
                          Câmara Municipal de Santa Maria Madalena 

Estado do Rio de Janeiro 

 

Ata da décima sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, realizada aos 19 (dezenove) 

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, Paulo Henrique 

de Faria Sarmento, Nilcinei Figueiredo da Silva e Edmar Farah Ramos, 

declarou aberta a presente Sessão justificando a ausência do vereador 

Matheus Ouverney Freixo, tendo em seguida solicitado 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 125/GAB/2021, DE 14 

DE ABRIL DE 2021, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE 

ENCAMINHA A MENSAGEM Nº 015, que dispõe sobre o projeto de lei 

que dispõe sobre a alteração do Inciso IV do artigo 4º da Lei Municipal nº 

1454, de 28 de junho de 2009. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 031, 

DE AUTORIA DO VEREADOR JAYME RIZETO DA SILVA, que 

dispõe sobre a inclusão no currículo escolar das redes pública e privada 

Noções Básicas Sobre Educação Financeira e Economia Doméstica. 

INDICAÇÃO Nº 073/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR VAGNER 

BAZIL, que indica ao senhor Presidente da FUNDERJ a construção de 

muros de contenção em dois pequenos trechos da RJ 182, no centro de 

TRIUNFO, bem como, melhor sinalização nos referidos locais. 

INDICAÇÃO nº 074/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR RIQUINHO 

VACA VEIA, que Indica ao senhor Prefeito Municipal, a pavimentação da 

rua Anísio Rodrigues Franco, na localidade de Vila Sampaio, no 4º 

Distrito. INDICAÇÃO nº 075/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR 

RIQUINHO VACA VEIA, que Indica ao senhor Prefeito Municipal, a 

reestruturação da rede de fornecimento de água para a localidade de Vila 

Sampaio, na localidade de Vila Sampaio, no 4º Distrito. INDICAÇÃO nº 

076/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR RIQUINHO VACA VEIA, 

que Indica ao senhor Prefeito Municipal, seja destinado um veículo para 

atender ao transporte de pacientes na localidade de Vila Sampaio, no 4º 

Distrito. Ofício nº 01, de 15 de abril de 2021, de lavra do cidadão Eduardo 

Pontes Bardasson, solicitando para fazer uso da Tribuna Livre, nesta Casa 

Legislativa. Terminada a leitura do Expediente, o senhor presidente 

solicitou que fosse feita a leitura da matéria constante da Ordem do Dia, 

que constou do seguinte: Projeto de Lei Municipal nº 028, de 14 de abril de 

2021, de autoria do vereador Nestor Lopes, que dispõe sobre a alteração de 



representantes na composição do COMTUR - Conselho Municipal de 

Turismo de Santa Maria Madalena. Colocado em discussão, O 

VEREADOR NESTOR LOPES ESCLARECEU QUE CONSTAVA NO 

ALUDIDO PROJETO A JUSTIFICATIVA SOBRE OS MOTIVOS DA 

SUA INICIATIVA, quando fez leitura do seu teor. Em seguida o senhor 

Presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade, em primeira votação. Em seguida, não havendo mais matéria 

na Ordem do Dia, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos senhores 

vereadores. PELA ORDEM FALOU O VEREADOR JAYME RIZETO, 

que agradeceu aos presentes por estarem prestigiando àquela sessão, 

quando disse da importância da presença da população às sessões da 

Câmara Municipal. LOGO APÓS FALOU O VEREADOR 

GERONCIMAR DA SILVA COSTA, que perguntou ao Senhor Presidente 

se havia recebido alguma posição do representante da empresa que 

administra o Hospital Basileu Estrela, a respeito da convocação feita por 

alguns vereadores, tendo o Senhor Presidente informado que enviou o 

referido requerimento ao Hospital, mas que não havia recebido ainda 

nenhuma resposta a respeito. NA SEQUÊNCIA FALOU O VEREADOR 

NILCINEI FIGUEIREDO DA SILVA, que disse que apresentava a sua 

indignação e seu protesto pelas perseguições feitas pelo Senhor Prefeito 

contra diversas servidoras na comunidade de Santo Antônio do Imbé, 

algumas já com muitos anos de trabalho e que agora foram transferidas 

para trabalhar em outra comunidade, tendo afirmado que essas 

perseguições são patrocinadas pelo Senhor André Alves, Secretário 

Municipal de Agricultura. Também falou que quem manda e decide nas 

ações da Secretaria de Obras naquela região é o próprio Secretário de 

Agricultura, André Alves. Na oportunidade o vereador Nilcinei citou os 

nomes das servidoras perseguidas: Emanuelli, Célia Genelhoud, Édna, 

Regina e Andreia Feijó, sendo que esta última foi há pouco tempo, 

exonerada da Direção da Escola de Santo Antônio do Imbé. Em 

prosseguimento, não havendo quem mais 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 

abril de 2021. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 



______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

 


