
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 

 

188 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

ATA ELETRÔNICA N.º 0232 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 8a LEGISLATURA 

 

Ata da décima oitava 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Primeiro ano 

legislativo, realizada no 

dia quatro de agosto de 

dois mil e vinte e um, às 

dez horas, no Plenário 

desta Casa. 

 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e 1 

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

de Queimados em sua décima oitava sessão ordinária, com 3 

a presença dos Senhores Vereadores: Antônio Almeida 4 

Silva (Antônio Almeida), Carlos Rogério Costa dos 5 

Santos (Rogério do Salão), Cíntia Batista de Oliveira 6 

Mendonça (Cíntia Batista), Elerson Leandro Alves 7 

(Elerson), Eliezer Moreira das Chagas (Eliezer Chagas), 8 

João Pedro de Souza Lemos (João Pedro Lemos), Júlio 9 

Cesar Almeida Coimbra (Júlio Boi), Lucio Mauro Lima de 10 

Castro (Lucio Mauro), Paulo Cesar Pires de Andrade 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 

 

189 

 

(Paulinho Tudo a Ver), Paulo Salvador de Souza Bastos 12 

(Paulo Barata), Rafael Rosemberg Coelho da Silva 13 

(Rafael Foquinha), Thomas Jefferson Alves (Thomas da 14 

Padaria) e Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho 15 

Três Fontes. A Mesa foi composta por Vossa Excelência 16 

Senhor Vereador Nilton Moreira Cavalcante (Professor 17 

Nilton), Presidente da Câmara Municipal, pelo Vice-18 

Presidente Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira 19 

Virou) e pela Secretária Senhora Vereadora Ana Lucia 20 

Alves Benedito (Ana Luz). Ausente o Vereador Jefferson 21 

Dias da Silva (Jefferson). Verificado haver quórum 22 

regimental, a Presidência cumprimentou a todos e deu 23 

por aberta a sessão e o segundo período do primeiro ano 24 

da oitava legislatura às dez horas e vinte e um minutos 25 

com a execução do Hino Nacional e do Hino do Município. 26 

Na sequência, convidou o Senhor Vereador Paulo Barata 27 

para fazer a leitura bíblica em Salmos capítulo cento e 28 

trinta três, versículo um a três. Na oportunidade em 29 

nosso expediente, aprovação da ata da décima sétima 30 

sessão ordinária enviada para os endereços eletrônicos 31 

dos vereadores. O Senhor Presidente fez o 32 

questionamento aos vereadores que concordassem com a 33 

aprovação da ata que permanecessem como estavam e os 34 

que não concordassem que se manifestassem. O Senhor 35 

Presidente declarou aprovada a ata da décima sétima 36 

sessão ordinária. Ato contínuo foi lido no expediente 37 

as Mensagens do Poder Executivo e Legislativo, a saber: 38 

Mensagem de Veto número zero, zero quatro de dois mil e 39 

vinte e um de autoria do Poder Executivo, referente ao 40 

Projeto de Lei trezentos e vinte de dois mil e vinte e 41 

um de autoria do Vereador Tuninho Vira Virou. Mensagem 42 
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de Veto número zero, zero cinco de dois mil e vinte e 43 

um de autoria do Poder Executivo, referente ao Projeto 44 

de Lei trezentos e quatorze de dois mil e vinte e um de 45 

autoria da Vereadora Ana Luz. Projeto de Lei cento e 46 

treze de dois mil e vinte e um de autoria do Poder 47 

Executivo. Projeto de Lei trezentos e cinquenta e 48 

trezentos e cinquenta e um de dois mil e vinte e um de 49 

autoria do Vereador Wilsinho Três Fontes. Projeto de 50 

Decreto Legislativo zero, zero quatro de dois mil e 51 

vinte e um de autoria da Vereadora Cíntia Batista. 52 

Requerimento número quinhentos e trinta e seis e 53 

quinhentos e trinta e sete de dois mil e vinte e um de 54 

autoria do vereador Tuninho Vira Virou. Requerimento 55 

número quinhentos e trinta e oito de dois mil e vinte e 56 

um de autoria da vereadora Ana Luz. Requerimento número 57 

quinhentos e trinta e nove, quinhentos e quarenta, 58 

quinhentos e quarenta e um e quinhentos e quarenta e 59 

dois de dois mil e vinte e um de autoria do vereador 60 

Paulo Barata. Requerimento número quinhentos e quarenta 61 

e três de dois mil e vinte e um de autoria do vereador 62 

Thomas da Padaria. Ainda em expediente, seguiu-se a 63 

leitura das Indicações Legislativas desta Casa, a 64 

saber: Indicação Legislativa quatrocentos e setenta e 65 

nove, quatrocentos e oitenta e um e quatrocentos e 66 

oitenta e dois de dois mil e vinte e um de autoria do 67 

Vereador Júlio Boi. Indicação Legislativa quatrocentos 68 

e oitenta e quatrocentos e oitenta e três de dois mil e 69 

vinte e um de autoria do Vereador João Pedro Lemos. 70 

Indicação Legislativa quatrocentos e oitenta e quatro 71 

de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador Tuninho 72 

Vira Virou. Indicação Legislativa quatrocentos e 73 
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oitenta e cinco e quatrocentos e oitenta e seis de dois 74 

mil e vinte e um de autoria do Vereador Lucio Mauro. 75 

Indicação Legislativa quatrocentos e oitenta e sete, 76 

quatrocentos e oitenta e oito e quatrocentos e oitenta 77 

e nove de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 78 

Rogerinho do Salão. Indicação Legislativa quatrocentos 79 

noventa e quatrocentos e noventa e um de dois mil e 80 

vinte e um de autoria do Vereador Elerson. Indicação 81 

Legislativa quatrocentos e noventa e dois de dois mil e 82 

vinte e um de autoria da Vereadora Cíntia Batista. O 83 

Presidente afastou-se da Mesa Diretora para fazer uso 84 

da Tribuna. Cumprimentou a todos. Espera que o segundo 85 

período do primeiro ano da oitava legislatura seja de 86 

muitas transformações e melhorias para o Município. 87 

Pediu a todas as Comissões desta Casa que estejam 88 

sempre em parceria com o Poder Executivo porque o 89 

Município precisa funcionar, as aulas presenciais 90 

precisam ser retomadas e outros problemas enfrentados 91 

pelos munícipes devem ser resolvidos. Ressaltou a 92 

importância da fiscalização que é papel institucional 93 

do Poder Legislativo e os Vereadores precisam colocar 94 

em prática trabalhando em prol da população. Comentou 95 

que a Secretária Municipal de Saúde informou que todas 96 

as pessoas maiores de dezoito anos devem ser vacinadas 97 

até o dia dezesseis desse mês. O Presidente anunciou o 98 

Vereador Lucio Mauro para o uso da Tribuna. 99 

Cumprimentou a todos. Comentou que, quando vereador no 100 

ano de dois mil e três, algumas medidas apresentadas ao 101 

Poder Executivo foram executadas, e nesse novo mandato 102 

continua lutando para que outras demandas sejam 103 

implementas. Comentou sobre a Indicação Legislativa de 104 
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sua autoria para a criação do Programa Remédio em Casa, 105 

acredita que dessa forma reduzirá as fraudes na 106 

distribuição dos medicamentos além de proporcionar mais 107 

comodidade e conforto as pessoas com deficiência. 108 

Comentou sobre a Lei aprovada a mais de sete anos que 109 

trata sobre o Prontuário Eletrônico na Saúde que ainda 110 

não foi executada. Comentou que o Brasil não possui 111 

Plano Nacional de Educação. Comentou sobre a Lei de 112 

Responsabilidade Educacional aprovada nessa Casa de 113 

Leis e solicitou a Secretária Municipal de Saúde que se 114 

debruçasse sobre essa Lei, pois somente a educação pode 115 

transformar a sociedade. Espera que as Leis aprovadas 116 

nesta Casa sejam executadas. O Presidente informou que 117 

o Prontuário Eletrônico já deveria ter sido implantado 118 

a mais de três anos, pois foi determinação do Governo 119 

Federal. O Presidente anunciou a Vereadora Ana Luz para 120 

o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Como Presidente 121 

da Comissão de Direitos Humanos, da Mulher e de 122 

Proteção à diversidade de Gênero, comentou sobre a 123 

campanha de conscientização à violência doméstica 124 

contra a mulher, “Agosto Lilás”, que tem como 125 

finalidade a conscientização, divulgação das redes de 126 

atendimento à mulher vítima de violência e dos 127 

mecanismos de denúncia existentes. Colocou-se à 128 

disposição e acredita que todos os vereadores também 129 

lutarão por essa causa. O Presidente anunciou o 130 

Vereador Júlio Boi para o uso da Tribuna. Cumprimentou 131 

a todos. Parabenizou os Pares por terem trabalhado 132 

incessantemente durante o recesso. Agradeceu o 133 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Senhor Rômulo 134 

Ferreira Sales, a Secretária Municipal de Obras, 135 
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senhora Cristina Remmann da Silva e o Prefeito Glauco 136 

Kaizer por terem atendido sua solicitação e retomado as 137 

obras da piscina da Vila Olímpica. O Presidente 138 

anunciou o Vereador Thomas da Padaria para o uso da 139 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Parabenizou o Presidente 140 

Professor Nilton pela excelente condução desta Casa de 141 

Leis. Comentou que as quatro comissões que faz parte 142 

estão em parceria com o Poder Executivo e espera que 143 

essa parceria perdure até o término do mandato. 144 

Parabenizou todos os pais pelo seu dia comemorado no 145 

próximo dia oito. O Presidente anunciou o Vereador 146 

Tuninho Vira Virou para o uso da Tribuna. Cumprimentou 147 

a todos. Parabenizou os Pares e o Presidente desta Casa 148 

pelo excelente trabalho prestado à população. Comentou 149 

sobre o Projeto de Lei de sua autoria que foi vetado 150 

pelo Poder Executivo que dispõe sobre a obrigatoriedade 151 

do fechamento das valas e buracos abertos, nas vias 152 

públicas de Queimados, pelas empresas públicas e 153 

privadas. Espera que os Pares e o Poder Executivo 154 

entendam a importância desse Projeto. O Presidente 155 

anunciou o Vereador Wilsinho Três Fontes para o uso da 156 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Registrou sua alegria 157 

com o reconhecimento dos Pares ao Presidente pela 158 

condução desta Casa. Parabenizou os pais e as mães que 159 

exercem papel de pai e chefe de família pelo dia dos 160 

pais. O Presidente anunciou o Vereador Antônio Almeida 161 

para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 162 

Parabenizou nominalmente cada Vereador pelo excelente 163 

trabalho prestado à população. Em relação à fala do 164 

Vereador Professor Nilton concordou que os Poderes 165 

Legislativo e Executivo devem ser harmônicos. Fez 166 
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leitura do pronunciamento feito pelo Ministro Luís 167 

Roberto Barroso sobre o papel do Parlamento. Comentou 168 

que Queimados evoluiu bastante nos últimos doze anos e 169 

que não pode retroceder. Registrou sua preocupação com 170 

o atual governo que completou sete meses de inércia. 171 

Comentou que o Parlamento precisa além de aprovar, 172 

acompanhar a execução orçamentária. Comentou que 173 

Queimados tem sofrido devido à prepotência e arrogância 174 

de algumas pessoas que não tem aceitado a ajuda do 175 

Parlamento. Relembrou a reunião com a Secretária 176 

Municipal de Educação e com a empresa que deveria ter 177 

feito a manutenção das escolas que até o momento não 178 

foi realizada. Comentou sobre a precariedade da saúde 179 

no Município de Queimados e sobre o desserviço prestado 180 

pela Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro 181 

horas. Comentou sobre a falta de fiscalização no 182 

transporte do Município. Comentou que os fiscais de 183 

obra não estão exercendo suas funções e solicitou à 184 

Comissão de Obras que verificasse quem está realizando 185 

as fiscalizações e licenciamentos. Comentou sobre a 186 

inauguração do Supermercado em uma área residencial 187 

onde não foi realizado estudo de impacto causado aos 188 

moradores da região e nem as medidas compensatórias. 189 

Ressaltou que esta Casa não pode permitir que as aulas 190 

presenciais não retornem esse mês. O Presidente 191 

anunciou o Vereador Paulinho Tudo a Ver para o uso da 192 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Parabenizou o Deputado 193 

Estadual Max Lemos por tudo que fez e continua fazendo 194 

por Queimados. Espera que o atual Prefeito tenha um bom 195 

mandato e trabalhe em conjunto com os Vereadores em 196 

prol do Município e da população. Parabenizou todos os 197 
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pais pelo seu dia. Parabenizou os Pares e desejou que 198 

continuem trabalhando com afinco até o término do 199 

mandato. O Presidente anunciou o Vereador João Pedro 200 

Lemos para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 201 

Espera que o Presidente continue conduzindo os 202 

trabalhos dessa Casa de Leis com firmeza, transparência 203 

e responsabilidade. Comentou que todos os Prefeitos da 204 

Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro estão sendo 205 

atendidos pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro. 206 

Comentou que essa Casa não pode permitir que as aulas 207 

presenciais não retornem porque muitas crianças estão 208 

nos sinais de trânsito, mas deveriam estar nas salas de 209 

aula. Comentou sobre o Projeto Auxílio Brasil, criado 210 

pelo Governo Federal, que substituirá o Programa Bolsa 211 

Família unificando as políticas sociais e prevendo 212 

medidas de inserção de jovens e adultos no mercado de 213 

trabalho. Comentou que Queimados não conseguiu 214 

instituir uma política de primeiro emprego. O 215 

Presidente anunciou a Vereadora Cíntia Batista para o 216 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Parabenizou todos 217 

os pais pelo seu dia. Parabenizou o Vereador Antônio 218 

Almeida pelos esclarecimentos e apontamentos feitos no 219 

uso da Tribuna. Comentou que esteve ao lado do Poder 220 

Executivo durantes esses sete meses, mas não foi 221 

ouvida. Ressaltou que os Vereadores foram eleitos pelo 222 

povo para representá-los, é isso que tem feito e 223 

continuará fazendo até o término do seu mandato. 224 

Colocou-se à disposição dos Pares e da população e 225 

informou que não está lutando somente em razão da 226 

campanha “Agosto Lilás” e sim, juntamente com a 227 

Vereadora Ana Luz e com o Poder Executivo, desde 228 
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fevereiro desse ano onde essa Casa aprovou a Lei 229 

Municipal para implantação do aluguel social para 230 

mulheres vítimas de violência doméstica em Queimados. 231 

Em aparte, fez uso da Tribuna a Senhora Vereadora Ana 232 

Luz. Ressaltou que todos os vereadores estão 233 

trabalhando em conjunto nessa luta pelas mulheres 234 

queimadenses. Em aparte, fez uso da Tribuna o Senhor 235 

Vereador Antônio Almeida. Comentou que não adianta o 236 

Poder Executivo afastar o Parlamento das discussões do 237 

Município, pois a fiscalização é uma das prerrogativas 238 

do Poder Legislativo. Comentou que os Secretários estão 239 

há sete meses recebendo dinheiro público e ainda não 240 

apresentaram nenhum projeto. Retoma a Tribuna a Senhora 241 

Vereadora Cíntia Batista. Agradeceu os Vereadores Ana 242 

Luz e Antônio Almeida pelo aparte. Comentou que o Poder 243 

Legislativo vai continuar cobrando e fiscalizando o 244 

Poder Executivo e informou que tem faltado 245 

transparência por parte do Poder Executivo. O 246 

Presidente anunciou o Vereador Paulo Barata para o uso 247 

da Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou sobre a 248 

importância de os dezessete vereadores estarem unidos e 249 

trabalhando juntos por uma cidade melhor. Parabenizou 250 

todos os pais pelo seu dia. O Presidente anunciou que 251 

não havia mais vereadores inscritos e ofereceu o uso da 252 

Tribuna, sem aceitação. Verificando haver quórum 253 

regimental com ausência do Vereador Jefferson, o Senhor 254 

Presidente declarou aberta a ordem do dia. Na ordem do 255 

dia desta sessão Emenda Aditiva zero, zero cinco de 256 

dois mil e vinte e um de autoria da Comissão de 257 

Constituição e Justiça que acrescenta na seção VI do 258 

Projeto de Lei cento e doze de dois mil e vinte e um de 259 
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autoria do Poder Executivo alguns artigos. Emenda 260 

Aditiva em discussão, em votação. Declarou aprovada com 261 

quinze votos favorável e nenhum voto contrário. Projeto 262 

de Lei cento e doze de dois mil e vinte e um de autoria 263 

do Poder Executivo que dispõe sobre o Sistema Municipal 264 

de Ensino. Projeto em discussão, em votação. Declarou 265 

aprovado com quinze votos favorável e nenhum voto 266 

contrário. Projeto de Decreto Legislativo zero, zero 267 

três de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 268 

Paulo Barata que outorga título honorífico de cidadão 269 

queimadense. Projeto em discussão, em votação. Declarou 270 

aprovado com quinze votos favorável e nenhum voto 271 

contrário. Requerimento número quinhentos e trinta e 272 

três de dois mil e vinte e um de autoria da Vereadora 273 

Cíntia Batista referente à concessão de medalha. 274 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 275 

aprovado com quinze votos favorável e nenhum voto 276 

contrário. Requerimento número quinhentos e trinta e 277 

quatro de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 278 

Paulo Barata referente à concessão de medalha. 279 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 280 

aprovado com quinze votos favorável e nenhum voto 281 

contrário. Requerimento número quinhentos e trinta e 282 

cinco de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 283 

Paulo Barata referente à concessão de moção de 284 

aplausos. Requerimento em discussão, em votação. 285 

Declarou aprovado com quinze votos favorável e nenhum 286 

voto contrário. O senhor Presidente deu ciência aos 287 

senhores Vereadores que estará disponível em seus 288 

endereços eletrônicos a ata da décima oitava sessão 289 

ordinária e que será submetida à aprovação na próxima 290 
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sessão ordinária. Na ordem do dia da próxima sessão 291 

Projeto de Lei cento e treze de dois mil e vinte e um 292 

de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei trezentos 293 

e quarenta e dois de dois mil e vinte e um de autoria 294 

do Vereador Wilsinho Três Fontes. Projeto de Lei 295 

trezentos e quarenta e oito e trezentos e quarenta e 296 

nove de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 297 

Paulo Barata. Requerimento número quinhentos e trinta e 298 

seis e quinhentos e trinta e sete de dois mil e vinte e 299 

um de autoria do Vereador Tuninho Vira Virou. 300 

Requerimento número quinhentos e trinta e oito de dois 301 

mil e vinte e um de autoria da Vereadora Ana Luz. 302 

Requerimento número quinhentos e trinta e nove, 303 

quinhentos e quarenta, quinhentos e quarenta e um e 304 

quinhentos e quarenta e dois de dois mil e vinte e um 305 

de autoria do Vereador Paulo Barata. Requerimento 306 

número quinhentos e quarenta e três de dois mil e vinte 307 

e um de autoria do Vereador Thomas da Padaria. O 308 

Presidente comunicou que não havia inscritos para 309 

Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para 310 

quarta-feira, onze de agosto de dois mil e vinte e um, 311 

às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 312 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 313 

sessão às doze horas e quarenta e dois minutos, da 314 

qual, para constar, eu Michele dos Santos Rocha, 315 

matrícula mil trezentos e sessenta e cinco, Chefe de 316 

Divisão de Atas, lavrei a presente ata que, se 317 

aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente 318 

e pela Senhora Secretária, estando a gravação da Sessão 319 

à disposição em meio digital, na sede da Casa. 320 

Queimados, quatro de agosto de dois mil e vinte e um. 321 
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 328 

______________________________ 329 

Nilton Moreira Cavalcante  330 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 331 

 332 

 333 

 334 

______________________________ 335 

Ana Lucia Alves Benedito  336 

Secretária da Câmara Municipal de Queimados 337 

 338 

 339 

 340 

______________________________  341 

Michele dos Santos Rocha 342 

Chefe de Divisão de Atas  343 

Matricula 1365 344 

 345 
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