
 

 

 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena 

           

Ata da primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, realizada aos 03 (três) dias 

do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte um). Às 17h00 

(dezessete) horas assumiu a Presidência da Sessão o Senhor Presidente – 

Vereador José Antônio da Silva Brandão, que verificando as presenças dos 

Vereadores: Nilcinei Figueiredo da Silva, Matheus Ouverney Freixo, 

Nestor Luiz Cardozo Lopes (1º Secretário), Paulo Henrique de Faria 

Sarmento, Vagner Bazil da Silva e Edmar Farah Ramos, havendo portanto, 

número legal, declarou aberta a presente Sessão e justificou a ausência do 

vereador geroncimar da silva costa, que testou positivo para a covid-19. 

em seguida o Senhor Presidente solicitou que fosse lida a Ata da Sessão 

anterior, que após lida, foi aprovada por unanimidade. Na sequência 

solicitou ao senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura do expediente 

que constou do seguinte: INDICAÇÃO nº 001/2021, de autoria do 

vereador Nestor Lopes, que na forma regimental, ouvido o Soberano 

Plenário, INDICA ao Excelentíssimo Senhor THIAGO PAMPOLHA, DD. 

Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro 

(SEAS/RJ), a necessidade de reconstrução da ponte existente no acesso 

principal ao HORTO CENTRAL FLORESTAL SANTOS LIMA, e a 

necessidade de melhores cuidados na manutenção desse importante órgão 

estadual em Santa Maria Madalena. INDICAÇÃO s/nº, de autoria do 

vereador Edmar Farah Ramos, que INDICA ao Senhor Prefeito Municipal a 

liberação de maquinário da Secretaria Municipal de Agricultura para 

atender aos pequenos produtores da Glória, na região de Agulha dos 

Leais, como também sejam realizados serviços de roçadas e limpeza de 

bueiros nas estradas daquela região. INDICAÇÃO s/nº, de autoria do 

vereador Edmar Farah Ramos, que INDICA ao Senhor Prefeito a 

necessidade de realização de uma limpeza geral no ginásio poliesportivo 

de Triunfo, sede do segundo Distrito. INDICAÇÕES números 001, 002 e 

003/2021, de autoria do vereador Matheus Ouverney Freixo, através das 



quais INDICA ao senhor Prefeito a colocação de luminárias na rua 

vereador Dilson Baptista Soares, antiga linha do trem, nas proximidades 

da residência da Senhora Lurdinha Donato, no bairro Largo do Machado; 

INDICA ao senhor Prefeito a construção de cobertura na Quadra de 

Esportes da Praça do Largo do Machado e INDICA a realização de serviços 

de limpeza do Córrego Ribeirão Santíssimo, entre os bairros Largo do 

Machado e Arranchadouro. REQUERIMENTO nº 001/2021, de autoria 

do vereador Nestor Lopes, que na forma regimental, ouvido o Soberano 

Plenário, REQUER ao Senhor Presidente desta Casa Legislativa, seja 

convocada uma AUDIÊNCIA PÚBLICA, objetivando a um amplo debate 

com a sociedade civil organizada e com órgãos e autoridades competentes, 

sobre uma nova regulamentação no trânsito na cidade e bairros de Santa 

Maria Madalena, no que tange a fixação de locais para estacionamentos, 

circulação de veículos em mão dupla ou única e outras medidas necessárias 

a uma melhor organização do trânsito em nossa cidade. PROJETO DE LEI 

MUNICIPAL nº. 007, de 01 de fevereiro de 2021, de autoria do vereador 

Nestor Lopes, que dispõe sobre a carga horária de trabalho dos servidores 

municipais ocupantes do cargo de auxiliar de creche, lotados na rede 

municipal de ensino de Santa Maria Madalena. PROJETO DE LEI 

MUNICIPAL nº. 008, de 03 de fevereiro de 2021, de autoria do vereador 

Jayme Rizeto da Silva, que dispõe sobre a criação do portal da 

transparência para a vacinação contra a covid-19, em Santa Maria 

Madalena.  PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 001 de 01 de fevereiro de 2021, 

de autoria do vereador Nestor Lopes, que dispõe sobre a concessão do 

Título de Cidadã Benemérita de Santa Maria Madalena as senhoras 

Consuelo Lopes Freire e Maria Luíza Feijó Pinheiro. Terminada a leitura do 

Expediente e não havendo matéria na Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

franqueou a palavra aos senhores vereadores, pela ordem falou o 

vereador Nestor Lopes, que comunicou ao Senhor Presidente e aos 

Senhores que, em vista de ter sido entregue aos Senhores Vereadores, 

pelo servidor desta Casa Legislativa, Senhor Claudinei Pereira Bento, um 

ofício circular da sua lavra, indagando se terá o mesmo de retornar ao 

Ministério Público para relatar mais um assédio moral e perseguição 

política que entende estar sofrendo pelo fato de não estar sendo 

convocado pelo Senhor Presidente, para que possa estar exercendo as 

suas funções junto às sessões desta Casa Legislativa. Em face disso, o 



vereador Nestor Lopes esclareceu que foi ele próprio, como 1º Secretário 

da Mesa Diretora é quem informou ao Senhor Presidente sobre 

dispensabilidade de se estar ocupando servidor desta Câmara Municipal 

em horário extraordinário para atender aos trabalhos desenvolvidos 

durante as sessões legislativas, e que em razão disso, o mesmo reafirmava 

o seu compromisso em desempenhar as funções que lhe cabem por dever 

de ofício, como consta do artigo 44 do Regimento Interno, onde está 

estatuído o que compete ao 1º Secretário organizar o Expediente e a 

Ordem do Dia, fazer a chamada dos Senhores Vereadores, redigir e ler as 

atas, ler as proposições apresentadas, gerir a correspondência da Casa, 

providenciar a expedição de ofícios em geral e de comunicados individuais 

aos vereadores, quando esclareceu também o vereador Nestor Lopes que, 

em vista da sua larga experiência no trato de assuntos legislativos, que ele 

não vê quaisquer necessidades de se ocupar um servidor da Câmara  em 

horário além da sua regular jornada de trabalho para fazer aquilo que ele 

próprio pode estar fazendo com a necessária qualidade. Também falou o 

Vereador Nestor Lopes dizendo da sua alegria em poder mais uma vez 

estar participando de uma sessão ordinária nesta Câmara Municipal como 

porta-voz da população de Santa Maria Madalena. Disse que aproveitava 

a oportunidade para pedir aos colegas vereadores que não deixassem suas 

posições políticas tomadas nos debates em plenário interferir nos seus 

relacionamentos pessoais, porque sobre isso o mesmo podia dar o seu 

testemunho dos equívocos praticados ao não ter sabido fazer essa 

diferenciação, e que somente com o passar do tempo, é que pôde 

perceber quanta perda de tempo teve ao ficar alimentando desavenças 

por questões meramente políticas e que acabaram não ajudando em 

nada. Terminou suas palavras desejando muito sucesso a todos, dizendo 

que rogava a Deus para que os abençoassem para que possam fazer um 

bom trabalho em prol do povo madalenense. Na sequência falou o 

vereador Edmar Farah Ramos, que disse sobre a necessidade do Prefeito 

continuar estendendo os serviços que estão sendo feitos nas estradas do 

Sossego do Imbé e outras localidades daquela região, destacando que o 

mais o homem do campo precisa e pede é por estradas boas. Falou 

também sobre a necessidade da administração dispensar uma atenção 

especial para o Sossego do Imbé, que a cada ano recebe maior número de 



turistas e que isso exige um cuidado muito especial, para amanhã uma 

coisa que é boa para o município, não venha se tornar algo ruim, como 

acontece em outros lugares, em que a falta de planejamento e 

organização acabou destruindo as potencialidades turísticas desses 

lugares. Logo após falou o vereador Matheus Ouverney Freixo, que 

solicitou ao Senhor Presidente que fizesse constar em ata o recebimento 

por parte dos senhores vereadores do ofício circular nº 001/2021, 

apresentado pelo Servidor Claudinei Pereira Bento. Não havendo mais 

quem quisesse fazer uso da palavra e não havendo mais nada a tratar,o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

presente Sessão, quando solicitou que fosse lavrada a presente ata, que 

lavrada por mim, Nestor Luiz Cardozo Lopes (1° Secretário), será datada e 

assinada juntamente com os Senhores Vereadores quando da sua 

apreciação e aprovação pelo Soberano Plenário. Salão Plenário Tude 

Portugal,              de                                de 2021. 
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