Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Ata da décima sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período
Legislativo da Câmara Municipal de Santa Maria Madalena,
realizada aos 26 (vinte e seis) 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:
Nestor Luiz Cardozo Lopes (1º Secretário), Jayme Rizeto da Silva,
Vagner Bazil da Silva, Paulo Henrique de Faria Sarmento,
Geroncimar da Silva Costa, Nilcinei Figueiredo da Silva, Edmar
Farah Ramos e Matheus Ouverney Freixo, declarou aberta a
presente Sessão, 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: PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 011, DE 26 DE ABRIL DE 2021, DE
AUTORIA DO VEREADOR NESTOR LOPES, QUE CONCEDE
O TÍTULO DE CIDADÃO MADALENENSE AO SENHOR LUIZ
CARLOS JÚLIO DA SILVA. INDICAÇÃO Nº 077/2021, DE
AUTORIA DO VEREADOR VAGNER BAZIL, que indica ao
senhor Prefeito, a restauração de toda à rede de iluminação pública
da Vila Sampaio, no 4º Distrito. INDICAÇÃO nº 078/2021, DE
AUTORIA DO VEREADOR JAYME RIZETO DA SILVA que
Indica ao senhor Prefeito Municipal, seja providenciado junto à
Secretaria competente a recuperação da estrada do Cruzeiro, no 2º
Distrito. INDICAÇÃO nº 079/2021, DE AUTORIA DO
VEREADOR JAYME RIZETO DA SILVA que Indica ao senhor
Prefeito Municipal, seja providenciado junto à Secretaria
competente sobre a possibilidade de criação de NÚCLEOS
AGRÍCOLAS, nas diversas localidades deste município. 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.
Não havendo mais quem quisesse se pronunciar sobre o mesmo, o
Senhor Presidente o colocou em votação, tendo sido aprovado por

unanimidade de votos, em segunda votação, com o Parecer da
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final.
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 030, DE 19 DE ABRIL DE
2021, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, que dispõe sobre
alteração do Inciso VI do artigo 4º da Lei Municipal nº 1454, de 28
de junho de 2009, colocado em discussão, o vereador Nestor Lopes
fez uso da palavra prestando alguns esclarecimentos sobre os
objetivos do referido projeto. 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 Vereador Nestor Lopes, ciente de que
ao final da presente sessão o Senhor Presidente atendendo aos
Senhores vereadores estaria solicitando fosse feito um minuto de
silêncio em homenagem às memórias das senhoras Neyse Gomes
Abdallla e Almerinda de Souza Teixeira, pediu permissão ao
Senhor Presidente para que pudesse em nome dos demais
vereadores expressar algumas palavras discorrendo sobre a
importância da professora Neyse para a educação madalenense
como professora e diretora do Colégio Estadual Barão de Santa
Maria Madalena, onde sempre foi muito dedicada, austera e
exigente para com todos, mas sempre buscando fazer o melhor pela
comunidade escolar do Barão. Destacou também o fato da dona
Neyse ter sido muito participativa junto à casa comercial que o seu
saudoso esposo, Senhor José Nilson Abdalla, teve por décadas no
centro desta cidade, onde chegou há quase 70 anos, ainda muito
jovem. Lembrou também o vereador Nestor Lopes sobre a saudosa
filha do casal, professora Gina Abdalla Buchaul, que faleceu muito
nova, deixando viúvo o Dr. Chaul Wady Buchaul, nosso eterno
Chefe do Escritório Local da Emater-Rio, neste município, com
quem teve dois filhos, Diogo e Heitor. Em seguida, o vereador
Nestor Lopes falou também sobre a grande perda que também
representa para a sociedade madalenense, a morte da centenária
madalenense dona Almerinda de Souza Teixeira, que era viúva do
senhor Constantino Teixeira, com quem teve 17 filhos, dos quais,
sobreviveram 15, entre os quais Geraldo Careca, Reginaldo Pezão e
Abelardo. Lembrou o vereador Nestor Lopes que dona Almerinda
era uma mulher de baixa na estatura, mas grandiosa pelos exemplos
de trabalho, honradez e dedicação à família, cuja vida resulta em
grande exemplo e lição de vida às famílias madalenenses. Terminou
o vereador Nestor Lopes dizendo que rogava ao nosso Senhor Jesus
Cristo que proteja sob o seu Manto Sagrado as almas de dona Neyse
e de dona Almerinda, rogando também que os corações dos seus
familiares sejam consolados. Na sequência, o Senhor Presidente

solicitou aos presentes que fizessem um minuto de silêncio em
homenagem às memórias das senhoras Neyse Gomes Abdalla e
Almerinda de Souza Teixeira. Em seguida, 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 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.
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