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ATA ELETRÔNICA N.º 0219 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 8a LEGISLATURA 

 

Ata da sexta Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Primeiro ano legislativo, 

realizada no dia sete de 

abril de dois mil e vinte 

e um, às dez horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e 1 

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

de Queimados em sua sexta sessão ordinária, com a 3 

presença dos Senhores Vereadores: Antônio Almeida Silva 4 

(Antônio Almeida), Cíntia Batista de Oliveira Mendonça 5 

(Cíntia Batista), Elerson Leandro Alves (Elerson), 6 

Eliezer Moreira das Chagas (Eliezer Chagas), Jefferson 7 

Dias da Silva (Jefferson), João Pedro de Souza Lemos 8 

(João Pedro Lemos), Júlio Cesar Almeida Coimbra (Júlio 9 

Boi), Lucio Mauro Lima de Castro (Lucio Mauro), Paulo 10 

Salvador de Souza Bastos (Paulo Barata), Rafael 11 

Rosemberg Coelho da Silva (Rafael Foquinha), Thomas 12 
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Jefferson Alves (Thomas da Padaria) e Wilson Espiridião 13 

Pimenta Sampaio (Wilsinho Três Fontes). A Mesa foi 14 

composta por Vossa Excelência Senhor Vereador Nilton 15 

Moreira Cavalcante (Professor Nilton), Presidente da 16 

Câmara Municipal e pela Secretária Senhora Vereadora 17 

Ana Lucia Alves Benedito (Ana Luz). Ausentes os 18 

Vereadores Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira 19 

Virou), Carlos Rogério Costa dos Santos (Rogério do 20 

Salão) e Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a 21 

Ver). Verificado haver quórum regimental, a Presidência 22 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão às dez 23 

horas e vinte e dois minutos. Na sequência, convidou o 24 

Senhor Vereador Lucio Mauro para fazer a leitura 25 

bíblica em Salmos capítulo noventa e um versículo um. 26 

Na oportunidade em nosso expediente, aprovação da ata 27 

da quinta sessão ordinária enviada para os endereços 28 

eletrônicos 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 quinta sessão 33 

ordinária. Ato contínuo foi lido no expediente as 34 

Mensagens do Poder Legislativo e Poder Executivo, a 35 

saber: Projeto de Lei cento e quatro de dois mil e 36 

vinte e um de autoria do Poder Executivo. Requerimento 37 

número quinhentos e treze de dois mil e vinte e um de 38 

autoria do Vereador Thomas da Padaria. Ainda em 39 

expediente, seguiu-se a leitura das Indicações 40 

Legislativas desta Casa, a saber: Indicação Legislativa 41 

trezentos e um de dois mil e vinte e um de autoria do 42 

Vereador Lucio Mauro. Indicação Legislativa trezentos e 43 
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dois e trezentos e três de dois mil e vinte e um de 44 

autoria do Vereador Tuninho Vira Virou. Indicação 45 

Legislativa trezentos e oito e trezentos e doze de dois 46 

mil e vinte e um de autoria da Vereadora Cíntia 47 

Batista. O Presidente ressaltou a importância de 48 

manterem os cuidados no combate ao coronavírus. 49 

Comentou que um dia anterior a esta sessão foi 50 

realizada desinfecção da Câmara Municipal de Queimados. 51 

Informou que as sessões continuarão sendo realizadas a 52 

portas fechadas, sendo permitida somente a permanência 53 

da imprensa e dos funcionários. O Presidente anunciou o 54 

Vereador Lucio Mauro para o uso da Tribuna. 55 

Cumprimentou a todos. Prestou sentimentos aos 56 

familiares e amigos da jovem grávida de vinte e cinco 57 

anos que faleceu esta semana em decorrência do 58 

coronavírus, deixando esposo e dois filhos. Acredita 59 

que as medidas sanitárias adotadas no combate ao 60 

coronavírus precisam ser mais rigorosas. Acredita que a 61 

restrição no horário de funcionamento do comércio só 62 

aumenta a possibilidade de aglomerações. O fechamento 63 

temporário de alguns estabelecimentos, como forma de 64 

evitar a disseminação do vírus, está os levando à 65 

falência e deixando diversas famílias com dificuldades 66 

financeiras. Parabenizou o Presidente pela desinfecção 67 

da Câmara Municipal de Queimados. O Presidente anunciou 68 

o Vereador Antônio Almeida para o uso da Tribuna. 69 

Cumprimentou a todos. Expressou sua tristeza em relação 70 

às vidas ceifadas pela Covid e também pelas sessões 71 

estarem sendo realizadas a portas fechadas devido à 72 

pandemia. Agradeceu o Presidente por ter atendido sua 73 

solicitação e oficializou a Comissão de Saúde da Alerj 74 
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e o Conselho Estadual de Saúde para acompanhamento da 75 

prestação de serviço na Unidade de Pronto Atendimento 76 

vinte e quatro horas. Comentou que até o momento não 77 

obteve resposta nem agendamento para esta visitação. 78 

Registrou seu repúdio ao descaso desses órgãos com a 79 

Câmara Municipal de Queimados e com a Comissão de Saúde 80 

desta Casa. Comentou que possuía em mãos a Portaria 81 

GM/MS número quinhentos e sessenta e um de vinte e seis 82 

de março de dois mil e vinte e um que autorizou, em 83 

caráter excepcional, o pagamento de dez leitos de 84 

suporte Ventilatório Pulmonar, para atendimento 85 

exclusivo dos pacientes da COVID-19, pagamento 86 

referente ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e 87 

um no valor de quatrocentos e trinta mil e oitocentos e 88 

quarenta e oito reais. Comentou que esse valor não foi 89 

repassado ao Município de Queimados e acredita que não 90 

será repassado, pois o Hospital de Campanha tem 91 

previsão para ser reaberto somente no próximo dia dez. 92 

Comentou que a unidade tem um custo mensal de um milhão 93 

e setecentos mil reais e não existe previsão 94 

orçamentária. Questionou de onde sairá a fonte de 95 

custeio para pagar as despesas da Central da Covid. 96 

Comentou que o Prefeito precisa de uma assessoria de 97 

comunicação para demonstrar à população com clareza de 98 

onde estão vindo os recursos e para onde estão sendo 99 

direcionados. Em aparte, fez uso da Tribuna o Senhor 100 

Vereador Lucio Mauro. Comentou que através de emendas 101 

parlamentares é possível realizar a compra dos testes 102 

de Covid. Comentou que está havendo falta de 103 

comunicação entre os Poderes Executivo e Legislativo. 104 

Ressaltou a importância de serem informados sobre como 105 
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o processo será gerido e de onde virão os recursos que 106 

manterão a unidade funcionando. Retoma a Tribuna o 107 

Senhor Vereador Antônio Almeida. Agradeceu o Vereador 108 

Lucio Mauro pelo aparte. Ressaltou a importância de 109 

haver transparência nas informações para a população. 110 

Comentou que a despesa diária da Central da Covid é de 111 

aproximadamente noventa mil reais. Parabenizou o 112 

Prefeito Glauco Kaizer pela reabertura da unidade mesmo 113 

sem fonte de custeio. Parabenizou o Secretário 114 

Municipal de Fazenda e Planejamento, Senhor Alex 115 

Binotti pela competência. Comentou que o Município não 116 

tem condições de arcar com as despesas da Central da 117 

Covid. Comentou que possuía em mãos a Portaria GM/MS 118 

número quatrocentos e trinta e um e a Deliberação CIB-119 

RJ número seis mil trezentos e cinquenta e três de onze 120 

de março de dois mil e vinte e um que pactua a 121 

descentralização dos recursos financeiros a diversos 122 

Estados e Municípios e destina o valor de quinhentos 123 

mil reais mensais para a Maternidade de Queimados. 124 

Comentou que o contrato da Nova Maternidade de 125 

Queimados foi renovado com alguns cortes tendo o custo 126 

mensal de aproximadamente um milhão e trezentos mil 127 

reais. O Presidente esclareceu que desde a transição 128 

esta Casa de Leis tem feito, quase que diariamente, 129 

reuniões e Audiências Públicas com a anterior e a nova 130 

gestão a fim de resolver os problemas enfrentados pela 131 

população. Mesmo assim, existem pessoas postando em 132 

redes sociais que os vereadores não fazem nada, que não 133 

se importam com a população. Solicitou aos Presidentes 134 

das Comissões que diminuíssem a quantidade de reuniões 135 

e audiências, pois alguns funcionários testaram 136 
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positivo para a Covid e essas constantes reuniões 137 

aumentam o risco de contágio. Ressaltou que é momento 138 

de cuidarem das pessoas que os elegeram e de se 139 

preocuparem com a saúde uns dos outros. O Presidente 140 

anunciou o Vereador João Pedro Lemos para o uso da 141 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Em relação à fala do 142 

Presidente comentou que se a Comissão de Saúde e as 143 

demais Comissões não tivessem feito a quantidade de 144 

reuniões e audiências cobrando esclarecimentos e 145 

soluções os pagamentos da Maternidade de Queimados e 146 

outras questões não teriam sido resolvidas. Acredita 147 

que logo após as eleições o atual Prefeito teria que 148 

ter se reunido com os vereadores a fim de discutirem 149 

questões relevantes para o Município. Ressaltou a 150 

importância de haver diálogo entre os Poderes Executivo 151 

e Legislativo. Acredita estar havendo falta de 152 

planejamento por parte do Poder Executivo. Ressaltou 153 

que a Câmara Municipal de Queimados e a Comissão de 154 

Saúde em nenhum momento foi favorável, de forma 155 

autônoma, ao fechamento do Hospital de Campanha. 156 

Comentou que as Comissões não têm capacidade técnica 157 

para discutir a ciência, somente a legalidade dos atos. 158 

Relembrou a reunião no mês passado com o Comitê 159 

Científico que informou, à época, que Queimados não 160 

tinha registro de casos de Covid e isso foi registrado 161 

em ata. Comentou que as solicitações feitas aos 162 

Secretários não estão sendo atendidas. Sugeriu que 163 

fosse criada uma Comissão Provisória de acompanhamento 164 

dos serviços do comércio local. Comentou que o pobre 165 

que precisa pegar transporte público para trabalhar, 166 

porque o patrão não se importa, que contamina as 167 
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pessoas. Sugeriu que fosse criado um Plano “Revigora” 168 

Queimados para discutirem o que poderá ser feito para 169 

recuperação do Município pós pandemia. O Presidente 170 

comentou que o atual Prefeito, após ter sido 171 

questionado sobre a não participação dos vereadores no 172 

primeiro decreto, convidou esta Casa de Leis a 173 

participar da reunião na próxima segunda-feira para 174 

resolverem sobre o novo decreto. O Presidente convocou 175 

os vereadores para, ainda esta semana, se reunirem para 176 

debaterem as ideias a serem levadas a esta reunião. O 177 

Presidente anunciou o Vereador Júlio Boi para o uso da 178 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Parabenizou o Vereador 179 

Jefferson pelo seu aniversário. Parabenizou os 180 

profissionais do jornalismo pelo dia do jornalista 181 

e pelo importante papel que desempenham na sociedade. 182 

Comentou que todas as Comissões têm trabalhado com 183 

afinco convocando representantes de prestadoras de 184 

serviço e Secretários para esclarecimentos. Parabenizou 185 

a Comissão de Saúde pelo excelente trabalho. Agradeceu 186 

os Pares pela aprovação do Projeto de Lei de sua 187 

autoria que reconhece como essenciais para a população 188 

a prática de atividade física e do exercício físico e 189 

agradeceu o Prefeito Glauco Kaizer por ter sancionado 190 

esta Lei. Ressaltou que esse Projeto não visa questões 191 

estéticas e sim a manutenção da saúde e o bem-estar das 192 

pessoas. Espera que o Secretário Municipal de Esporte e 193 

Lazer reabra as academias ao ar livre e a Vila Olímpica 194 

de Queimados.  Ressaltou que a população queimadenses 195 

merece respeito e melhor qualidade de vida. O 196 

Presidente anunciou o Vereador Jefferson para o uso da 197 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Expressou sua gratidão 198 
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por completar mais um ano de vida. Expressou sua 199 

indignação em relação a demagogia neste momento de 200 

pandemia. Comentou que após esta sessão participaria de 201 

uma audiência com a Juíza da Comarca de Queimados. 202 

Solicitou ao Presidente da Comissão de Saúde que 203 

atualizasse, com mais frequência, a população sobre as 204 

medidas adotadas no combate ao coronavírus porque as 205 

restrições ou não de algumas atividades têm mudado 206 

constantemente. O Presidente anunciou a Vereadora 207 

Cíntia Batista para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 208 

todos. Parabenizou o Vereador Jefferson pelo seu 209 

aniversário. Prestou sentimentos ao familiares e amigos 210 

de um amigo pessoal que faleceu essa semana de 211 

coronavírus. Agradeceu o Vereador Antônio Almeida pelo 212 

esclarecimento. Parabenizou os profissionais do 213 

jornalismo pelo dia do jornalista. Expressou seu 214 

repúdio a Revista Queimados que divulgou informações 215 

falsas utilizando sua imagem, do seu esposo e de alguns 216 

vereadores. Agradeceu o Prefeito Glauco Kaizer, a 217 

Secretária Municipal de Saúde, Doutora Marcelle Nayda 218 

Pires Peixoto e a Secretária Municipal de Obras, 219 

Senhora Cristina Remmann da Silva Oliveira pela reforma 220 

na Unidade Básica de Saúde Belmira Vargas e na ESF 221 

Santo Expedito. O Presidente anunciou que não havia 222 

mais vereadores inscritos e ofereceu o uso da Tribuna, 223 

sem aceitação. O senhor Presidente deu ciência aos 224 

senhores Vereadores que estará disponível em seus 225 

endereços eletrônicos a ata da sexta sessão ordinária e 226 

que será submetida à aprovação na próxima sessão 227 

ordinária. Presidente declarou não haver matérias em 228 

discussão ou em votação na ordem do dia desta sessão. 229 
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Na ordem do dia da próxima sessão Projeto de Lei 230 

trezentos e três e trezentos e seis de dois mil e vinte 231 

e um de autoria da Vereadora Ana Luz. Em explicações 232 

pessoais na Tribuna Vereador Antônio Almeida. Dispensou 233 

protocolo. Convocou a Comissão de Educação para reunião 234 

nesta Casa de Leis as quatorze horas e a Comissão de 235 

Saúde as quinze horas deste dia. O Presidente comunicou 236 

que não havia mais inscritos para Explicações Pessoais, 237 

marcou nova Sessão Ordinária para quarta-feira, 238 

quatorze de abril de dois mil e vinte e um, às dez 239 

horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 240 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 241 

sessão às doze horas e dois minutos, da qual, para 242 

constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula mil 243 

trezentos e sessenta e cinco, Chefe de Divisão de Atas, 244 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 245 

por mim, pelo Senhor Presidente e pela Senhora 246 

Secretária, estando a gravação da Sessão à disposição 247 

em meio digital, na sede da Casa. Queimados, sete de 248 

abril de dois mil e vinte e um. 249 
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 266 

 267 

______________________________ 268 

Nilton Moreira Cavalcante  269 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 270 

 271 

 272 

 273 

______________________________ 274 

Ana Lucia Alves Benedito  275 

Secretária da Câmara Municipal de Queimados 276 

 277 

 278 

 279 

______________________________  280 

Michele dos Santos Rocha 281 

Chefe de Divisão de Atas  282 

Matricula 1365 283 

 284 
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