
 

 

 

 

     Câmara Municipal de Santa Maria Madalena 

Estado do Rio de Janeiro 

 

Ata da décima terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, realizada 

aos 07 (sete) dias do mês de abril 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: Geroncimar da Silva Costa, 

Nestor Luiz Cardozo Lopes (1º Secretário), Jayme Rizeto da Silva, 

Vagner Bazil da Silva, Matheus Ouverney Freixo e Paulo Henrique de 

Faria Sarmento, havendo portanto número legal, declarou aberta a 

presente Sessão justificando as ausências dos vereadores Edmar Farah 

Ramos e Nilcinei Figueiredo da Silva. 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 019/2021, DE AUTORIA DO 

VEREADOR JAYME RIZETO DA SILVA, que requer envio de 

correspondência ao Senhor Prefeito solicitando informações e cópias 

impressas de diversos processos administrativos e informações quanto 

a procedimentos licitatórios quanto a obras na escoa de Triunfo, 

calçamentos em Osório Bersot e obras nos postos dos Correios no 

interior, referentes também à contratação de empresa de colheta e 

reciclagem de lixo, lei de cargos comissionados e relação de 

contratados a partir de 01 de janeiro de 2021, e quanto a serviços 

prestados pela Secretaria de Agricultura. ATOS NÚMEROS 001 E 

002/2021, DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA, que comunica aos 

servidores sobre a proibição de entrarem no prédio da Câmara 

Municipal fora do horário de expediente e também nos dias de sábado, 

domingo e feriado, exceto se autorizado pelo Presidente, como 

também sobre a proibição de se entrar e permanecer na Câmara de 

short, bermuda, sandália de dedo ou similar e ainda de camiseta. 

Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente solicitou que 

fosse lida a matéria na Ordem do Dia, que constou do seguinte: 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 019/2021, DE AUTORIA DO 

VEREADOR NESTOR LOPES, que dispõe sobre a instituição do 

DIA DO ESPORTE, neste município, que após ter sido discutido, com 

o vereador autor tendo justificado o porquê do referido projeto, foi 



aprovado por unanimidade de votos, em segunda votação, com os 

pareceres favoráveis das Comissões de Legislação, Justiça e Redação 

Final e a de Educação, Saúde e Assistência. 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 020/2021, DE AUTORIA DO 

VEREADOR MATHEUS OUVERNEY FREIXO, que dispõe sobre a 

denominação da Recepção do prédio da Prefeitura Municipal com o 

nome de Joelma Oteiro Pinto Lopes, que após ter sido discutido, foi 

aprovado por unanimidade de votos, em segunda votação, com o 

parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 022/2021, DE AUTORIA DO 

VEREADOR JAYME RIZETO DA SILVA, que estabelece que 

IGREJAS e TEMPLOS RELIGIOSOS tenham os seus trabalhos 

considerados como atividades essenciais, no município de Santa 

Maria Madalena, que após ter sido discutido, com o vereador autor 

tendo justificado o porquê do referido projeto, foi aprovado por 

unanimidade de votos, em primeira votação. Em seguida, não havendo 

mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão, 

quando solicitou que fosse lavrada a 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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