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ATA ELETRÔNICA N.º 0196 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da vigésima segunda 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Quarto ano 

legislativo, realizada no 

dia vinte e três de 

setembro de dois mil e 

vinte, às dez horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos vinte e três 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 segunda sessão ordinária, 3 

com a presença dos Senhores Vereadores: Alcinei Duarte 4 

de Oliveira (Cinei), Antônio Almeida Silva (Antônio 5 

Almeida), Elerson Leandro Alves (Elerson), João Pedro 6 

Lemos (João Pedro), José Carlos Leal Nogueira (Cacau), 7 

Júlio César Rezende de Almeida (Júlio do 8 

Inconfidência), Maurício Baptista Ferreira (Maurício do 9 

Vila), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a 10 

Ver), Rogério de Lima Monteiro (Rogerinho Primo) e 11 
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Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três 12 

Fontes). A Mesa foi composta por Vossa Excelência 13 

Senhor Vereador Nilton Moreira Cavalcante (Professor 14 

Nilton), Presidente da Câmara Municipal, pelo Vice-15 

Presidente Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira 16 

Virou) e pelo Secretário Senhor Vereador Getulio de 17 

Moura (Getulio do Tutu). Ausentes os Vereadores Adriano 18 

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

(Dra.Fátima), Jackson Pinto da Silva (Jackson) e 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 dezoito minutos. Na 23 

sequência, convidou o Senhor Vereador Cinei para fazer 24 

a leitura bíblica em Deuteronômio capítulo vinte e 25 

oito, versículo um. Na oportunidade em nosso 26 

expediente, aprovação da ata da vigésima primeira 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 primeira 33 

sessão ordinária. Ato contínuo foi lido no expediente 34 

as Mensagens do Poder Legislativo, a saber: Projeto de 35 

Lei trezentos e trinta e cinco de dois mil e vinte de 36 

autoria do Vereador Antônio Almeida. Projeto de Decreto 37 

Legislativo número zero, zero cinco de dois mil e vinte 38 

de autoria do Vereador Getulio do Tutu. Requerimento 39 

número cento e cinquenta e um de dois mil e vinte de 40 

autoria do Vereador Getulio do Tutu. Requerimento 41 

número cento e cinquenta e dois de dois mil e vinte de 42 
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autoria do Vereador Cacau. Ainda em expediente, seguiu-43 

se a leitura das Indicações Legislativas desta Casa, a 44 

saber: Indicação Legislativa trezentos e setenta e 45 

três, trezentos e setenta e quatro, trezentos e setenta 46 

e cinco, trezentos e setenta e seis, trezentos e 47 

oitenta, trezentos e oitenta e um, trezentos e oitenta 48 

e dois e trezentos e oitenta e três de dois mil e vinte 49 

de autoria do Vereador Cacau. Indicação Legislativa 50 

trezentos e setenta e sete, trezentos e setenta e oito 51 

e trezentos e setenta nove de dois mil e vinte de 52 

autoria do Vereador Antônio Almeida. O Senhor 53 

Presidente fez o questionamento aos vereadores que 54 

concordassem com a suspensão da Sessão Ordinária para 55 

dar início a Sessão Solene convocada pelo Vereador 56 

Wilsinho Três Fontes que permanecessem como estavam e 57 

os que não concordassem que se manifestassem. O Senhor 58 

Presidente declarou suspensa a Sessão Ordinária e deu 59 

início a Sessão Solene, conforme o que se segue: A 60 

Câmara Municipal de Queimados em sua décima terceira 61 

sessão ordinária do dia vinte e dois de julho de dois 62 

mil e vinte aprovou o Requerimento número sessenta e 63 

oito de dois mil e vinte de autoria do Vereador 64 

Wilsinho Três Fontes, publicado no Diário Oficial de 65 

Queimados número oitocentos e sessenta de dois mil e 66 

vinte onde decidiu outorgar a moção de aplausos a 67 

Senhora Suellen Oliveira da Silva. No Exercício das 68 

atribuições que a Lei confere, por iniciativa do 69 

Vereador Wilsinho Três Fontes concedeu ao Senhor Thiago 70 

Vieira Filadélfo, Cabo da Polícia Militar do Estado do 71 

Rio de Janeiro, a medalha Governador Leonel de Moura 72 

Brizola. No Exercício das atribuições que a Lei 73 
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confere, por iniciativa do Vereador Wilsinho Três 74 

Fontes concedeu ao Senhor Vítor Moreira Pedrosa, Cabo 75 

da Polícia Militar do Estado de Rio de Janeiro, a 76 

medalha Governador Leonel de Moura Brizola. Como 77 

reconhecimento por sua participação na vida pública, 78 

através do Decreto Legislativo número quatrocentos e 79 

trinta e oito de dois de setembro de dois mil e vinte, 80 

publicado no Diário Oficial de Queimados número 81 

oitocentos e noventa e quatro de dois mil e vinte, 82 

proposto pelo Vereador Wilsinho Três Fontes, concedeu 83 

Título de Cidadão queimadense ao Pastor Pedro Matias 84 

Trindade. À Tribuna o Vereador Wilsinho Três Fontes. 85 

Cumprimentou a todos. Agradeceu aos pares por terem 86 

votado favorável a realização dessas homenagens. 87 

Expressou sua alegria em fazer essa sessão solene de 88 

reconhecimento pelo trabalho prestado por essas pessoas 89 

em prol dos munícipes mesmo com as dificuldades 90 

enfrentadas em virtude da pandemia. Solicitou ao 91 

Presidente permissão para passar a palavra ao Pastor 92 

Pedro Matias Trindade. À Tribuna o Pastor Pedro Matias 93 

Trindade. Cumprimentou a todos. Comentou que se sentiu 94 

honrado pela homenagem. Agradeceu a todos os Vereadores 95 

e ao Município de Queimados que o acolheu e a sua 96 

família. O Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão 97 

Solene as dez horas e quarenta e dois minutos. O 98 

Presidente anunciou o Vereador Antônio Almeida para o 99 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Informou que a 100 

Comissão de Saúde recebeu esta semana nesta Casa de 101 

Leis os representantes da empresa Se Liga, onde a pauta 102 

inicial foi a denúncia feita na última sessão pelo 103 

Vereador Jackson referente aos atrasos nos pagamentos 104 
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dos funcionários da Nova Maternidade e do CETHID. Foi 105 

informado pelos representantes de que os atrasos não 106 

são decorrentes de falta de recursos e sim de problemas 107 

burocráticos na documentação. Eles estão com 108 

dificuldade de finalizar os processos para recebimentos 109 

das verbas. Comentou que a Comissão de Saúde convocará 110 

o Secretário de Saúde e seu corpo técnico para que 111 

juntos encontrem uma solução para esse problema. 112 

Comentou que o contrato dos médicos contratados para 113 

combate ao coronavírus tem previsão de terminar dia 114 

vinte e dois de outubro deste ano. Comentou que esse 115 

contrato não pode vencer sem que haja análise técnica, 116 

sem parecer técnico da situação do município em relação 117 

ao Covid-19, pois o número de casos tornou a aumentar. 118 

Foi informado de que o Hospital do Covid possui 119 

quatorze pessoas internadas com o vírus, apenas dois 120 

não são moradores de Queimados, e duas em processo de 121 

intubação. Sugeriu ao Presidente que convocasse o 122 

Secretário de Saúde e o gabinete de crise para fazerem 123 

um parecer técnico situacional do Município de 124 

Queimados em relação a Central do Covid, pois não podem 125 

permitir que o contrato vença contendo pacientes ali 126 

internados. O Presidente anunciou o Vereador Cacau para 127 

o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Em relação à 128 

fala do Vereador Antônio Almeida sobre os atrasos nos 129 

pagamentos comentou que se o processo fosse feito da 130 

forma correta os pagamentos não atrasariam. Ressaltou 131 

que a empresa está demonstrando falta de experiência 132 

neste trâmite. Acredita que por serem serviços 133 

continuados, pagamentos fixos, não deveria ter um novo 134 

processo a cada mês. Sobre a Comissão de Saúde 135 
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solicitar um parecer técnico aos responsáveis, colocou-136 

se à disposição para apoiar a causa, pois o Hospital do 137 

Covid não pode ser fechado. Sobre o aumento dos casos 138 

de coronavírus comentou que se os casos continuarem 139 

crescendo as eleições podem ser suspensas. Acredita que 140 

devido a pandemia não deveria haver eleições este ano. 141 

Comentou que o Ex-Secretário de Cultura, Marcelo Lessa 142 

estava internado com sintomas do coronavírus, teve alta 143 

essa semana e se recupera bem. Ressaltou a importância 144 

de manterem os cuidados contra o coronavírus. Comentou 145 

a Indicação Legislativa de sua autoria que indica o 146 

Poder Executivo Municipal a efetuar pagamento aos 147 

agentes comunitários de saúde (ACS) a título de 148 

incentivo profissional, parcela denominada incentivo 149 

financeiro, adicional correspondente ao décimo quarto 150 

salário que é uma verba Federal. Comentou que o Projeto 151 

de Lei número quatrocentos e sessenta de dois mil e 152 

dezenove, regulamentado pelo Decreto número oito mil 153 

quatrocentos e setenta e quatro de dois mil e quinze 154 

concede esse abono a esses profissionais. Comentou que 155 

por ser ano eleitoral não pôde fazer Projeto de Lei, 156 

mas deixou o pedido como Indicação Legislativa para que 157 

a partir do próximo ano os sessenta e nove agentes 158 

comunitários de saúde possam ser beneficiados. O 159 

Presidente anunciou o Vereador Rogerinho Primo para o 160 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Solicitou ao 161 

Presidente que cobrasse do Poder Executivo a execução 162 

do Projeto de Lei de sua autoria para a colocação de 163 

“olho de gato” nos quebra-molas de Queimados. Comentou 164 

que levou uma senhora em trabalho de parto para a nova 165 

Maternidade, alguns dias depois essa senhora entrou em 166 
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contato para lhe agradecer e elogiou o atendimento e a 167 

estrutura da maternidade. O Presidente anunciou o 168 

Vereador Júlio do Inconfidência para o uso da Tribuna. 169 

Cumprimentou a todos. Expressou sua admiração e 170 

respeito e parabenizou o Vereador Antônio de Almeida 171 

pela forma que tem conduzido e buscado melhorias para a 172 

população queimadense. Sobre o crescimento do número de 173 

casos da Covid-19 relembrou que no início da pandemia 174 

foi criada nesta Casa uma Comissão Especial, que 175 

juntamente com a Secretaria de Saúde, faria o 176 

acompanhamento do avanço da Covid em Queimados. 177 

Comentou que faz parte dessa Comissão, juntamente com o 178 

Vereador Getulio do Tutu e afirmou que em momento algum 179 

chegou ofício acionando a Comissão para reuniões sobre 180 

as diretrizes e tomadas de decisão no combate a esse 181 

vírus. Comentou que é ruim os vereadores não 182 

participarem dessas tomadas de decisão. Acredita que é 183 

importante os vereadores estarem a par da situação para 184 

alertar e orientar a população. O Presidente ofereceu a 185 

Tribuna, sem aceitação. O senhor Presidente deu ciência 186 

aos senhores Vereadores que estará disponível em seus 187 

endereços eletrônicos a ata da vigésima segunda sessão 188 

ordinária e que será submetida à aprovação na próxima 189 

sessão ordinária. Presidente declarou não haver 190 

matérias em discussão ou em votação na ordem do dia da 191 

presente sessão, tampouco na próxima. Em explicações 192 

pessoais na Tribuna Vereador Antônio Almeida. Dispensou 193 

protocolo. Parabenizou o Vereador Júlio do 194 

Inconfidência pela dedicação e competência e afirmou 195 

ser recíproco o reconhecimento. Parabenizou e agradeceu 196 

a imprensa que é de suma importância para que a Casa 197 
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leve os debates para a população queimadense. 198 

Parabenizou o Presidente por conduzir esta Casa com 199 

transparência e firmeza na tomada de decisões. O 200 

Presidente comunicou que não havia mais inscritos para 201 

Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para 202 

quarta-feira, trinta de setembro de dois mil e vinte, 203 

às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 204 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 205 

sessão às onze horas e treze minutos, da qual, para 206 

constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula mil 207 

trezentos e sessenta e cinco, Chefe de Divisão de Atas, 208 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 209 

por mim, pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 210 

Secretário, estando a gravação da Sessão à disposição 211 

em meio digital, na sede da Casa. Queimados, vinte e 212 

três de setembro de dois mil e vinte. 213 

 214 

 215 

 216 

 217 

______________________________ 218 

Nilton Moreira Cavalcante  219 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 220 

 221 

 222 

 223 

______________________________ 224 

Getulio de Moura  225 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 226 

 227 

 228 

______________________________  229 

Michele dos Santos Rocha 230 

Chefe de Divisão de Atas  231 

Matricula 1365 232 

 233 
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