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ATA ELETRÔNICA N.º 0213 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 8a LEGISLATURA 

 

Ata da primeira Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Primeiro ano legislativo, 

realizada no dia vinte e 

quatro de fevereiro de 

dois mil e vinte e um, às 

dez horas, no Plenário 

desta Casa. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de 1 

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

Municipal de Queimados em sua primeira sessão 3 

ordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: 4 

Antônio Almeida Silva (Antônio Almeida), Carlos Rogério 5 

Costa dos Santos (Rogério do Salão), Cíntia Batista de 6 

Oliveira Mendonça (Cíntia Batista), Elerson Leandro 7 

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

Chagas), Jefferson Dias da Silva (Jefferson), João 9 

Pedro de Souza Lemos (João Pedro Lemos), Júlio Cesar 10 

Almeida Coimbra (Júlio Boi), Lucio Mauro Lima de Castro 11 
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(Lucio Mauro), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho 12 

Tudo a Ver), Paulo Salvador de Souza Bastos (Paulo 13 

Barata), Rafael Rosemberg Coelho da Silva (Rafael 14 

Foquinha), Thomas Jefferson Alves (Thomas da Padaria) e 15 

Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três 16 

Fontes). A Mesa foi composta por Vossa Excelência 17 

Senhor Vereador Nilton Moreira Cavalcante (Professor 18 

Nilton), Presidente da Câmara Municipal, pelo Vice-19 

Presidente Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira 20 

Virou) e pela Secretária Senhora Vereadora Ana Lucia 21 

Alves Benedito (Ana Luz). Verificado haver quórum 22 

regimental, a Presidência cumprimentou a todos e deu 23 

por aberta a sessão às dez horas e vinte minutos com a 24 

execução do Hino Nacional e o Hino de Queimados.  Na 25 

sequência, convidou o Senhor Vereador Paulo Barata para 26 

fazer a leitura bíblica em Salmos capítulo cento e 27 

vinte e um, versículos um e dois. Ato contínuo foi lido 28 

no expediente as Mensagens do Poder Legislativo, a 29 

saber: Projeto de Lei trezentos e três de dois mil e 30 

vinte e um de autoria da Vereadora Ana Luz. Projeto de 31 

Resolução zero, zero três de dois mil e vinte e um de 32 

autoria da Mesa Diretora. Requerimento número 33 

quinhentos e um de dois mil e vinte e um de autoria do 34 

Vereador Rafael Foquinha. Ainda em expediente, seguiu-35 

se a leitura das Indicações Legislativas desta Casa, a 36 

saber: Indicação Legislativa número um, dois, três, 37 

quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 38 

treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 39 

dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e 40 

três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, 41 

vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, 42 
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trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e 43 

quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, 44 

trinta e oito, sessenta, sessenta e um e sessenta e 45 

dois de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 46 

Wilsinho Três Fontes. Indicação Legislativa trinta e 47 

nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, 48 

quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, 49 

quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, 50 

quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e 51 

dois, cinquenta e três, sessenta e três e sessenta e 52 

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

Eliezer Chagas. Indicação Legislativa cinquenta e 54 

quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta 55 

e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, cento e 56 

três, cento e quatro, cento e cinco, cento e seis, 57 

cento e dez e cento e onze de dois mil e vinte e um de 58 

autoria da Vereadora Cíntia Batista. Indicação 59 

Legislativa sessenta e cinco de dois mil e vinte e um 60 

de autoria do Vereador Thomas da Padaria. Indicação 61 

Legislativa sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta 62 

e oito, sessenta e nove, setenta, setenta e um, setenta 63 

e dois, setenta e três, setenta e quatro, setenta e 64 

cinco, setenta e seis, setenta e sete, setenta e oito, 65 

setenta e nove, oitenta, oitenta e um e oitenta e dois 66 

de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador Júlio 67 

Boi. Indicação Legislativa oitenta e três, oitenta e 68 

quatro, oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e 69 

sete, oitenta e oito, oitenta e nove, noventa, noventa 70 

e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, 71 

noventa e cinco e noventa e seis de dois mil e vinte e 72 

um de autoria do Vereador Tuninho Vira Virou. Indicação 73 
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Legislativa noventa e sete e noventa e oito de dois mil 74 

e vinte e um de autoria do Vereador Rafael Foquinha. 75 

Indicação Legislativa noventa e nove, cem, cento e um e 76 

cento e dois de dois mil e vinte e um de autoria da 77 

Vereadora Ana Luz. Indicação Legislativa cento e sete, 78 

cento e oito, cento e nove, cento e doze, cento e 79 

treze, cento e quatorze e cento e quinze de dois mil e 80 

vinte e um de autoria do Vereador João Pedro Lemos. O 81 

Presidente anunciou o Vereador Antônio Almeida para o 82 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Ressaltou a 83 

importância de as sessões estarem sendo transmitidas em 84 

tempo real para que a população acompanhe os trabalhos 85 

desta Casa de Leis e homenageou a imprensa presente. 86 

Desejou boas vindas e sucesso aos novos vereadores. 87 

Parabenizou o novo Prefeito Glauco Kaizer pela vitória 88 

no último Pleito. Registrou sua preocupação com algumas 89 

obras inacabadas em Queimados e com alguns Secretários 90 

que assumiram as Pastas sem conhecer o Município. 91 

Solicitou ao Presidente que encaminhasse ofício a 92 

algumas Secretarias porque algumas ruas do bairro 93 

Piabas e de outros bairros ainda não possuem saneamento 94 

básico. Relembrou que foi aprovada nesta Casa uma Lei 95 

autorizativa, de sua autoria, para a criação de uma 96 

escola para intérprete de libras. Espera que o Poder 97 

Público inaugure essa escola para que a comunidade 98 

surda seja assistida e inserida na sociedade. Comentou 99 

que a demanda de matrículas nas escolas públicas está 100 

muito grande devido à crise causada pela pandemia e que 101 

será auto o índice de alunos fora das salas de aula. 102 

Sugeriu que fosse feito um levantamento do número de 103 

jovens e adultos não alfabetizados em Queimados e que o 104 
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projeto Educação para Jovens e Adultos seja estendido 105 

para alguns bairros. O Presidente anunciou o Vereador 106 

Júlio Boi para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 107 

Desejou sorte e parabenizou os vereadores que estão 108 

trabalhando diariamente buscando melhorias para a 109 

população. Solicitou ao Secretário Municipal de Cultura 110 

e Turismo, presente no Plenário, Senhor Romulo Ferreira 111 

que desse continuidade a obra iniciada na Vila Olímpica 112 

e também que verificasse a possibilidade de a academia 113 

ao ar livre voltar a sua atividade. Colocou-se à 114 

disposição da população. O Presidente anunciou o 115 

Vereador Elerson para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 116 

todos. Desejou sucesso aos vereadores. Expressou seu 117 

desejo em trabalhar com seriedade para o 118 

desenvolvimento de Queimados. O Presidente anunciou o 119 

Vereador João Pedro Lemos para o uso da Tribuna. 120 

Cumprimentou a todos. Comentou a importância de haver 121 

uma escola técnica em Queimados para qualificar e dar 122 

oportunidade aos queimadenses. Parabenizou o Prefeito 123 

Glauco Kaizer pela vitória e colocou-se à disposição 124 

para contribuir no crescimento de Queimados. Colocou-se 125 

à disposição da nova Secretária Municipal de Obras, 126 

Senhora Cristina Remmann, e espera que as obras 127 

programadas e as já iniciadas sejam concluídas. 128 

Comentou as Indicações Legislativas de sua autoria, uma 129 

solicitando limpeza, iluminação pública e segurança 130 

para o Morro do Cruzeiro e outra para que o programa 131 

Limpa Rio retorne a Queimados de forma constante. 132 

Comentou que o programa foi montado pelo Instituto 133 

Estadual do Ambiente para limpeza das margens e leitos 134 

dos rios. O Presidente anunciou o Vereador Paulinho 135 
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Tudo a Ver para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 136 

Registrou sua tristeza em relação ao cenário atual do 137 

País. Devido a pandemia pessoas estão sofrendo com o 138 

desemprego e muitas famílias estão passando 139 

necessidade. Comentou que os vereadores estão se 140 

empenhando e trabalhando com afinco em prol da 141 

população. Ressaltou a importância de haver união entre 142 

o Poder Executivo e o Legislativo para que juntos 143 

busquem melhorias para Queimados. O Presidente anunciou 144 

a Vereadora Ana Luz para o uso da Tribuna. Cumprimentou 145 

a todos. Parabenizou a Mesa Diretora e agradeceu a Casa 146 

por tê-la recebido com carinho e respeito. Comentou o 147 

Projeto de Lei de sua autoria para criação do dia do 148 

obreiro. Colocou-se à disposição dos pares e da 149 

população. O Presidente anunciou o Vereador Tuninho 150 

Vira Virou para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 151 

Comentou que os vereadores, desde que assumiram o 152 

mandato, estão trabalhando diariamente buscando 153 

respostas e soluções para os problemas enfrentados pela 154 

população queimadenses. Parabenizou os vereadores e 155 

espera que continuem trabalhando com a mesma dedicação 156 

durante todo mandato. O Presidente anunciou o Vereador 157 

Jefferson para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 158 

Registrou sua alegria em retornar a esta Casa de Leis e 159 

fazer parte dessa Legislatura. Relembrou a Audiência 160 

Pública realizada nesta Casa na última segunda-feira. 161 

Relembrou que em outros mandatos fez algumas Leis 162 

relacionadas a educação e uma delas era para que os 163 

responsáveis legais por pessoas com deficiência 164 

trabalhassem cinquenta por cento da sua carga horária. 165 

Espera que os vereadores mantenham a mesma vontade de 166 
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trabalhar que tiveram durante o período de campanha 167 

eleitoral em busca dos seus votos. Comentou que irá 168 

solicitar uma Audiência Pública com a Secretária de 169 

Educação. Comentou sobre o concurso de redação que está 170 

organizando que terá como tema assuntos de cunho racial 171 

e os vencedores receberão o diploma no Plenário desta 172 

Casa. Comentou que fará Indicação Legislativa para que 173 

seja criada uma creche municipal noturna. O Presidente 174 

anunciou o Vereador Paulo Barata para o uso da Tribuna. 175 

Cumprimentou a todos. Registrou sua gratidão pelos 176 

votos recebidos no último pleito. Colocou-se à 177 

disposição do Prefeito e da população para que juntos 178 

façam o melhor pela Cidade de Queimados. O Presidente 179 

anunciou a Vereadora Cíntia Batista para o uso da 180 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Agradeceu a oportunidade 181 

em poder representar a periferia. Comentou as 182 

Indicações Legislativas de sua autoria uma para 183 

pavimentação e saneamento de algumas ruas do bairro 184 

Vila São João, e outra relacionada a lazer para o 185 

bairro Santiago. Registrou sua alegria em fazer 186 

indicações solicitando melhorias para sua região. 187 

Parabenizou o Prefeito Glauco Kaizer pela vitória e 188 

pela escolha do seu secretariado. Em relação à fala do 189 

Vereador João Pedro Lemos comentou que a competência 190 

para limpeza dos rios é do Estado e não do Município. 191 

Comentou que fiscalizará pessoalmente essas questões 192 

ambientais e, após esta sessão, acompanhará a 193 

instalação das lixeiras em algumas localidades. 194 

Ressaltou a importância da instalação de uma creche no 195 

bairro Santiago. O Presidente anunciou o Vereador Lúcio 196 

Mauro para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 197 
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Comentou que sonha ver o Estatuto da Mulher, criado na 198 

legislatura dois mil e treze a dois mil e dezesseis, 199 

funcionando. Comentou que no mesmo período os bairros 200 

Santiago, Vila São João e Jardim do Trevo receberam 201 

escola técnica, posto de saúde, programa minha casa 202 

minha vida, asfalto, viatura, entre outros benefícios, 203 

mas que ao término do seu mandato a localidade voltou a 204 

ficar esquecida. Comentou que voltou para trabalhar 205 

novamente pela região. Colocou-se à disposição dos 206 

vereadores e da população. Ressaltou a importância de o 207 

Executivo e o Legislativo trabalharem juntos buscando 208 

melhorias para o crescimento de Queimados. O Presidente 209 

anunciou que não havia mais vereadores inscritos e 210 

ofereceu o uso da Tribuna, sem aceitação. O senhor 211 

Presidente deu ciência aos senhores Vereadores que 212 

estarão disponíveis em seus endereços eletrônicos as 213 

atas da terceira e quarta sessões extraordinárias dos 214 

dias vinte e nove e trinta e um de dezembro de dois mil 215 

e vinte, da primeira sessão extraordinária do dia 216 

quatorze de janeiro de dois mil e vinte e um e da 217 

primeira sessão ordinária e que serão submetidas à 218 

aprovação na próxima sessão ordinária. Presidente 219 

declarou não haver matérias em discussão ou em votação 220 

na ordem do dia da presente sessão, tampouco na 221 

próxima. Presidente convidou os vereadores e a 222 

população a participarem da Audiência Pública da Saúde 223 

realizada no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e 224 

vinte e um às quatorze horas e da Audiência Pública da 225 

Fazenda no dia vinte e seis de janeiro de dois mil e 226 

vinte e um às dez horas nesta Casa de Leis para 227 

apresentação do Relatório do terceiro quadrimestre de 228 
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dois mil e vinte. Em explicações pessoais na Tribuna 229 

Vereador Antônio Almeida. Dispensou protocolo. Convocou 230 

a Comissão de Saúde para reunião com a Secretária de 231 

Saúde e o Conselho de Saúde, no dia desta sessão às 232 

dezessete horas e trinta minutos, na sede do Conselho, 233 

para decidirem o destino do Hospital da Covid que não 234 

possui fonte de custeio e atualmente não tem a mesma 235 

demanda do início da pandemia. Relembrou a reunião com 236 

a Secretária de Educação e a Secretária de Assistência 237 

Social nesta Casa de Leis, devido ao atrasado nos 238 

pagamentos dos funcionários da empresa CONSERV, que 239 

além disso vem retendo os valores referente ao auxilio 240 

alimentação e transporte e não estão repassando os 241 

benefícios para os funcionários. Comentou que irá 242 

solicitar o comparecimento do Diretor da empresa 243 

CONSERV para esclarecimentos, visto que nesta reunião o 244 

mesmo estava com problemas de saúde e não compareceu. 245 

Solicitou ao Secretário de Governo, presente no 246 

Plenário, que atendesse as periferias desta cidade 247 

porque os serviços públicos raramente chegam aos 248 

bairros mais afastados do centro, aos bairros de divisa 249 

e é importante que todas as regiões de Queimados sejam 250 

atendidas. Comentou que a Lei orgânica não permite que 251 

o Município seja dividido em Distritos, mas o artigo 252 

vinte e três da Lei Orgânica, permite que o Município 253 

seja dividido por Regiões Administrativas. Acredita que 254 

dividindo Queimados por regiões todas as periferias 255 

teriam acesso ao serviço público. Em explicações 256 

pessoais na Tribuna Vereador João Pedro Lemos. 257 

Dispensou protocolo. Em relação à fala da Vereadora 258 

Cíntia Batista explicou que quando fez a indicação para 259 
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o Programa Limpa Rio foi para que o Chefe do Poder 260 

Executivo busque parcerias e convênios com o Governo do 261 

Estado para que o programa chegue ao Município. 262 

Comentou que fará Indicação Legislativa para criação de 263 

um programa de atendimento ao cidadão, um tipo de 264 

“Poupa Tempo”, a fim de facilitar a vida das pessoas. O 265 

Presidente comunicou que não havia mais inscritos para 266 

Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para 267 

quarta-feira, três de março de dois mil e vinte e um, 268 

às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 269 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 270 

sessão às doze horas e cinquenta e três minutos, da 271 

qual, para constar, eu Michele dos Santos Rocha, 272 

matrícula mil trezentos e sessenta e cinco, Chefe de 273 

Divisão de Atas, lavrei a presente ata que, se 274 

aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente 275 

e pela Senhora Secretária, estando a gravação da Sessão 276 

à disposição em meio digital, na sede da Casa. 277 

Queimados, vinte e quatro de fevereiro de dois mil e 278 

vinte e um. 279 

 280 

 281 

 282 

 283 
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 297 

______________________________ 298 

Nilton Moreira Cavalcante  299 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 300 

 301 

 302 

 303 

______________________________ 304 

Ana Lucia Alves Benedito  305 

Secretária da Câmara Municipal de Queimados 306 

 307 

 308 

 309 

______________________________  310 

Michele dos Santos Rocha 311 

Chefe de Divisão de Atas  312 

Matricula 1365 313 

 314 
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