
 

 

 

 

     Câmara Municipal de Santa Maria Madalena 

Estado do Rio de Janeiro 

Ata da décima quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, realizada 

aos 12 (doze) 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, Paulo Henrique de 

Faria Sarmento e Nilcinei Figueiredo da Silva, havendo portanto 

número legal, declarou aberta a presente Sessão justificando a 

ausência do vereador Edmar Farah Ramos. 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: Ofício nº 119/GAB/2021, em 12 de abril de 2021, que 

encaminha a Mensagem nº 013, que dispõe sobre o projeto de lei que 

trata da criação de elemento de despesa para atender ao contrato de 

repasse de recurso que trata de pavimentação de rua na comunidade de 

Osório Bersot, vinculado ao Ministério da Cidade. PROJETO DE LEI 

MUNICIPAL Nº 027, DE 12 DE ABRIL DE 2021, DE AUTORIA 

DO VEREADOR VAGNER BAZIL DA SILVA, que dispõe sobre a 

instituição do programa medicamento em casa e dá outras 

providências. REQUERIMENTO Nº 020/2021, DE AUTORIA DOS 

VEREADORES MATHEUS OUVERNEY FREIXO, NILCINEI 

FIGUEIREDO DA SILVA, JAYME RIZETO DA SILVA E 

GERONCIMAR DA SILVA COSTA, que requerem ao senhor 

Prefeito, Processo licitatório para contratar pessoal para atendimento à 

Secretaria Municipal de Agricultura e Relação nominal, com os 

respectivos apontamentos em carteira de trabalho, dos servidores 

contratados. REQUERIMENTO Nº 021/2021, DE AUTORIA DOS 

VEREADORES MATHEUS OUVERNEY FREIXO, NILCINEI 

FIGUEIREDO DA SILVA, JAYME RIZETO DA SILVA E 

GERONCIMAR DA SILVA COSTA, que requerem a convocação do 

responsável pela empresa que administra o Hospital Basileu Estrela, 

para esclarecer demissões ocorridas naquele nosocômio. 

REQUERIMENTO Nº 022, DE 12 DE ABRIL DE 2021, DE 

AUTORIA DO VEREADOR NESTOR LOPES, QUE REQUER ao 



senhor Prefeito Nilson José, anteprojeto de lei que dispõe sobre a 

instituição do Programa Concilia Santa Maria Madalena, com a 

finalidade de permitir a quitação e parcelamento de tributos 

municipais, autos de multas, multas administrativas de débitos da 

Fazenda Pública Municipal, e dá outras providências. INDICAÇÃO 

Nº 060/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR MATHEUS 

OUVERNEY, que indica ao senhor prefeito municipal, a instalação de 

barreiras sanitárias em todo o território deste município. INDICAÇÃO 

Nº 061/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR MATHEUS 

OUVERNEY, que indica ao senhor prefeito municipal, a construção 

de faixas de pedestres elevadas em todo o município de Santa Maria 

Madalena. INDICAÇÃO Nº 062/2021, DE AUTORIA DO 

VEREADOR MATHEUS OUVERNEY, que indica ao senhor 

prefeito municipal, que o centro de triagem da covid-19 do Hospital 

Municipal Basileu Estrela funcione 24 horas. INDICAÇÃO Nº 

063/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR NILCINEI 

FIGUEIREDO DA SILVA, que indica ao senhor prefeito municipal, 

sejam tomadas as devidas providências para a aquisição do kit 

alimentação para os alunos da rede municipal de educação. 

INDICAÇÃO Nº 064/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR 

NILCINEI FIGUEIREDO DA SILVA, que indica ao senhor prefeito 

municipal, o conserto da ambulância que atende a comunidade de 

Santo Antônio do Imbé, 3º Distrito deste município. INDICAÇÃO 

DO VEREADOR VAGNER BAZIL, que indica ao senhor prefeito 

municipal, a restauração das estradas da Fortaleza, Nova Era, Adão, 

Lage, Castelo, Saudoso, Vargem Grande, Rochela e Bom Jesus, neste 

município. Terminada a leitura do Expediente, o vereador Nestor 

Lopes, Primeiro Secretário, informou que deveriam estar sendo 

colocados em discussão na presente sessão os projetos de lei enviados 

pelo Poder Executivo tratando de suplementações na lei orçamentária, 

mas em vista das suas justificativas terem chegado à Câmara pouco 

antes do início desta sessão, os referidos projetos não estariam sendo 

colocados em votação, já que havia o compromisso dos mesmos 

serem discutidos com as devidas justificativas, entretanto, falou que 

estaria enviando os mesmos via WatsApp aos senhores vereadores, 

para que em havendo concordância, esses projetos possam ser votados 

em primeira e segunda votação na sessão do dia 14 próximo. Em 

seguida o Senhor Presidente consultou aos senhores vereadores sobre 

essa sugestão do vereador Nestor Lopes, quando por unanimidade, 

recebeu o apoio dos senhores Edis. Em prosseguimento o Senhor 

Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores, tendo pela 

ordem falado o vereador Jayme Rizeto da Silva, que reiterou ao 

Senhor Presidente o seu pedido quanto às cópias dos balancetes da 



Prefeitura relativos aos meses de dezembro de 2020, janeiro e 

fevereiro de 2021, como também cobrou as informações solicitadas ao 

Senhor Prefeito através dos Requerimentos 11 e 12, datados de 10 de 

março de 2021. Na sequência falou o vereador Matheus Ouverney, 

que falou ao Senhor Presidente que a respeito do requerimento que 

convoca um representante da empresa que administra o Hospital 

Basileu Estrela, sugeria que o mesmo compareça à Câmara, na 

segunda-feira, 19/04. Logo após falou o vereador Nestor Lopes, que 

falou sobre o requerimento da sua autoria que trata do anteprojeto de 

lei a ser encaminhado ao senhor prefeito sugerindo a retomada do 

programa CONCILIA, que tem por objetivo facilitar ao cidadão quitar 

débitos com o município. Também falou, que a respeito da indicação 

do vereador Nilcinei, sobre o KIT de merenda escolar, que a entrega 

desses kits está para acontecer nos próximos dias, inclusive, podendo 

informar que a empresa vencedora já fará a entrega dos kits prontos, 

diferentemente, do que aconteceu no ano passado, em que a Secretaria 

de Educação tinha de montar tais kits. Também disse que teve 

informações que a entrega dos kits não foi providenciada 

anteriormente por causa das eleições previstas para o dia 11 de abril, e 

que pelo consta foi feita consulta a alguém ligado ao MP e que a 

orientação teria sido no sentido de se evitar que essa distribuição 

ocorresse às vésperas das eleições, para que ninguém alegasse 

campanha política com a distribuição dos kits de merenda escolar. Em 

prosseguimento, falou o vereador Nilcinei, que justificou a 

apresentação da Indicação que trata do pedido de recuperação da 

ambulância que atende ao Distrito de Santo Antônio do Imbé, haja 

vista a mesma encontrar-se no Setor de Transportes há tempos, 

aguardando ser consertada. 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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