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ATA ELETRÔNICA N.º 0241 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 8a LEGISLATURA 

 

Ata da vigésima sétima 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Primeiro ano 

legislativo, realizada no 

dia seis de outubro de 

dois mil e vinte e um, às 

dez horas, no Plenário 

desta Casa. 

 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e 1 

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

de Queimados em sua vigésima sétima sessão ordinária, 3 

com a presença dos Senhores Vereadores: Antônio Almeida 4 

Silva (Antônio Almeida), Cíntia Batista de Oliveira 5 

Mendonça (Cíntia Batista), Elerson Leandro Alves 6 

(Elerson), Eliezer Moreira das Chagas (Eliezer Chagas), 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 Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a 11 
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Ver), Paulo Salvador de Souza Bastos (Paulo Barata), 12 

Rafael Rosemberg Coelho da Silva (Rafael Foquinha) e 13 

Wilson Espiridião Pimenta Sampaio (Wilsinho Três 14 

Fontes). A Mesa foi composta por Vossa Excelência 15 

Senhor Vereador Nilton Moreira Cavalcante (Professor 16 

Nilton), Presidente da Câmara Municipal, pelo Vice-17 

Presidente Antônio Chrispe de Oliveira (Tuninho Vira 18 

Virou) e pela Secretária Senhora Vereadora Ana Lucia 19 

Alves Benedito (Ana Luz). Ausentes os Vereadores Carlos 20 

Rogério Costa dos Santos (Rogério do Salão) e Thomas 21 

Jefferson Alves (Thomas da Padaria). Verificado haver 22 

quórum regimental, a Presidência cumprimentou a todos e 23 

deu por aberta a sessão às dez horas e vinte e um 24 

minutos. Na sequência, convidou o Senhor Vereador Paulo 25 

Barata para fazer a leitura bíblica em Salmos capítulo 26 

cento e vinte e cinco, versículo um. Na oportunidade em 27 

nosso expediente, aprovação da ata da vigésima sexta 28 

sessão ordinária enviada para os endereços eletrônicos 29 

dos vereadores. O Senhor Presidente fez o 30 

questionamento aos vereadores que concordassem com a 31 

aprovação da ata que permanecessem como estavam e os 32 

que não concordassem que se manifestassem. O Senhor 33 

Presidente declarou aprovada a ata da vigésima sexta 34 

sessão ordinária. Ato contínuo foi lido no expediente 35 

as Mensagens do Poder Legislativo e do Poder Executivo, 36 

a saber: Projeto de Lei cento e vinte e dois de dois 37 

mil e vinte e um de autoria do Poder Executivo. Projeto 38 

de Lei trezentos e sessenta e trezentos e sessenta e um 39 

de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 40 

Elerson. Requerimento número quinhentos e setenta e 41 

quatro de dois mil e vinte e um de autoria do Vereador 42 
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João Pedro Lemos. Ainda em expediente, seguiu-se a 43 

leitura das Indicações Legislativas desta Casa, a 44 

saber: Indicação Legislativa seiscentos e sete de dois 45 

mil e vinte e um de autoria do Vereador Júlio Boi. 46 

Indicação Legislativa seiscentos e oito, seiscentos e 47 

nove e seiscentos e dez de dois mil e vinte e um de 48 

autoria do Vereador Rafael Foquinha. O Senhor 49 

Presidente fez o questionamento aos vereadores que 50 

concordassem com a suspensão da sessão ordinária para 51 

realização de sessão solene de homenagens a pedido do 52 

Vereador Tuninho Vira Virou permanecessem como estavam 53 

e os que não concordassem que se manifestassem. 54 

Declarou suspensa a sessão ordinária às dez horas e 55 

vinte e seis minutos. A Câmara Municipal de Queimados 56 

aprovou o Decreto Legislativo número quatrocentos e 57 

quarenta e oito de dois mil e vinte e um de autoria do 58 

Vereador Tuninho Vira Virou, publicado no Diário 59 

Oficial de Queimados número cento e setenta e cinco do 60 

dia nove de setembro de dois mil e vinte e um, onde 61 

outorgou título honorífico de cidadão queimadense ao 62 

Senhor Moises Sampaio Gabriel. O Presidente deu por 63 

encerrada a sessão solene às dez horas e trinta e um 64 

minutos e retomou a sessão ordinária. O Presidente 65 

anunciou o Vereador Antônio Almeida para o uso da 66 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Informou que devido a 67 

agenda dos palestrantes a Comissão de Saúde optou pela 68 

alteração da data de realização do primeiro Fórum 69 

Legislativo da Saúde para os dias quinze e dezesseis de 70 

outubro do presente ano onde será discutido sobre o 71 

plano Municipal de Saúde e sobre a implantação do 72 

Hospital Municipal de Urgência e Emergência ou Pronto 73 
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Atendimento vinte e quatro horas em Queimados. 74 

Parabenizou a Câmara e os membros da Comissão de Saúde 75 

por terem aprovado a realização desse Fórum. Convocou a 76 

Comissão de Saúde desta Casa para reunião ao término 77 

desta sessão para tratarem sobre o Fórum e sobre a 78 

Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas de 79 

Queimados. O Presidente anunciou o Vereador Lucio Mauro 80 

para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou 81 

que foi aprovado nesta Casa de Leis a Lei que trata do 82 

prontuário eletrônico na saúde que ainda não foi 83 

executada. Pediu para que o Prefeito verifique a 84 

possibilidade de executá-la. Comentou sobre o aumento 85 

do número de atos violentos na cidade e que uma das 86 

medidas mitigadoras seria a implantação da central de 87 

monitoramento por câmeras. Comentou sobre o desemprego 88 

e que muitas famílias estão passando necessidade. 89 

Comentou que as pessoas contratadas para trabalhar no 90 

Supermercado que será inaugurado estão em treinamento e 91 

não são moradores de Queimados. Acredita que os 92 

queimadenses deveriam possuir prioridade no que tange 93 

às contratações nas empresas instaladas no Município. O 94 

Presidente anunciou o Vereador João Pedro Lemos para o 95 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Em relação à fala 96 

do Vereador Lucio Mauro comentou que o Rio de Janeiro 97 

possui mais de vinte milhões de desempregados. Comentou 98 

que o sistema econômico financeiro está desregulado e 99 

não existe política de recuperação. Sobre as 100 

contratações para o novo Supermercado acredita que, 101 

mesmo não havendo obrigatoriedade, os vereadores não 102 

podem permitir que as empresas instaladas no Município 103 

não deem oportunidade aos queimadenses. Comentou que 104 
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uma publicação nas redes sociais informava que o 105 

Município de Queimados é o que mais regula pelo Sistema 106 

Nacional de Regulação – Sisreg, mas os comentários 107 

nessa publicação diziam o oposto além de denunciarem a 108 

má prestação de serviço e mau atendimento dos 109 

funcionários. Solicitou a Comissão de Saúde dessa Casa 110 

que verificasse tais denúncias. O Presidente anunciou a 111 

Vereadora Cíntia Batista para o uso da Tribuna. 112 

Cumprimentou a todos. Comentou sobre a campanha outubro 113 

rosa de conscientização, prevenção e do diagnóstico 114 

precoce do câncer de mama e de colo do útero. Pediu 115 

para que as mulheres se atentassem as dicas publicadas 116 

nas redes sociais. Comentou que fiscalizará o não 117 

pagamento do salário dos funcionários do Hospital 118 

Infantil. Afirmou que os vereadores têm cumprido seu 119 

papel fiscalizador. Colocou-se à disposição da 120 

população e ressaltou que foi eleita pelo povo para 121 

representá-los e que continuará os representando da 122 

melhor forma. O Presidente anunciou que não havia mais 123 

vereadores inscritos e ofereceu o uso da Tribuna, sem 124 

aceitação. Verificando haver quórum regimental com 125 

ausência dos Vereadores Rogerinho do Salão e Thomas da 126 

Padaria, o Senhor Presidente declarou aberta a ordem do 127 

dia. Na ordem do dia desta sessão Projeto de Emenda à 128 

Lei Orgânica número zero quarenta e cinco de dois mil e 129 

vinte e um de autoria do Vereador Antônio Almeida que 130 

altera o artigo dezoito da Lei Orgânica de Queimados. 131 

Projeto em discussão, em primeira votação. Declarou 132 

aprovado em primeira votação com quinze votos favorável 133 

e nenhum voto contrário. Projeto de Lei cento e vinte e 134 

um de dois mil e vinte e um de autoria do Poder 135 
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Executivo que dispõe sobre a criação da Escola 136 

Municipal Ilcilea Paulina de Lima Castro em Queimados. 137 

Projeto em discussão, em votação. Declarou aprovado com 138 

quatorze votos favorável e nenhum voto contrário. 139 

Projeto de Lei trezentos e trinta e sete de dois mil e 140 

vinte e um de autoria do Vereador Tuninho Vira Virou 141 

que institui, no âmbito Municipal, a campanha de 142 

fomento e conscientização da doação de sangue. Projeto 143 

em discussão. Em discussão na Tribuna Vereador Tuninho 144 

Vira Virou. Cumprimentou a todos. Informou que o 145 

Projeto tem como objetivo salvar vidas e ressaltou a 146 

importância da sua aprovação. Em votação. Declarou 147 

aprovado com quatorze votos favorável e nenhum voto 148 

contrário. Projeto de Lei trezentos e cinquenta e oito 149 

de dois mil e vinte e um de autoria da Vereadora Ana 150 

Luz para obrigatoriedade na disponibilização de 151 

banheiros químicos adaptados. Projeto em discussão, em 152 

votação. Declarou aprovado com quatorze votos favorável 153 

e nenhum voto contrário. Projeto de Decreto Legislativo 154 

zero nove de dois mil e vinte e um de autoria do 155 

Vereador Elerson que outorga título de cidadão 156 

queimadense. Projeto em discussão, em votação. Declarou 157 

aprovado com quatorze votos favorável e nenhum voto 158 

contrário. O Senhor Presidente fez o questionamento aos 159 

vereadores que concordassem com a votação em bloco do 160 

Requerimento número quinhentos e sessenta e dois, 161 

quinhentos e sessenta e três, quinhentos e sessenta e 162 

quatro, quinhentos e sessenta e cinco, quinhentos e 163 

sessenta e seis, quinhentos e sessenta e sete, 164 

quinhentos e sessenta e oito, quinhentos e sessenta e 165 

nove e quinhentos e setenta de dois mil e vinte e um de 166 
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autoria do Vereador Elerson. Requerimento número 167 

quinhentos e setenta e um de dois mil e vinte e um de 168 

autoria do Vereador Rafael Foquinha. Requerimento 169 

número quinhentos e setenta e dois de dois mil e vinte 170 

e um de autoria do Vereador Paulinho Tudo a Ver. 171 

Requerimento número quinhentos e setenta e três de dois 172 

mil e vinte e um de autoria da Vereadora Cíntia 173 

Batista, referentes à concessão de moção de aplausos e 174 

medalha Leonel de Moura Brizola permanecessem como 175 

estavam e os que não concordassem se manifestassem. 176 

Declarou aceito por unanimidade. Requerimentos em 177 

discussão, em votação. Declarou aprovados os 178 

Requerimentos com quatorze votos favoráveis e nenhum 179 

voto contrário. O senhor Presidente deu ciência aos 180 

senhores Vereadores que estará disponível em seus 181 

endereços eletrônicos a ata da vigésima sétima sessão 182 

ordinária e que será submetida à aprovação na próxima 183 

sessão ordinária. O Presidente declarou não haver 184 

matérias em discussão ou em votação na ordem do dia da 185 

próxima sessão. O Presidente comunicou que não havia 186 

inscritos para Explicações Pessoais, marcou nova Sessão 187 

Ordinária para quarta-feira, treze de outubro de dois 188 

mil e vinte e um, às dez horas. Nada mais havendo a 189 

tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e 190 

deu por encerrada a sessão às dez horas e quinze 191 

minutos, da qual, para constar, eu Michele dos Santos 192 

Rocha, matrícula mil trezentos e sessenta e cinco, 193 

Chefe de Divisão de Atas, lavrei a presente ata que, se 194 

aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente 195 

e pela Senhora Secretária, estando a gravação da Sessão 196 
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à disposição em meio digital, na sede da Casa. 197 

Queimados, seis de outubro de dois mil e vinte e um. 198 

 199 

 200 

  201 

 202 

 203 

 204 

 205 

______________________________ 206 

Nilton Moreira Cavalcante  207 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 208 

 209 

 210 

 211 

______________________________ 212 

Ana Lucia Alves Benedito  213 

Secretária da Câmara Municipal de Queimados 214 

 215 

 216 

 217 

______________________________  218 

Michele dos Santos Rocha 219 

Chefe de Divisão de Atas  220 

Matricula 1365 221 

 222 
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