
 

 

 

 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena 
 

                 Ata da segunda Sessão Legislativa do primeiro Período Legislativo 

da Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, realizada aos 14 (quatorze) 

dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). 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), Matheus Freixo 

Ouverney, Geroncimar da Silva Costa, Tony de Moraes Feijó, Jayme Rizeto da 

Silva, Vagner Bazil da Silva, Edmar Farah Ramos e Nilcinei Figueiredo da 

Silva, declarou aberta a sessão e em seguida solicitou ao primeiro Secretário 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que após ter sido lida foi 

aprovad a por unanimidade de votos. Na sequência, o Senhor Presidente 

solicitou ao senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias 

constantes do Expediente, que constou do seguinte: Projeto de Lei Municipal nº 

011/2022, de autoria do vereador Jayme Rizeto que proíbe o manuseio, a 

utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios com 

estampidos, e, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro 

ruidoso no município de Santa Maria Madalena e dá outras providências. 

Projeto de Resolução nº 003/2022, de autoria do vereador Matheus Ouverney 

Freixo, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadã Madalenense a 

senhora Kizzy Boquimpani Cabelli Rizetto. Indicação nº 012/2022, de autoria 

do vereador Nilcinei Figueiredo da Silva, que indica ao Senhor Prefeito o 

asfaltamento de Santo Antônio do Imbé até à divisa do município de Conceição 

de Macabu, passando pelo Mandigueiro e Osório Bersot. Indicação nº 

013/2022, de autoria do vereador Vagner Bazil, que indica ao Senhor Prefeito a 

reconstrução do ponto de ônibus no trevo de Manoel de Moraes e construção 

de um ponto de ônibus com banco e cobertura em frente ao Corpo de 

Bombeiros, próximo ao trevo de Manoel de Moraes. Indicação nº 014/2022, de 

autoria do vereador Vagner Bazil, que indica ao Senhor Prefeito à instalação de 

quebra-molas próximo ao Bar do Morcegão. Indicação nº 016/2022, de autoria 

do vereador Matheus Ouverney, que indica ao Senhor Prefeito a colocação de 

uma lixeira próximo da ponte que dá acesso ao loteamento Arlindo Feijó, no 

bairro Largo do Machado. Indicação nº 017/2022, de autoria do vereador 

Matheus Ouverney, que indica ao Senhor Prefeito a colocação de uma lixeira 

no entroncamento entre o Galpão de Mudas e a Usina de Reciclagem de Lixo, 

no 1º Distrito deste Município. Indicação nº 018/2022, de autoria do vereador 

Edmar Farah Ramos, que requer ao Senhor Presidente seja expedido ofício à 



ENEL solicitando providências quanto ao irregular e precário serviço de 

fornecimento de energia elétrica no município de Santa Maria Madalena, 

principalmente, nas regiões de Sossego do Imbé, Brinco, Agulha dos Leais, 

Santo Antônio do Imbé, Osório Bersot e Triunfo, como também, seja expedido 

ofício à ANAEL e ao Ministério Público denunciando o precário serviço que a 

ENEL vem prestando neste município, além de cobrar providências quanto a 

necessidade de substituição de postes que se apresentam com sérios 

problemas nas suas estruturas. Indicação nº 019/2022, de autoria do vereador 

Nilcinei Figueiredo da Silva, que indica ao Senhor Prefeito Municipal para que 

interceda junto ao DER, solicitando a construção do asfaltamento de Macuco 

do IMBÉ até à cidade de Conceição de Macabu. Requerimento nº 003/2022, de 

autoria do vereador Jayme Rizeto da Silva que Requer à Mesa Diretora 

expedição de correspondência ao Senhor Prefeito solicitando informações 

quanto a possibilidade de encaminhar projeto de Lei a esta Casa Legislativa 

concedendo o reajuste de 33,24% aos profissionais do magistério público da 

educação básica. Requerimento nº 004/2022, de autoria do vereador Matheus 

Ouverney, que Requer ao Senhor Prefeito Municipal seja encaminhado projeto 

de lei concedendo Revisão Geral anual dos servidores públicos municipais. 

Terminada a leitura do Expediente e antes do Senhor Presidente solicitar ao 

Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ordem do Dia, foi 

comunicado ao Plenário que o Projeto de Lei Municipal nº 004/22, de autoria do 

vereador Vagner Bazil, que propõe alteração na Lei Municipal nº 2.028/2016, 

que trata da regulamentação de questões relacionadas aos serviços de táxi 

neste município, estava sendo encaminhado para Parecer da Senhora 

Procuradora desta Câmara Municipal. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou a leitura da Ordem do Dia que constou do seguinte: Projeto de Lei 

Municipal nº 005/22, de autoria do vereador Jayme Rizeto, que dispõe sobre a 

instituição da Semana do Empreendedorismo neste município, que após ter 

sido discutido foi aprovado por unanimidade de votos em primeira votação. 

Projeto de Lei Municipal nº 006/22, de autoria do Poder Executivo, enviado pela 

Mensagem nº 005/2022, que dispõe sobre a adequação da Lei Orçamentária 

no valor de 167.651,08, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, que 

após ter sido discutido foi aprovado por unanimidade de votos em primeira 

votação. Projeto de Lei Municipal nº 009/22, de autoria do Poder Executivo, 

enviado pela Mensagem 005/2022, que dispõe sobre a adequação da Lei 

Orçamentária no valor de 199. 869,00, para atender a Secretaria Municipal de 

Saúde, que após ter sido discutido foi aprovado por unanimidade de votos em 

primeira votação. Projeto de Lei Municipal nº 008/22, de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 1359, de 24/04/2008, 

que dispõe sobre a concessão de adiantamentos aos servidores e agentes 

políticos municipais, que após ter sido discutido foi aprovado por unanimidade 

de votos em primeira votação. Projeto de Lei Municipal nº 010/2022, 

encaminhado pela Mensagem nº 007/2022, que dispõe sobre devolução de 

recurso financeiro ao Governo Federal, tendo o vereador Nestor Lopes 



esclarecido que o valor correspondente a 5.391,41, já havia sido aprovado no 

final do ano de 2021, mas que em vista de questões burocráticas, não houve 

tempo hábil para a referida devolução ter sido efetivada no exercício de 2021, 

razão pela qual permanecia tal necessidade, sendo que em vista do exíguo 

prazo para tal procedimento, havia a necessidade do referido projeto ser 

aprovado em primeira e segunda votação na presente sessão, por isso, 

solicitava ao Senhor Presidente para que consultasse o Soberano Plenário 

sobre tal possibilidade. Após o Senhor Presidente ter consultado os senhores 

vereadores sobre essa solicitação do vereador Nestor Lopes e ter contado com 

o apoio dos senhores vereadores, o senhor Presidente colocou o aludido 

projeto em discussão e após ter sido discutido, foi aprovado por unanimidade 

de votos com os Pareceres da Comissões Permanentes competentes. Projeto 

de Resolução nº 001/2022, de autoria do Vereador Vagner Bazil que concede o 

título de cidadã madalenense a senhora Márcia Cerbino Maduro, que após ter 

sido discutido foi aprovado por unanimidade de votos em votação única com o 

Parecer da Comissão Permanente competente. Projeto de Resolução nº 

002/2022, de autoria da Mesa Diretora que regulamenta a carga horária da 

Procuradora desta Casa Legislativa, que após ter sido discutido foi aprovado 

por unanimidade de votos em votação única por unanimidade de votos. Ofício 

nº 392/2021, do Gabinete do Prefeito, que apresenta veto integral ao projeto de 

lei 022/2021, de autoria do vereador Jayme Rizeto, que estabelece as igrejas e 

os templos religiosos de qualquer culto como atividade essencial no município 

de Santa Maria Madalena, inclusive em tempos de calamidade pública, que 

após ter sido discutido e com a concordância do próprio vereador autor, o 

referido veto foi aprovado por unanimidade de votos, em votação única, com os 

Pareceres das Comissões Permanentes competentes. Ofício nº 393/2021, do 

Gabinete do Prefeito, que apresenta veto integral ao projeto de lei 034/2021, de 

autoria do vereador Jayme Rizeto, que dispõe sobre a triagem precoce para 

diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nas unidades de 

saúde, creches e escolas de educação infantis municipais e privadas neste 

município, que após ter sido discutido e com a concordância do próprio 

vereador autor, o referido veto foi aprovado por unanimidade de votos, em 

votação única, com os Pareceres das Comissões Permanentes competentes. 

Ofício nº 394/2021, do Gabinete do Prefeito, que apresenta veto integral ao 

projeto de lei 038/2021, de autoria do vereador Jayme Rizeto, que dispõe sobre 

o reconhecimento da prática de atividade física e do exercício físico como 

essenciais no âmbito do município de Santa Maria Madalena, mesmo em 

tempo de crise ocasionadas por moléstias contagiosas os catástrofes naturais, 

que após ter sido discutido e com a concordância do próprio vereador autor, o 

referido veto foi aprovado por unanimidade de votos, em votação única, com os 

Pareceres das Comissões Permanentes competentes. Ofício nº 395/2021, do 

Gabinete do Prefeito, que apresenta veto integral ao projeto de lei 060/2021, de 

autoria do vereador Jayme Rizeto, que institui o dia da Bíblia no calendário 

oficial de eventos no município de Santa Maria Madalena, que após ter sido 



discutido, o referido veto foi reprovado por unanimidade de votos, em votação 

única, com os Pareceres das Comissões Permanentes competentes. Na 

sequência o Senhor Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores, 

pela ordem falou o vereador Geroncimar da Silva Costa que parabenizou a 

Igreja de Cristo sobre o evento realizado na Praça Frouthé, no dia de ontem, 

domingo, 13 de fevereiro. Falou também que o papel do vereador é estar 

solicitando as autoridades competentes as providências que se fazem 

necessárias à solução dos problemas que afligem à população. Que ele próprio 

conversou com o Deputado Áureo, Presidente Estadual do seu Partido sobre 

algumas reivindicações, tendo ouvido como resposta que sem projetos não tem 

como fazer pedidos para atender o município, mas que de qualquer forma é de 

se reconhecer  que esse é o trabalho do vereador, pedir obras para o 

município, como o pedido de asfalto feito pelo vereador Nilcinei. Não havendo 

mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou que 

fosse feito um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Jair Bizzo 

Gonçalves, ocorrido nesta data, e da Senhora Helena dos Santos Rodrigues, 

ocorrido na sexta-feira, dia 11. Cumprida esta parte 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 21 de fevereiro de 2022. 
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