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ATA ELETRÔNICA N.º 0218 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 8a LEGISLATURA 

 

Ata da quinta Sessão 

Ordinária da Câmara 

Municipal de Queimados do 

Primeiro Período do 

Primeiro ano legislativo, 

realizada no dia vinte e 

quatro de março de dois 

mil e vinte e um, às dez 

horas, no Plenário desta 

Casa. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois 1 

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

Municipal de Queimados em sua quinta sessão ordinária, 3 

com a presença dos Senhores Vereadores: Carlos Rogério 4 

Costa dos Santos (Rogério do Salão), Cíntia Batista de 5 

Oliveira Mendonça (Cíntia Batista), Elerson Leandro 6 

Alves (Elerson), Eliezer Moreira das Chagas (Eliezer 7 

Chagas), Jefferson Dias da Silva (Jefferson), João 8 

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

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

(Lucio Mauro), Paulo Cesar Pires de Andrade (Paulinho 11 
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Tudo a Ver), Paulo Salvador de Souza Bastos (Paulo 12 

Barata), Rafael Rosemberg Coelho da Silva (Rafael 13 

Foquinha), Thomas Jefferson Alves (Thomas da Padaria) e 14 

Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três 15 

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 Antônio 21 

Almeida Silva (Antônio Almeida). Verificado haver 22 

quórum regimental, a Presidência cumprimentou a todos e 23 

deu por aberta a sessão às dez horas e quarenta e nove 24 

minutos. Na sequência, convidou o Senhor Vereador Lucio 25 

Mauro para fazer a leitura bíblica em Provérbios 26 

capítulo trinta e um versículo dez. Na oportunidade em 27 

nosso expediente, aprovação da ata da quarta 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 quarta sessão ordinária. Ato 34 

contínuo foi lido no expediente as Mensagens do Poder 35 

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

trezentos e onze de dois mil e vinte e um de autoria do 37 

Vereador Rogerinho do Salão. Projeto de Lei trezentos e 38 

doze e trezentos e treze de dois mil e vinte e um de 39 

autoria do Vereador Paulinho Tudo a Ver. Requerimento 40 

número quinhentos e doze de dois mil e vinte e um de 41 

autoria do Vereador Lucio Mauro. Ainda em expediente, 42 
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seguiu-se a leitura das Indicações Legislativas desta 43 

Casa, a saber: Indicação Legislativa duzentos e 44 

cinquenta e um e duzentos e cinquenta e dois de dois 45 

mil e vinte e um de autoria da Vereadora Ana Luz. 46 

Indicação Legislativa duzentos e cinquenta e três, 47 

duzentos e cinquenta e cinco, duzentos e cinquenta e 48 

seis e duzentos e sessenta e um de dois mil e vinte e 49 

um de autoria do Vereador Eliezer Chagas. Indicação 50 

Legislativa duzentos e cinquenta e quatro, duzentos e 51 

sessenta e cinco, duzentos e sessenta e seis, duzentos 52 

e sessenta e sete, duzentos e sessenta e oito, duzentos 53 

e sessenta e nove, duzentos e setenta e duzentos e 54 

setenta e um de dois mil e vinte e um de autoria do 55 

Vereador Tuninho Vira Virou. Indicação Legislativa 56 

duzentos e cinquenta e sete de dois mil e vinte e um de 57 

autoria do Vereador Rogerinho do Salão. Indicação 58 

Legislativa duzentos e cinquenta e oito, duzentos e 59 

cinquenta e nove, duzentos e sessenta, duzentos e 60 

sessenta e dois, duzentos e sessenta e três e duzentos 61 

e sessenta e quatro de dois mil e vinte e um de autoria 62 

do Vereador Wilsinho Três Fontes. Indicação Legislativa 63 

duzentos setenta e dois, duzentos setenta e três, 64 

duzentos setenta e quatro, duzentos setenta e cinco, 65 

duzentos setenta e seis, duzentos setenta e sete, 66 

duzentos setenta e oito, duzentos setenta e nove, 67 

duzentos e oitenta, duzentos e oitenta e um, duzentos e 68 

oitenta e dois, duzentos e oitenta e três, duzentos e 69 

oitenta e quatro, duzentos e oitenta e cinco, duzentos 70 

e oitenta e seis, duzentos e oitenta e sete, duzentos e 71 

oitenta e oito, duzentos e oitenta e nove, duzentos e 72 

noventa, duzentos e noventa e um, duzentos e noventa e 73 
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dois, duzentos e noventa e três, duzentos e noventa e 74 

quatro, duzentos e noventa e cinco, duzentos e noventa 75 

seis, duzentos e noventa e sete e duzentos e noventa e 76 

oito de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 77 

Paulinho Tudo a Ver. Indicação Legislativa duzentos e 78 

noventa e nove de dois mil e vinte e um de autoria do 79 

Vereador João Pedro Lemos. Indicação Legislativa 80 

trezentos de dois mil e vinte e um de autoria do 81 

Vereador Thomas da Padaria. O Presidente informou que o 82 

Município aderiu a antecipação dos feriados proposta 83 

pelo Estado e conforme ato número zero, zero seis de 84 

dois mil e vinte e um publicado no Diário Oficial do 85 

dia vinte e três de março de dois mil e vinte e um as 86 

sessões ocorrerão de portas fechadas sendo permitida a 87 

permanência somente de funcionários e da imprensa. 88 

Ressaltou a importância da conscientização da população 89 

no combate ao coronavírus. Informou que durante os dez 90 

dias de feriado o Poder Legislativo vai continuar dando 91 

suporte ao Executivo. Justificou que o expediente já 92 

estava pronto e por esse motivo não obedeceu a 93 

determinação do ato publicado, mas a partir da próxima 94 

sessão serão lidas duas Indicações Legislativas por 95 

parlamentar, limitado a vinte Indicações por sessão. O 96 

Presidente anunciou o Vereador Lucio Mauro para o uso 97 

da Tribuna. Cumprimentou a todos. Expressou sua 98 

preocupação com o aumento acelerado dos casos de 99 

infecção e morte por Covid e também com a politização 100 

da pandemia. Reforçou a importância de a população 101 

manter os cuidados no combate ao coronavírus. Comentou 102 

o Requerimento de sua autoria para moção de aplausos ao 103 

Agente da Defesa Civil, Senhor José Martins Campos de 104 
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Oliveira e o parabenizou pelo excelente trabalho 105 

prestado. Discorreu sobre a Indicação Legislativa de 106 

sua autoria para criação de verba indenizatória para os 107 

Conselheiros Tutelares do Município de Queimados. O 108 

Presidente anunciou o Vereador João Pedro Lemos para o 109 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Discorreu sobre a 110 

Indicação Legislativa de sua autoria para construção de 111 

um recuo para ônibus com abrigo em frente à praça dos 112 

Eucaliptos no Centro de Queimados. Espera que o 113 

Prefeito analise essa Indicação e verifique a 114 

possibilidade de executá-la. O Presidente anunciou o 115 

Vereador Wilsinho Três Fontes para o uso da Tribuna. 116 

Cumprimentou a todos. Comentou que recebeu denúncias de 117 

aumento dos assaltos no Município. Solicitou a Comissão 118 

de Segurança Pública que tomasse as providências 119 

necessárias. Colocou-se à disposição da Comissão de 120 

Segurança Pública. Em aparte, fez uso da Tribuna o 121 

Senhor Vereador Lucio Mauro. Relembrou que em dois mil 122 

e quinze iniciou o Projeto, que está quase pronto, para 123 

criação da Central de Monitoramento por Câmeras. 124 

Convocou o Presidente da Comissão de Segurança Pública, 125 

Vereador Eliezer Moreira das Chagas para que pudessem 126 

analisar a melhor forma de orientar à população para 127 

que registrem as ocorrências on-line e através desses 128 

registros será feita análise de quais locais os 129 

assaltos estão ocorrendo. Solicitou ao Prefeito que 130 

colocasse em vigor a Central de Monitoramento por 131 

Câmeras. Retoma a Tribuna o Senhor Vereador Lucio 132 

Mauro. Agradeceu o Vereador Wilsinho Três Fontes pelo 133 

aparte. Ressaltou a importância desse monitoramento. 134 

Comentou que mesmo havendo a Central a presença da 135 
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Polícia Militar se faz necessária. Expressou sua 136 

tristeza em relação às mortes por Covid em todo País. 137 

Orientou as pessoas a ficarem em casa e manterem os 138 

cuidados no combate ao coronavírus. O Presidente 139 

anunciou o Vereador Jefferson para o uso da Tribuna. 140 

Cumprimentou a todos. Cumprimentou nominalmente cada 141 

Vereador ressaltando a importância de cada político. 142 

Comentou sua alegria pela não condenação pelo Tribunal 143 

Regional Eleitoral do Deputado Max Lemos. O Presidente 144 

anunciou que não havia mais vereadores inscritos e 145 

ofereceu o uso da Tribuna, sem aceitação. O Presidente 146 

fez o questionamento aos vereadores que concordassem 147 

com a inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão do 148 

Requerimento número quinhentos e doze de dois mil e 149 

vinte e um de autoria do Vereador Lucio Mauro referente 150 

à moção de aplausos e do Requerimento número zero oito, 151 

zero vinte e quatro de dois mil e vinte e um para 152 

restauração do Processo zero um, zero trinta e quatro 153 

de dois mil e treze de autoria do funcionário Rafael 154 

Roque Douglas de Castro que permanecessem como estavam 155 

e os que não concordassem que se manifestassem. 156 

Declarou incluídos na pauta da ordem do dia desta 157 

sessão. Verificando haver quórum regimental, com 158 

ausência do Vereador Antônio Almeida e Paulinho Tudo a 159 

Ver, o Senhor Presidente declarou aberta a ordem do 160 

dia. Na ordem do dia desta sessão Projeto de Lei 161 

trezentos e sete de dois mil e vinte e um de autoria do 162 

Vereador Jefferson. Projeto em discussão, em votação. 163 

Declarou aprovado com quatorze votos favorável e nenhum 164 

voto contrário. Projeto de Lei trezentos e nove de dois 165 

mil e vinte e um de autoria do Vereador Júlio Boi. 166 
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Projeto em discussão. Em discussão na Tribuna Vereador 167 

Júlio Boi. Explicou o Projeto e reforçou a importância 168 

da prática de atividade física e do exercício físico no 169 

combate a diversas doenças. Pediu ajuda aos pares para 170 

aprovação desse Projeto. Em votação. Declarou aprovado 171 

com quatorze votos favorável e nenhum voto contrário. 172 

Requerimento número quinhentos e um de dois mil e vinte 173 

e um de autoria do Vereador Rafael Foquinha. 174 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 175 

aprovado com quatorze votos favorável e nenhum voto 176 

contrário. Requerimento número quinhentos e dois de 177 

dois mil e vinte e um de autoria do Vereador Wilsinho 178 

Três Fontes. Requerimento em discussão, em votação. 179 

Declarou aprovado com quatorze votos favorável e nenhum 180 

voto contrário. Requerimento número quinhentos e quatro 181 

de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 182 

Wilsinho Três Fontes. Requerimento em discussão, em 183 

votação. Declarou aprovado com quatorze votos favorável 184 

e nenhum voto contrário. Requerimento número quinhentos 185 

e seis de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 186 

Paulo Barata. Requerimento em discussão, em votação. 187 

Declarou aprovado com quatorze votos favorável e nenhum 188 

voto contrário. Requerimento número quinhentos e sete 189 

de dois mil e vinte e um de autoria da Vereadora Ana 190 

Luz. Requerimento em discussão, em votação. Declarou 191 

aprovado com quatorze votos favorável e nenhum voto 192 

contrário. Requerimento número quinhentos e oito de 193 

dois mil e vinte e um de autoria da Vereadora Ana Luz. 194 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 195 

aprovado com quatorze votos favorável e nenhum voto 196 

contrário. Requerimento número quinhentos e dez de dois 197 
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mil e vinte e um de autoria do Vereador Eliezer Chagas. 198 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 199 

aprovado com quatorze votos favorável e nenhum voto 200 

contrário. Requerimento número quinhentos e onze de 201 

dois mil e vinte e um de autoria do Vereador Paulo 202 

Barata. Requerimento em discussão, em votação. Declarou 203 

aprovado com quatorze votos favorável e nenhum voto 204 

contrário. Requerimento número quinhentos e doze de 205 

dois mil e vinte e um de autoria do Vereador Lucio. 206 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 207 

aprovado com quatorze votos favorável e nenhum voto 208 

contrário. Requerimento número zero oito, zero vinte e 209 

quatro de dois mil e vinte e um para restauração do 210 

Processo zero um, zero trinta e quatro de dois mil e 211 

treze de autoria do funcionário Rafael Roque Douglas de 212 

Castro. Requerimento em discussão, em votação. Declarou 213 

aprovado com quatorze votos favorável e nenhum voto 214 

contrário. Por solicitação do Vereador Lucio Mauro, o 215 

senhor Presidente solicitou a suspensão da sessão 216 

ordinária para realização de sessão solene de 217 

homenagens, 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. Recebeu 222 

Homenagem o Agente da Defesa Civil, Senhor José Martins 223 

Campos de Oliveira. O Presidente justificou que essa 224 

solenidade já estava programada antes da publicação do 225 

ato no Diário Oficial. O Presidente encerrou a sessão 226 

solene e retomou a sessão ordinária. O senhor 227 

Presidente deu ciência aos senhores Vereadores que 228 
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estará disponível em seus endereços eletrônicos a ata 229 

da quinta sessão ordinária e que será submetida à 230 

aprovação na próxima sessão ordinária. Presidente 231 

declarou não haver matérias em discussão ou em votação 232 

na ordem do dia da próxima sessão. Em explicações 233 

pessoais na Tribuna Vereador Lucio Mauro. Cumprimentou 234 

a todos. Explicou que os Projetos aprovados nesta Casa 235 

são anteriormente discutidos na sala das Comissões com 236 

a equipe designada para assessoramento. O Presidente 237 

comunicou que não havia mais inscritos para Explicações 238 

Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para quarta-239 

feira, sete de abril de dois mil e vinte e um, às dez 240 

horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 241 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 242 

sessão às doze horas e vinte e quatro minutos, da qual, 243 

para constar, eu Michele dos Santos Rocha, matrícula 244 

mil trezentos e sessenta e cinco, Chefe de Divisão de 245 

Atas, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 246 

assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pela Senhora 247 

Secretária, estando a gravação da Sessão à disposição 248 

em meio digital, na sede da Casa. Queimados, vinte e 249 

quatro de março de dois mil e vinte e um. 250 

 251 
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 264 

 265 

______________________________ 266 

Nilton Moreira Cavalcante  267 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 268 

 269 

 270 

 271 

______________________________ 272 

Ana Lucia Alves Benedito  273 

Secretária da Câmara Municipal de Queimados 274 

 275 

 276 

 277 

______________________________  278 

Michele dos Santos Rocha 279 

Chefe de Divisão de Atas  280 

Matricula 1365 281 

 282 
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