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ATA ELETRÔNICA N.º 0216 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 8a LEGISLATURA 

 

Ata da terceira Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Primeiro ano legislativo, 

realizada no dia dez de 

março de dois mil e vinte 

e um, às dez horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte 1 

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

Queimados em sua terceira sessão ordinária, com a 3 

presença dos Senhores Vereadores: Antônio Almeida Silva 4 

(Antônio Almeida), Carlos Rogério Costa dos Santos 5 

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

(Cíntia Batista), Elerson Leandro Alves (Elerson), 7 

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

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

Coimbra (Júlio Boi), Lucio Mauro Lima de Castro (Lucio 10 

Mauro), Paulo Salvador de Souza Bastos (Paulo Barata), 11 

Rafael Rosemberg Coelho da Silva (Rafael Foquinha), 12 

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 

 

45 

 

Thomas Jefferson Alves (Thomas da Padaria) e Wilson 13 

Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três Fontes). A 14 

Mesa foi composta por Vossa Excelência Senhor Vereador 15 

Nilton Moreira Cavalcante (Professor Nilton), 16 

Presidente da Câmara Municipal e pela Secretária 17 

Senhora Vereadora Ana Lucia Alves Benedito (Ana Luz). 18 

Ausentes os Vereadores Antônio Chrispe de Oliveira 19 

(Tuninho Vira Virou), Eliezer Moreira das Chagas 20 

(Eliezer Chagas) e Paulo Cesar Pires de Andrade 21 

(Paulinho Tudo a Ver). Verificado haver quórum 22 

regimental, a Presidência cumprimentou a todos e deu 23 

por aberta a sessão às dez horas e vinte e três 24 

minutos. Na sequência, convidou a Senhora Vereadora Ana 25 

Luz para fazer a leitura bíblica em Salmos capítulo 26 

noventa e um, versículo um. Na oportunidade em nosso 27 

expediente, aprovação da ata da segunda sessão 28 

ordinária enviada para os endereços eletrônicos dos 29 

vereadores. O Senhor Presidente fez o questionamento 30 

aos vereadores que concordassem com a aprovação da ata 31 

que permanecessem como estavam e os que não 32 

concordassem que se manifestassem. O Senhor Presidente 33 

declarou aprovada a ata da segunda sessão ordinária. 34 

Ato contínuo foi lido no expediente as Mensagens do 35 

Poder Legislativo, a saber: Projeto de Lei trezentos e 36 

oito de dois mil e vinte e um de autoria da Vereadora 37 

Cíntia Batista. Projeto de Lei trezentos e nove de dois 38 

mil e vinte e um de autoria do Vereador Júlio Boi. 39 

Requerimento número quinhentos e dois e quinhentos e 40 

nove de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 41 

Wilsinho Três Fontes. Requerimento número quinhentos e 42 

sete e quinhentos e oito de dois mil e vinte e um de 43 
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autoria da Vereadora Ana Luz. Requerimento número 44 

quinhentos e dez de dois mil e vinte e um de autoria do 45 

Vereador Eliezer Chagas. Ainda em expediente, seguiu-se 46 

a leitura das Indicações Legislativas desta Casa, a 47 

saber: Indicação Legislativa cento e setenta e dois, 48 

cento e setenta e três, cento e setenta e quatro, cento 49 

e setenta e cinco, cento e setenta e seis, cento e 50 

setenta e sete, cento e setenta e oito, cento e setenta 51 

e nove, cento e oitenta, cento e oitenta e um, cento e 52 

oitenta e dois, cento e oitenta e três, cento e oitenta 53 

e quatro, cento e oitenta e cinco, cento e oitenta e 54 

seis, cento e oitenta e sete e cento e oitenta e oito 55 

de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador Thomas 56 

da Padaria. Indicação Legislativa cento e oitenta e 57 

nove, cento e noventa, cento e noventa e um, duzentos e 58 

cinco, duzentos e seis, duzentos e sete, duzentos e 59 

oito, duzentos e nove, duzentos e dez, duzentos e onze 60 

e duzentos e doze de dois mil e vinte e um de autoria 61 

do Vereador Rogerinho do Salão. Indicação Legislativa 62 

cento e noventa e dois e duzentos e quatorze de dois 63 

mil e vinte e um de autoria do Vereador Tuninho Vira 64 

Virou. Indicação Legislativa cento e noventa e três, 65 

cento e noventa e quatro, cento e noventa e cinco, 66 

cento e noventa e seis, cento e noventa e sete, cento e 67 

noventa e oito, cento e noventa e nove, duzentos, 68 

duzentos e um, duzentos e dois, duzentos e três e 69 

duzentos e quatro de dois mil e vinte e um de autoria 70 

do Vereador Wilsinho Três Fontes. Indicação Legislativa 71 

duzentos e treze de dois mil e vinte e um de autoria do 72 

Vereador Paulo Barata. Indicação Legislativa duzentos e 73 

dezesseis de dois mil e vinte e um de autoria do 74 
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Vereador João Pedro Lemos. Indicação Legislativa 75 

duzentos e dezessete e duzentos e dezoito de dois mil e 76 

vinte e um de autoria do Vereador Rafael Foquinha. 77 

Indicação Legislativa duzentos e dezenove, duzentos e 78 

vinte, duzentos e vinte e um e duzentos e vinte e dois 79 

de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador Júlio 80 

Boi. Indicação Legislativa duzentos e vinte e três, 81 

duzentos e vinte quatro, duzentos e vinte e cinco, 82 

duzentos e vinte e seis e duzentos e vinte e sete de 83 

dois mil e vinte e um de autoria da Vereadora Cíntia 84 

Batista. O Presidente anunciou o Vereador Antônio 85 

Almeida para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 86 

Agradeceu a imprensa pela transmissão das sessões em 87 

tempo real para a população. Comentou que devido à 88 

pandemia muitas categorias ficaram sem trabalhar. 89 

Relembrou que esta Casa aprovou a Lei autorizativa 90 

número mil quinhentos e quarenta e quatro de dez de 91 

setembro de dois mil e vinte, de sua autoria, que está 92 

em vigor, baseada na existente em Niterói, que concedeu 93 

auxílio emergencial às categorias moto taxi, taxi e 94 

transporte escolar. Comentou que existia promessa do 95 

governo anterior em conceder três parcelas de 96 

quinhentos reais cada, mas até o momento nenhuma 97 

categoria recebeu esse auxílio. Solicitou ao Presidente 98 

que enviasse ofício ao Prefeito para que essa Lei seja 99 

executada. Solicitou ao Vereador Wilsinho Três Fontes, 100 

Presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, 101 

Meio Ambiente e Transportes, que convidasse o 102 

Secretário de Transportes a esta Casa de Leis para 103 

informá-lo sobre as Leis em vigor no Município que 104 

precisam ser atendidas. Expressou sua preocupação com o 105 
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atendimento realizado aos pacientes na Unidade de 106 

Pronto Atendimento vinte e quatro horas e solicitou a 107 

Mesa Diretora que encaminhasse ofício ao Conselho 108 

Estadual de Saúde e a Comissão de Saúde da ALERJ para 109 

que visitem a unidade e verifiquem se a mesma possui ou 110 

não condições de receber os pacientes com Covid. O 111 

Presidente anunciou o Vereador Thomas da Padaria para o 112 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Agradeceu todas 113 

as pessoas que o ajudaram no último pleito eleitoral e 114 

afirmou que fará o melhor pela população queimadense. 115 

Discorreu sobre as Indicações Legislativas de sua 116 

autoria e pediu ajuda aos pares na solicitação ao 117 

Prefeito para executá-las. Solicitou ao Presidente que 118 

verificasse a possibilidade de haver vagas destinas aos 119 

vereadores em frente a esta Casa. O Presidente anunciou 120 

o Vereador Lucio Mauro para o uso da Tribuna. 121 

Cumprimentou a todos. Relembrou que em seu mandato 122 

entre os anos dois mil e treze a dois mil e dezesseis 123 

conquistou, através de parcerias, muitas melhorias para 124 

os bairros Santiago, Jardim do Trevo, Vila São João e 125 

arredores. Ressaltou a importância das parcerias para 126 

obtenção de recursos para melhorias no Município. 127 

Comentou que se reuniu com o Deputado Federal Carlos 128 

Soares Gurgel e com o Governo Municipal no dia quinze 129 

de janeiro deste ano e através de diálogo e parceria 130 

conseguiu que fosse publicado no Diário Oficial da 131 

União a implantação da escola cívico-militar em 132 

Queimados. Solicitou permissão ao Presidente para que a 133 

Senhora Ana Paula Andrade, Presidente Estadual do 134 

Partido Social Liberal (PSL) Mulher, fizesse uso da 135 

Tribuna. O Presidente anunciou o Vereador Wilsinho Três 136 
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Fontes para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 137 

Informou ao Vereador Antônio Almeida que, acatando sua 138 

solicitação, convocará os membros da comissão e o 139 

Secretário de Transporte. Comentou que onde não existe 140 

estacionamento rotativo os veículos estão sendo 141 

deixados nas calçadas e de qualquer maneira. Espera que 142 

o Secretário de Transporte tome as providências 143 

necessárias. Em relação à fala do Vereador Thomas da 144 

Padaria acredita que seria importante haver essas 145 

dezessete vagas na rua da Câmara destinada aos 146 

vereadores. Comentou que devido às diversas denúncias 147 

convocará a empresa responsável pelo Estacionamento 148 

Rotativo para esclarecimentos. O Presidente anunciou o 149 

Vereador Jefferson para o uso da Tribuna. Cumprimentou 150 

a todos. Parabenizou todas as mulheres pelo dia 151 

Internacional da Mulher. Comentou que antes do início 152 

desta sessão reuniu-se com a Vereadora Ana Luz e a 153 

optometrista Doutora Vânia Vasconcelos para criação de 154 

um projeto que ajudará crianças com pouca visão. 155 

Parabenizou a Vereadora Ana Luz pela iniciativa. 156 

Reforçou o pedido para que haja vagas destinadas aos 157 

vereadores em frente à Câmara, acrescentando sobre a 158 

importância de haver passe livre para vereadores e 159 

Oficiais de Justiça realizarem suas tarefas e 160 

fiscalizações no Município de Queimados. O Presidente 161 

anunciou o Vereador João Pedro Lemos para o uso da 162 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou que um dia 163 

anterior a esta sessão os professores aprovados no 164 

último concurso ainda vigente vieram a esta Casa para 165 

obter informações sobre o certame. Como Vogal da 166 

Comissão de Educação, informou que convocará os membros 167 
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da Comissão e a Secretária Municipal de Educação para 168 

obter informações sobre a convocação desses professores 169 

aprovados no concurso. Expressou sua preocupação com o 170 

comércio local, pois não se sabe o que será feito para 171 

que o Município saia menos afetado dessa pandemia. 172 

Discorreu sobre a Indicação Legislativa de sua autoria, 173 

reforçando a importância da mudança para mão única de 174 

direção no trânsito para os comerciantes da região. O 175 

Presidente anunciou a Vereadora Cíntia Batista para o 176 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Desculpou-se pelo 177 

cancelamento, por solicitação do Prefeito Glauco 178 

Kaizer, da Sessão Solene de homenagem ao dia 179 

Internacional da Mulher e para lançamento do “Aluguel 180 

Social Para Mulheres Vítimas de Violência, Eliana 181 

Leôncio” na última segunda-feira dia oito de março. 182 

Informou que a Secretária de Assistência Social, 183 

Senhora Cristiane Lôbo Lamarão estava com suspeita de 184 

Covid. Parabenizou todas as mulheres pelo dia 185 

Internacional da Mulher. O Presidente, a pedido do 186 

Vereador Lucio Mauro, fez o questionamento aos 187 

vereadores que concordassem que a Presidente Estadual 188 

do Partido Social Liberal (PSL) Mulher, Senhora Ana 189 

Paula Andrade fizesse uso da Tribuna permanecessem como 190 

estavam e os que não concordassem que se manifestassem. 191 

O Presidente anunciou a Senhora Ana Paula Andrade para 192 

o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Parabenizou o 193 

Vereador Lucio Mauro pela Lei aprovada em dois mil e 194 

treze que regula o Estatuto da Mulher e cria o Serviço 195 

de Atendimento à Mulher. Parabenizou todas as mulheres 196 

pelo dia Internacional da Mulher. O Presidente anunciou 197 

que não havia mais vereadores inscritos e ofereceu o 198 
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uso da Tribuna, sem aceitação. O Presidente fez o 199 

questionamento aos vereadores que concordassem com a 200 

inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão do 201 

Requerimento número quinhentos e nove de dois mil e 202 

vinte e um de autoria do Vereador Wilsinho Três Fontes 203 

referente à moção de aplausos que permanecessem como 204 

estavam e os que não concordassem que se manifestassem. 205 

Declarou incluído na pauta da ordem do dia desta 206 

sessão. Verificando haver quórum regimental, com 207 

ausência dos Vereadores Tuninho Vira Virou, Eliezer e 208 

Paulinho Tudo a Ver, o Senhor Presidente declarou 209 

aberta a ordem do dia. Na ordem do dia desta sessão 210 

Requerimento número quinhentos e nove de dois mil e 211 

vinte e um de autoria do Vereador Wilsinho Três Fontes. 212 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 213 

aprovado com treze votos favoráveis e nenhum voto 214 

contrário. O senhor Presidente solicitou a suspensão da 215 

sessão ordinária para realização de sessão solene de 216 

homenagens em decorrência do dia Internacional da 217 

Mulher, na sequência fez o questionamento aos 218 

vereadores que concordassem com a suspensão que 219 

permanecessem como estavam e os que não concordassem 220 

que se manifestassem. Declarou suspensa a sessão 221 

ordinária para realização de sessão solene. Receberam 222 

homenagens as funcionárias desta Casa de Leis Senhoras 223 

Ana Lúcia Alves Benedito, Cíntia Batista de Oliveira 224 

Mendonça, Doutora Camila da Silva Barros, Amanda Romano 225 

da Rocha, Queila Silva Pereira, Máyra da Silva 226 

Oliveira, Luciana Gomes Soares, Jany Maria da Costa, 227 

Suely Rodrigues do Carmo Santos, Thamires Ribeiro 228 

Barbosa, Cíntia da Costa Rodrigues Santos, Danielle 229 
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Maciel dos Santos, Isabelle Nasser Júlio de Castro, 230 

Janine Augusto de Oliveira Souza, Letícia Cruz 231 

Cassimiro de Moraes, Lívia de Almeida Goulart, Reylla 232 

Coutinho de Souza, Rosilene Aparecida de Oliveira 233 

Teles, Elizabeth Justino da Silva, Michele dos Santos 234 

Rocha, Maria Célia Alves de Andrade, Dine Estela 235 

Moreira Moraes Santos e Verônica Santos da Cunha de 236 

Ávila Ribeiro. O Presidente anunciou o Vereador 237 

Wilsinho Três Fontes para o uso da Tribuna. Expressou 238 

sua alegria por ter feito essa homenagem as mulheres e 239 

as agradeceu pela importância que tem na vida dos 240 

homens e na sociedade. O Presidente ausentou-se da Mesa 241 

Diretora para fazer uso da Tribuna. Expressou sua 242 

gratidão e respeito a todos os vereadores e 243 

funcionários desta Casa de Leis. Ressaltou que não pode 244 

mais existir discriminação e nem violência contra a 245 

mulher. Parabenizou todas as mulheres pelo que 246 

representam na vida dos homens. O senhor Presidente deu 247 

ciência aos senhores Vereadores que estará disponível 248 

em seus endereços eletrônicos a ata da segunda sessão 249 

extraordinária do dia cinco de março e da terceira 250 

sessão ordinária e que serão submetidas à aprovação na 251 

próxima sessão ordinária. Presidente declarou não haver 252 

matérias em discussão ou em votação na ordem do dia da 253 

próxima sessão. Em explicações pessoais na Tribuna 254 

Vereador Lucio Mauro. Dispensou protocolo. Convidou os 255 

pares e a população para Audiência Pública a ser 256 

realizada no dia vinte e dois de março de dois mil e 257 

vinte e um às dez horas nesta Casa para tratar sobre a 258 

implantação da escola cívico-militar nesse Município. O 259 

Presidente comunicou que não havia mais inscritos para 260 
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Explicações Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para 261 

quarta-feira, dezessete de março de dois mil e vinte e 262 

um, às dez horas. Nada mais havendo a tratar, a 263 

Presidência agradeceu a presença de todos e deu por 264 

encerrada a sessão às onze horas e cinquenta e um 265 

minutos, da qual, para constar, eu Michele dos Santos 266 

Rocha, matrícula mil trezentos e sessenta e cinco, 267 

Chefe de Divisão de Atas, lavrei a presente ata que, se 268 

aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente 269 

e pela Senhora Secretária, estando a gravação da Sessão 270 

à disposição em meio digital, na sede da Casa. 271 

Queimados, dez de março de dois mil e vinte e um. 272 

 273 

 274 

 275 

 276 

 277 

 278 

 279 

______________________________ 280 

Nilton Moreira Cavalcante  281 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 282 

 283 

 284 

 285 

______________________________ 286 

Ana Lucia Alves Benedito  287 

Secretária da Câmara Municipal de Queimados 288 

 289 

 290 

 291 

______________________________  292 

Michele dos Santos Rocha 293 

Chefe de Divisão de Atas  294 

Matricula 1365 295 

 296 
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