos vereadores que concordassem com a aprovação da ata 30 

que permanecessem como estavam e os que não 31 

concordassem que se manifestassem. O Senhor Presidente 32 

declarou aprovada a ata da vigésima sessão ordinária. 33 

Ato contínuo foi lido no expediente as Mensagens do 34 

Poder Legislativo, a saber: Projeto de Lei trezentos e 35 

trinta e dois de dois mil e vinte de autoria do 36 

Vereador Rogerinho Primo. Projeto de Lei trezentos e 37 

trinta e quatro de dois mil e vinte de autoria do 38 

Vereador Getulio do Tutu. Ainda em expediente, seguiu-39 

se a leitura das Indicações Legislativas desta Casa, a 40 

saber: Indicação Legislativa trezentos e cinquenta e 41 

oito, trezentos e cinquenta e nove, trezentos e 42 
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sessenta, trezentos e sessenta e um e trezentos e 43 

sessenta e dois de dois mil e vinte de autoria do 44 

Vereador Cinei. Indicação Legislativa trezentos e 45 

sessenta e três e trezentos e sessenta e quatro de dois 46 

mil e vinte de autoria do Vereador Cacau. Indicação 47 

Legislativa trezentos e sessenta e cinco, trezentos e 48 

sessenta e seis e trezentos e setenta e dois de dois 49 

mil e vinte de autoria do Vereador Morie. Indicação 50 

Legislativa trezentos e sessenta e oito, trezentos e 51 

sessenta e nove, trezentos e setenta e trezentos e 52 

setenta e um de dois mil e vinte de autoria do Vereador 53 

Júlio do Inconfidência. O Presidente anunciou o 54 

Vereador Cacau para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 55 

todos. Comentou que em sessões anteriores o Vereador 56 

Júlio do Inconfidência solicitou a presença do 57 

representante da empresa Se Liga para esclarecer os 58 

atrasos nos pagamentos dos funcionários da nova 59 

maternidade e do CETHID. A empresa compareceu na Casa, 60 

mas os funcionários continuam com seus salários 61 

atrasados. Solicitou ao Presidente que fizesse uma 62 

comunicação por escrito ao diretor desta empresa para 63 

que ele explique o que está ocasionando tais atrasos. 64 

Acredita que pelo tempo que a empresa assumiu isso não 65 

deveria estar acontecendo. Reforçou a importância dos 66 

cuidados contra o coronavírus. Comentou que o Hospital 67 

do Covid tem previsão de fechar no final de outubro 68 

deste ano, não entendeu o motivo de os funcionários já 69 

terem assinado o aviso prévio. Comentou que as unidades 70 

da Previdência Social ainda não reabriram porque está 71 

faltando equipamento de segurança e higiene para seus 72 

funcionários e peritos, acredita que é um descaso do 73 
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Poder Público com a população. Parabenizou todos os 74 

pré-candidatos a Prefeito e a Vereador. Comentou as 75 

Indicações Legislativas de sua autoria para instalação 76 

de um telégrafo ligando a Estátua Cristo Redentor na 77 

parte alta do monumento Natural Bico Doce com saída e 78 

retorno pela Vila Americana e outro na parte alta da 79 

APA Onça Feliz, com saída e retorno pela Vila Nascente, 80 

visando fomentar o turismo e o comércio em Queimados.  81 

Acredita que o Prefeito precisa fomentar o turismo para 82 

ajudar no crescimento deste município. O Presidente 83 

anunciou o Vereador Rogerinho Primo para o uso da 84 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou o Projeto de 85 

Lei autorizativo de sua autoria para instalação de 86 

(olho de gato) nos quebra-molas das avenidas e ruas de 87 

Queimados, pois os munícipes estão reclamando que seus 88 

veículos estão ficando danificados por falta de 89 

visibilidade desses quebra-molas, principalmente à 90 

noite. Relembrou que apresentou o mesmo projeto no 91 

início do seu mandato. Solicitou ao Presidente que 92 

cobrasse do Poder Executivo e execução desse projeto. 93 

Comentou que recebeu diversas reclamações referentes ao 94 

Estacionamento Rotativo de que os funcionários estão 95 

destratando e não estão respeitando a população. 96 

Comentou que fará um abaixo-assinado e enviará ao 97 

Ministério Público para que o Estacionamento Rotativo 98 

acabe, pois acredita que não deve existir em Queimados. 99 

Comentou que os moradores dos morros São Simão e Caixa 100 

d’água ficaram abandonados pelo Poder Público por 101 

aproximadamente cinco anos e existem muitas ruas e 102 

vielas precisando de manutenção. Relembrou que fez 103 

algumas Indicações Legislativas solicitando Creche, 104 
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reforma das quadras, instalação de brinquedos na praça, 105 

academia da terceira idade, entre outras benfeitorias 106 

para essa região. Espera que o Governo dê a devida 107 

atenção a essas comunidades. O Presidente anunciou o 108 

Vereador Jackson para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 109 

todos. Agradeceu à Comissão de Saúde que convocou a 110 

empresa Se Liga para prestar esclarecimentos nesta Casa 111 

de Leis. Comentou que mesmo após os esclarecimentos o 112 

problema dos atrasos nos pagamentos dos funcionários 113 

continua. Solicitou à Comissão de Saúde que 114 

verificasse, juntamente com esta empresa, o que está 115 

ocasionando esses atrasos e a melhor maneira de 116 

resolver essa questão. Solicitou à Comissão de Saúde 117 

que verificasse se está correto o desconto feito por 118 

esta empresa quando o funcionário falta por qualquer 119 

que seja o motivo. Em aparte, fez uso da Tribuna o 120 

Senhor Vereador Cacau. Comentou que verificou o 121 

contracheque de alguns funcionários e realmente a 122 

empresa está aplicando descontos indevidos. Retorna à 123 

Tribuna o Senhor Vereador Jackson. Agradeceu o Vereador 124 

Cacau pelo aparte. Comentou que não é justo uma empresa 125 

que não consegue manter os salários em dia descontar 126 

cinco dias, além da passagem e alimentação do 127 

funcionário por um único dia de falta. O Presidente 128 

anunciou o Vereador Wilsinho Três Fontes para o uso da 129 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Como Presidente da 130 

Comissão de Saúde acatou a denúncia e convocará o 131 

responsável da empresa para esclarecimentos. Comentou 132 

que é importante que o denunciante esteja presente com 133 

a documentação que comprove as denúncias feitas. Em 134 

aparte, fez uso da Tribuna o Senhor Vereador Cacau. 135 
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Afirmou que os Vereadores são fiscalizadores e 136 

verificam as informações antes de ir à Tribuna fazer 137 

qualquer denúncia. Retorna à Tribuna o Senhor Vereador 138 

Wilsinho Três Fontes. Agradeceu o Vereador Cacau pelo 139 

aparte. O Presidente ofereceu a Tribuna, sem aceitação. 140 

O senhor Presidente deu ciência aos senhores Vereadores 141 

que estará disponível em seus endereços eletrônicos a 142 

ata da vigésima primeira sessão ordinária e que será 143 

submetida à aprovação na próxima sessão ordinária. 144 

Presidente declarou não haver matérias em discussão ou 145 

em votação na ordem do dia da presente sessão, tampouco 146 

na próxima. O Presidente comunicou que não havia 147 

inscritos para Explicações Pessoais, marcou nova Sessão 148 

Ordinária para quarta-feira, vinte e três de setembro 149 

de dois mil e vinte, às dez horas. Nada mais havendo a 150 

tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e 151 

deu por encerrada a sessão às dez horas e cinquenta e 152 

sete minutos, da qual, para constar, eu Michele dos 153 

Santos Rocha, matrícula mil trezentos e sessenta e 154 

cinco, Chefe de Divisão de Atas, lavrei a presente ata 155 

que, se aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor 156 

Presidente e pelo Senhor Secretário, estando a gravação 157 

da Sessão à disposição em meio digital, na sede da 158 

Casa. Queimados, dezesseis de setembro de dois mil e 159 

vinte. 160 

 161 

 162 

 163 

 164 

______________________________ 165 

Nilton Moreira Cavalcante  166 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 167 

 168 

 169 
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 170 

______________________________ 171 

Getulio de Moura  172 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 173 

 174 

 175 

______________________________  176 

Michele dos Santos Rocha 177 

Chefe de Divisão de Atas  178 

Matricula 1365 179 

 180 
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