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ATA ELETRÔNICA N.º 0197 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da vigésima terceira 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Quarto ano 

legislativo, realizada no 

dia trinta de setembro de 

dois mil e vinte, às dez 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e 1 

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

Queimados em sua vigésima terceira sessão ordinária, 3 

com a presença dos Senhores Vereadores: Adriano Morie 4 

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

Almeida Silva (Antônio Almeida), Jackson Pinto da Silva 6 

(Jackson), João Pedro Lemos (João Pedro), José Carlos 7 

Leal Nogueira (Cacau), Júlio César Rezende de Almeida 8 

(Júlio do Inconfidência), Maurício Baptista Ferreira 9 

(Maurício do Vila), Rogério de Lima Monteiro (Rogerinho 10 

Primo) e Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho 11 

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 

 

 

Três Fontes). A Mesa foi composta por Vossa Excelência 12 

Senhor Vereador Nilton Moreira Cavalcante (Professor 13 

Nilton), Presidente da Câmara Municipal, pelo Vice-14 

Presidente Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira 15 

Virou) e pelo Secretário Senhor Vereador Getulio de 16 

Moura (Getulio do Tutu). Ausentes os Vereadores Elerson 17 

Leandro Alves (Elerson), Dra. Fátima Cristina Dias 18 

Sanches (Dra.Fátima), Milton Campos Antônio (Milton 19 

Campos) e Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a 20 

Ver). Verificado haver quórum regimental, a Presidência 21 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão às dez 22 

horas e quatorze minutos. Na sequência, convidou o 23 

Senhor Vereador Morie para fazer a leitura bíblica em 24 

Provérbios capítulo vinte e nove, versículo dois. Na 25 

oportunidade em nosso expediente, aprovação da ata da 26 

vigésima segunda sessão ordinária enviada para os 27 

endereços eletrônicos dos vereadores. O Senhor 28 

Presidente fez o questionamento aos vereadores que 29 

concordassem com a aprovação da ata que permanecessem 30 

como estavam e os que não concordassem que se 31 

manifestassem. O Senhor Presidente declarou aprovada a 32 

ata da vigésima segunda sessão ordinária. Ato contínuo 33 

foi lido no expediente as Mensagens do Poder 34 

Legislativo, a saber: Requerimento número cento e 35 

cinquenta e três de dois mil e vinte de autoria do 36 

Vereador Rogerinho Primo. Requerimento número cento e 37 

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

Vereador Cinei. Requerimento número cento e cinquenta e 39 

seis de dois mil e vinte de autoria do Vereador Tuninho 40 

Vira Virou. Requerimento número cento e cinquenta e 41 

sete de dois mil e vinte de autoria do Vereador Cacau. 42 
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Requerimento número cento e cinquenta e oito de dois 43 

mil e vinte de autoria do Vereador Getulio do Tutu. 44 

Ainda em expediente, seguiu-se a leitura das Indicações 45 

Legislativas desta Casa, a saber: Indicação Legislativa 46 

trezentos e oitenta e quatro de dois mil e vinte de 47 

autoria do Vereador Jackson. Indicação Legislativa 48 

trezentos e oitenta e cinco, trezentos e oitenta e 49 

seis, trezentos e oitenta e sete, trezentos e oitenta e 50 

oito, trezentos e oitenta e nove e trezentos e noventa 51 

de dois mil e vinte de autoria do Vereador Cacau. 52 

Indicação Legislativa trezentos e noventa e dois e 53 

trezentos e noventa e três de dois mil e vinte de 54 

autoria do Vereador Getulio do Tutu. O Presidente 55 

anunciou o Vereador Getulio do Tutu para o uso da 56 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou que viu uma 57 

nota da Prefeitura informando que o principal viaduto 58 

que passa sobre a linha férrea ficará fechado por um 59 

período de trinta dias para manutenção, permitindo a 60 

passagem apenas de caminhões e viaturas oficiais. A 61 

única maneira de atravessar para o outro lado da linha 62 

férrea será pelo túnel onde já ocorreram diversos 63 

acidentes. Comentou as Indicações Legislativas de sua 64 

autoria uma que indica sinalização do trânsito com 65 

redutores de velocidade, com agentes de trânsito, 66 

placas indicativas e pintura nas vias, no cruzamento da 67 

Rua Hortência com a Avenida Fluminense, na cabeceira da 68 

ponte do Rio Camorim, no bairro Vila Camarim a fim de 69 

evitar acidentes. Solicitou ao Presidente da Comissão 70 

de Obras, Vereador Wilsinho Três Fontes, que analisasse 71 

junto a Secretaria de Obras de que forma será feita 72 

essa manutenção e verificasse a possibilidade dessas 73 
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obras serem realizadas à noite evitando com isso o 74 

fechamento do viaduto. Sugeriu uma reunião com o 75 

Secretário de Obras para debaterem a segurança da 76 

população, o comércio, a qualidade da obra que será 77 

realizada, entre outras questões. Outra Indicação 78 

Legislativa de sua autoria foi para a implantação de 79 

rede elétrica na Rua Dona Maria Pereira no bairro 80 

Camões, pois recebeu denúncias dos moradores de que a 81 

região ainda não possui rede elétrica, não possui 82 

postes e eles estão sendo obrigados a fazer ligação 83 

clandestina. O Presidente anunciou o Vereador Cacau 84 

para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Reforçou a 85 

importância de manterem os cuidados contra o 86 

coronavírus. Comentou que o Centro de Tratamento da 87 

Covid, inaugurado em apenas vinte e um dias pelo 88 

Prefeito Carlos Vilela com apoio do Deputado Max Lemos 89 

está para ser fechado em outubro deste ano. Pediu ao 90 

Presidente da Comissão de Saúde que solicitasse ao 91 

Prefeito o não fechamento dessa unidade visto que 92 

existem pessoas internadas e o número de casos voltou a 93 

crescer. Relembrou que foi votado nesta Casa de Leis a 94 

redução do número de vereadores de dezessete para treze 95 

e a época apoiou a redução porque a receita para o 96 

próximo ano reduziu aproximadamente trinta por cento e 97 

seria importante a redução dos gastos. Registou sua 98 

indignação em relação às Leis aprovadas nesta Casa que 99 

não estão sendo respeitadas. Comentou sobre as 100 

Indicações Legislativas de sua autoria uma que indica o 101 

dia quatro de outubro como o dia Municipal de Vacinação 102 

antirrábica (raiva) em cães, gatos e outros animais no 103 

Município de Queimados. Comentou que o dia quatro de 104 
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outubro é comemorado o dia de São Francisco, protetor 105 

dos animais e também dia da adoção, proteção e bem-106 

estar dos animais. Comentou que no dia anterior a esta 107 

sessão foi aprovado pelo Presidente da República, Jair 108 

Bolsonaro, a Lei número quatorze mil e sessenta e 109 

quatro de dois mil e vinte que altera a Lei nove mil 110 

seiscentos e cinco de mil novecentos e noventa e oito 111 

em defesa dos animais. Outra Indicação Legislativa de 112 

sua autoria indica pintura de faixa de pedestre na 113 

Avenida Olímpia Silva, altura do número oitocentos e 114 

treze, centro de Queimados. Outra Indicação Legislativa 115 

de sua autoria indica o reflorestamento de todas as 116 

unidades de conservação ambiental existentes no 117 

Município de Queimados. Outra Indicação Legislativa de 118 

sua autoria indica a arborização de todos os 119 

logradouros públicos no Município de Queimados. 120 

Comentou que o dia dez de setembro é o dia mundial da 121 

prevenção do suicídio, por isso é realizado a campanha 122 

Setembro Amarelo salva vidas. Reforçou a importância de 123 

tratarem desse tema todos os dias do ano. Outra 124 

Indicação Legislativa de sua autoria indica a criação 125 

da semana da mulher queimadense, entre os dias seis e 126 

doze de outubro em virtude da campanha Outubro Rosa, 127 

que visa conscientizar as mulheres sobre a prevenção e 128 

diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do 129 

útero. Solicitou ao Presidente que providenciasse 130 

lâmpadas na cor rosa claro para serem colocadas na 131 

entrada da Câmara, pois no ano passado as lâmpadas 132 

colocadas pareciam ser vermelhas. O Presidente anunciou 133 

o Vereador Antônio Almeida para o uso da Tribuna. 134 

Cumprimentou a todos. Comentou sobre a Audiência 135 
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Pública da Saúde realizada um dia anterior a esta 136 

sessão nesta Casa de Leis. Comentou que o Centro 137 

Especializado no Tratamento de Hipertensão e Diabetes 138 

(CETHID) não recebe recurso municipal, pois é um centro 139 

de atendimento regional que atende toda baixada 140 

fluminense e por esse motivo recebe recursos do Governo 141 

Federal que tem repassado regularmente e também do 142 

Governo Estadual que há alguns anos não tem repassado 143 

esses recursos. Na Audiência Pública foi informado que 144 

o Estado fez um repasse de doze milhões de reais 145 

referente aos atrasados e que ainda irão definir como e 146 

onde será aplicado tal repasse. Comentou que esta Casa 147 

precisa saber qual destino será dado a essa quantia. 148 

Comentou que o contrato da Central da Covid está 149 

previsto de encerrar dia vinte e dois de outubro deste 150 

ano e existem nove pacientes internadas e quatro 151 

intubadas. Comentou que esta Casa não pode permitir que 152 

o contrato encerre sem que haja uma análise detalhada 153 

sobre a possibilidade de prorrogação do contrato ou 154 

abertura de nova licitação. Solicitou ao Presidente da 155 

Comissão de Saúde que convocasse o Secretário de Saúde, 156 

os técnicos que fazem parte do comitê de crise, a 157 

equipe do Fundo Municipal de Saúde, os médicos e 158 

técnicos envolvidos na questão da Covid, o Presidente 159 

da Comissão de Licitação e o diretor de compras da 160 

saúde para prestar esclarecimentos porque tem algumas 161 

informações que esta Casa precisa saber de forma 162 

urgente e não apenas prestação de conta de forma 163 

superficial. Em aparte, fez uso da Tribuna o Senhor 164 

Vereador Cacau. Sugeriu que na próxima sessão seja 165 

apresentado um Projeto de Lei autorizativo em nome de 166 
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todos os vereadores para que a central da Covid não 167 

seja fechada. Referente aos doze milhões repassados 168 

pelo Governo Estadual comentou que para manter a 169 

Central da Covid aberta precisa de aproximadamente um 170 

milhão de reais. Ressaltou a importância de os 171 

vereadores se unirem para tentar manter esse hospital 172 

funcionando por mais alguns meses. Retorna o Senhor 173 

Vereador Antônio Almeida. Agradeceu o Vereador Cacau 174 

pelo aparte. Comentou que primeiro estão esperando 175 

vencer o contrato para depois tentar fazer 176 

reconhecimento de dívida e isso é uma prática repudiada 177 

pelo Tribunal Superior Eleitoral e por todos os órgãos 178 

de fiscalização. Não entende o porquê da morosidade 179 

para resolver um assunto de tamanha importância 180 

relacionado a vida. Comentou que o mundo parou suas 181 

ações para cuidar das vidas por conta do coronavírus, 182 

foi gasto uma pequena fortuna para implantar a Central 183 

da Covid e agora se aproxima o término do contrato sem 184 

nenhuma justificativa do que será feito com a Central 185 

da Covid visto que foi usado dinheiro público naquele 186 

local. Ressaltou que é importante os técnicos desta 187 

Casa terem celeridade nessa matéria porque o tempo não 188 

para e quando se trata de vidas não se pode esperar. 189 

Queimados já perdeu muitas vidas para a Covid-19 e os 190 

vereadores não podem permitir, que por omissão desta 191 

Casa de Leis, mais pessoas percam amigos e parentes 192 

para esse vírus. O Presidente ofereceu a Tribuna, sem 193 

aceitação. O senhor Presidente deu ciência aos senhores 194 

Vereadores que estará disponível em seus endereços 195 

eletrônicos a ata da vigésima terceira sessão ordinária 196 

e que será submetida à aprovação na próxima sessão 197 
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ordinária. Presidente declarou não haver matérias em 198 

discussão ou em votação na ordem do dia da presente 199 

sessão, tampouco na próxima. O Presidente comunicou que 200 

não havia inscritos para Explicações Pessoais, marcou 201 

nova Sessão Ordinária para quarta-feira, sete de 202 

outubro de dois mil e vinte, às dez horas. Nada mais 203 

havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença de 204 

todos e deu por encerrada a sessão ordinária às dez 205 

horas e cinquenta e oito minutos, deu início a Sessão 206 

Solene para entrega de títulos convocada pelo Vereador 207 

Cinei conforme o que se segue: A Câmara Municipal de 208 

Queimados em sua décima primeira sessão ordinária do 209 

dia vinte a quatro de junho de dois mil e vinte aprovou 210 

o Requerimento número sessenta e dois de dois mil e 211 

vinte de autoria do Vereador Cinei, publicado no Diário 212 

Oficial de Queimados número oitocentos e quarenta e 213 

dois do dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte 214 

onde decidiu outorgar a moção de aplausos a 215 

ilustríssima senhora Pastora Noeli Camargo dos Santos 216 

Costa. Moção de aplausos ao Pastor Ricardo Pernambuco 217 

Soares dos Santos. Moção de aplausos a Pastora Silvana 218 

Santos da Silva Soares representada pelo seu esposo o 219 

Pastor Ricardo. Moção de aplausos a Pastora Regina 220 

Lúcia Gomes. Moção de aplausos ao Pastor Davi de 221 

Oliveira Ramos. Moção de aplausos ao Presbítero Jorge 222 

Brito da Anunciação. Moção de aplausos ao Pastor Robson 223 

José Pereira. Moção de aplausos ao Presbítero Jefferson 224 

Cirilo da Silva. Moção de aplausos a senhora Pâmela 225 

Francisca de Jesus da Conceição. Moção de aplausos ao 226 

Pastor Renato Santana Silva. Moção de aplausos ao 227 

Pastor Sinei Serrat de Farias. Moção de aplausos a 228 
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Pastora Márcia Regina de Souza Ribeiro. Moção de 229 

aplausos ao Pastor Genecy Pessanha. Moção de aplausos 230 

ao Pastor Júlio César Francisco de Oliveira. Moção de 231 

aplausos ao jornalista Ailton do Amaral Luiz. Moção de 232 

aplausos a Missionária Lizieux Maria Neves Pessanha. 233 

Moção de aplausos ao Pastor Paulo Augusto da Costa 234 

Ferreira representado pela sua esposa Cristiane. Moção 235 

de aplausos ao Pastor Rafael Bezerra da Conceição 236 

representado pela sua esposa Pamela. Moção de aplausos 237 

ao Pastor Geovane Cirilo da Silva representado pelo seu 238 

irmão Pastor Jefferson. À Tribuna o Senhor Vereador 239 

Cinei. Cumprimentou a todos. Agradeceu ao Presidente e 240 

aos pares por terem votado favorável a realização 241 

dessas homenagens. Expressou sua alegria em fazer essa 242 

sessão solene de reconhecimento dessas pessoas que 243 

contribuíram e contribuem para o crescimento de 244 

Queimados. Solicitou ao Senhor Presidente permissão 245 

para passar a palavra ao Pastor Sinei Serrat de Farias. 246 

À Tribuna o Pastor Sinei Serrat de Farias. Cumprimentou 247 

a todos. Agradeceu aos Vereadores e comentou que se 248 

sentiu honrado pela homenagem. O Senhor Presidente deu 249 

por encerrada a Sessão Solene as onze horas e quatorze 250 

minutos, da qual, para constar, eu Michele dos Santos 251 

Rocha, matrícula mil trezentos e sessenta e cinco, 252 

Chefe de Divisão de Atas, lavrei a presente ata que, se 253 

aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente 254 

e pelo Senhor Secretário, estando a gravação da Sessão 255 

à disposição em meio digital, na sede da Casa. 256 

Queimados, trinta de setembro de dois mil e vinte. 257 

 258 

 259 

 260 
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 261 

______________________________ 262 

Nilton Moreira Cavalcante  263 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 264 

 265 

 266 

 267 

______________________________ 268 

Getulio de Moura  269 

Secretário da Câmara Municipal de Queimados 270 

 271 

 272 

______________________________  273 

Michele dos Santos Rocha 274 

Chefe de Divisão de Atas  275 

Matricula 1365 276 

 277 
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