Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
Ata da oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara
Municipal de Santa Maria Madalena, realizada aos 8 (oito) dias do mês de
março 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, Geroncimar da Silva Costa, Nestor Luiz
Cardozo Lopes (1º Secretário), Jayme Rizeto da Silva, Edmar Farah Ramos,
Vagner Bazil da Silva, Matheus Ouverney Freixo e Paulo Henrique de Faria
Sarmento, havendo portanto, número legal, declarou aberta a presente Sessão.
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: REQUERIMENTO Nº 010, DE AUTORIA DO VEREADOR
JAYME RIZETO, ouvido o Soberano Plenário, requer seja oficiado o Senhor
Prefeito, solicitando informações e/ou estudos sobre instalação de faixas de
pedestres elevadas, na rua Barão de Madalena. INDICAÇÃO Nº 032/2021,
DE AUTORIA DO VEREADOR JAYME RIZETO, que INDICA ao Senhor
Prefeito a recuperação de vários trechos do piso da Rua Barão de Santa Maria
Madalena. INDICAÇÃO Nº 033/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR
NILCINEI FIGUEIREDO DA SILVA, que INDICA ao Senhor Prefeito a
colocação de dois quebra molas na Rua Antônio Pereira Ramos, um na altura
do DER e outro na altura do Bar do Morcegão, no Largo do Machado, nesta
cidade. INDICAÇÃO Nº 034/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR
NILCINEI FIGUEIREDO DA SILVA, que INDICA ao Senhor Prefeito a
realização de melhorias em Osório Bersot, sede do sétimo Distrito deste
município, com a implantação de uma unidade dos Correios, construção de
Cemitério com Capela Mortuária e melhoria do sistema de captação e
distribuição d’água e rede de esgoto. INDICAÇÃO Nº 035/2021, DE
AUTORIA DO VEREADOR NILCINEI FIGUEIREDO DA SILVA, que
INDICA ao Senhor Prefeito a colocação de braços de luz na rua Raphael
Carnevalli, bem como patrolamento e roçadas das margens dessa via pública.
MOÇÃO Nº 003/2021, AUTORIA DO VEREADOR NESTOR LOPES,
QUE APRESENTA MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS,
EM FORMA DE DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO, ÀS
HOMENAGEADAS A QUE MENCIONA, PELO TRANSCURSO DO “DIA
INTERNACIONAL DA MULHER”, ASSINALADO NESTA DATA. Na

sequência, o Senhor Presidente solicitou que fosse lida a matéria constante da
ORDEM DO DIA, que constou do seguinte: PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 009 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021, DE AUTORIA DO VEREADOR
NESTOR LOPES, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO
BENEMÉRITO DE SANTA MARIA MADALENA AO SENHOR
CLODION FIGUEIREDO PINHEIRO, EM RECONHECIMENTO AOS
RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, que após
ter sido colocado em discussão, foi aprovado por unanimidade de votos, em
votação única, com o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Não havendo mais matéria na Ordem do Dia, o Senhor
Presidente franqueou a palavra aos presentes, pela ordem falou o Vereador
Edmar Farah Ramos, que solicitou ao Senhor Presidente que fosse feito um
minuto de silêncio em memória do pai do vereador Geroncimar da Silva
Costa, que era muito conhecido na comunidade de Sossego do Imbé, por
Nego Velho, cuja morte ocorreu no dia 04 do corrente mês, no Hospital
Basileu Estrela, nesta cidade, vítima de doença incurável. Atendendo a
solicitação apresentada pelo Vereador Edmar Farah Ramos, o Senhor
Presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem à
memória do Senhor Gerôncio Ramos da Costa, pai do vereador Geroncimar
(Teté). Após a esse minuto de silêncio, falou o vereador Nestor Lopes, que
externou ao vereador Geroncimar os seus sentimentos e afirmou que o Seu
Nego Velho, como era carinhosamente tratado por todos os que desfrutavam
da sua convivência e amizade, fará muita falta a todos, pois, era ele um
homem muito valioso para a sua família, amigos e comunidade em geral,
principalmente, para a comunidade de Sossego do Imbé, onde ele, também
como servidor da Prefeitura Municipal, prestou relevantes serviços à
população local. Disse também que são vários os professores que lecionaram
na Escola América de Freitas e tiveram na casa dos pais do vereador
Geroncimar, o abrigo e o afeto de que tanto precisavam. Destacou ainda que o
Vereador Geroncimar e os seus irmãos têm muito de se orgulharem pelos
bons princípios e exemplos recebidos do agora saudoso Nego Velho, podendo
afirmar que ele foi, é e será sempre lembrado pelos exemplos de trabalho, de
honestidade, de amor e dedicação à família. Em seguida falou o vereador
Jayme Rizeto, que disse fazer suas as palavras do Verador Nestor Lopes sobre
o sentimento de pesar pela morte do pai do vereador Geroncimar. Também
falou sobre a importância da presença do casal que prestigiava à sessão,
dizendo ser muito importante a população prestigiar às reuniões da Câmara
Municipal, quando também expressou as suas congratulações às mulheres
pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. Terminou suas palavras
solicitando ao Senhor Presidente cópias dos balancetes da Prefeitura referente
aos meses de dezembro de 2020 e de janeiro de 2021. Em seguida, falou o
Vereador Matheus Ouverney Freixo, dizendo que aproveitava a oportunidade
para comunicar que estará apresentando requerimento com pedido de

providências à Empresa Enel, sobre a constante falta de luz na Rua Vereador
Dilson Batista Soares, no bairro Largo do Machado, nesta cidade. Logo
depois, falou o vereador Edmar Farah Ramos, que também expressou sua
solidariedade ao vereador Geroncimar, dizendo além de concordar com as
palavras do vereador Nestor Lopes, podia dar o seu testemunho, como
morador em Sossego do Imbé, da falta que o Seu Nego Velho fará à referida
comunidade, onde sempre foi muito prestativo e solidário para com todos.
Também falou que Seu Gerôncio Ramos da Costa, era um homem de pouca
leitura e muito simples, mas que isso não foi obstáculo para que pudesse criar
os seus filhos e fazer com que os mesmos pudessem ter uma vida com muita
dignidade, como acontece com o vereador Teté e os seus irmãos, sendo Jorge
Antônio, muito conhecido por Jota Costa, popular e respeitado locutor de
rádio, em Macaé, sua irmã, Geruza, querida professora em Conceição de
Macabu e Teciomar, gabaritado trabalhador de plataforma, na Bacia de
Campos, tendo o Vereador Edmar Farah Ramos encerrado suas palavras
reafirmando o seu pesar e a sua solidariedade ao vereador Teté, aos seus
familiares e amigos. Logo após, falou o vereador Geroncimar da Silva Costa,
que após agradecer as palavras de carinho de solidariedade dos colegas
vereadores, disse que ali estava se fazendo de forte, mas tendo Deus como
testemunha de como é preciso ser forte para vencer esses momentos difíceis
que a vida impõe a todos. Falou um pouco sobre a luta que ele e seus irmãos e
outros familiares tiveram de travar nos meses em que o seu pai precisou estar
internado, pois, a preocupação era a de oferecer o melhor a ele, para que
pudesse passar pelo sofrimento que a doença lhe impôs, com um melhor
conforto e menor dor possível. Disse que estava com o coração triste pela
saudade que sentirá do seu querido pai, mas confortado em saber que DEUS
fez o melhor para ele, e que sempre carregará no coração o sentimento de
gratidão por tudo o que o seu pai fez por sua mãe, por ele e pelos seus irmãos,
como homem honrado e trabalhador, sempre preocupado em fazer o bem ao
próximo. Lembrou das últimas conversas com o seu pai, em que o mesmo
dizia estar preparado para partir deste mundo, que não era o que ele queria,
mas aceitava tudo com muita resignação, pois sabia que essa era a vontade de
DEUS, e assim sendo, teria ele como verdadeiro cristão de aceitar e
compreender, até mesmo porque passou toda uma vida se preparando para a
sua despedida e que pedia para que todos aceitassem a sua partida com muita
coragem e fé, e que entre chorar e ouvir uma música, que ouvissem uma
música, pois essa alegra o coração e a vida da gente, enquanto que o choro
não traz alegria ao coração das pessoas, tendo afirmado ainda, que quem tem
DEUS no coração não tem motivo para ficar chorando por causa das suas
vontades, por mais dolorosas que possam parecer, afinal, quem tem fé e
DEUS no coração não reclama, apenas aceita e compreende, e assim ele
percebia ter chegado a sua hora de ir ao encontro de DEUS, porque já haja
cumprido a sua missão aqui na terra. O vereador Geroncimar terminou sua

fala, dizendo que essa foi a sua última conversa com o seu pai, o que
aconteceu na véspera do seu falecimento, e que ele, apesar de toda a tristeza
daquele momento, teve o privilégio de poder dizer ao seu pai, o quanto o
amava e o quanto ele foi importante para a sua vida e dos seus irmãos. Não
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente
expressou os seus parabéns a senhora que se fazia presente na assistência,
pelo Dia Internacional da Mulher, quando também expressou ao Vereador
Geroncimar, o seu sentimento e sua solidariedade pelo momento de dor que
enfrenta pela morte do seu saudoso pai. Em seguida, não mais havendo 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 transcrita 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, em
de
de 2021.
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