
 

 

 

 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena 
 

                 Ata da quarta Sessão Legislativa do primeiro Período Legislativo da 

Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, realizada aos 07 (sete) dias do mês 

de março 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, Tony de Moraes Feijó, Jayme 

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

da Silva e Geroncimar da Silva Costa, 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 aprovada 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: Ofício Gabinete do Prefeito 

056/2022, que trata de veto integral ao projeto de lei municipal nº 005/2022, de 

autoria do vereador Jayme Rizeto, que institui no calendário oficial do município a 

Semana do Empreendedorismo e dá outras providências. Requerimento n 

005/2022, de autoria do vereador Vagner Bazil, que dispõe sobre anteprojeto de 

que trata da instituição do Programa de Reabilitação pós-covid. Indicação nº 

027/2022, autoria do vereador Mazinho do Dezessete que indica ao senhor 

prefeito, através da Secretaria Municipal de Saúde, seja estendido o serviço de 

coleta de sangue à comunidade de Agulha dos Leais, pelo menos, duas vezes por 

mês. Indicação nº 028/2022, de autoria do vereador Vagner Bazil, que indica ao 

senhor prefeito a melhoria da estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual 

do Desengano, bem como, a designação de um servidor para ficar responsável pela 

manutenção da referida estrada. Indicação nº 029/2022, de autoria do vereador 

Nestor Lopes, que indica ao Senhor Governador, através da Secretaria de Estado 

de Ambiente, a reconstrução da ponte localizada na entrada principal do Horto 

Santos Lima, nesta cidade. Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente 

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

constou do seguinte: Projeto de Lei Municipal nº 014/2022, 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, 

neste caso, sobre alteração da disposição das faixas que devem constar nas laterais 

dos veículos táxi, que colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de 

votos, em primeira votação. Projeto de Lei Municipal nº 013/2022, de autoria do 

Poder Executivo que dispõe sobre a adequação da Lei Orçamentária no valor RS 



18.000,00, para atender a Secretaria Municipal de Educação, que a pedido do 

vereador Nestor Lopes e consenso dos senhores vereadores, após ter sido discutido 

foi aprovado por unanimidade de votos em 1ª e 2ª votação com os pareceres das 

comissões permanentes pertinentes. Projeto de Lei Municipal nº 012/2022, de 

autoria do vereador Jayme Rizeto da Silva, 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, que após ter sido discutido foi 

colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade de votos em segunda 

votação, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes pertinentes. 

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

vereadores e pela ordem falou o vereador Jayme Rizeto, que convidou a todos para 

no dia 15, terça-feira, às 10h30m, estarem recebendo os alunos do CEMAD, que 

estarão fazendo uma visita à Câmara Municipal. Em seguida falou o vereador 

Nestor Lopes, convidando a todos para estarem participando de um curso e 

treinamento sobre guarda e arquivo de documentos e sobre manutenção de museus 

e arquivos públicos, a ser ministrado pela Secretaria de Cultura do Estado no CIEP 

desta cidade nos dias 16 e 17 do corrente, esclarecendo que será feita a entrega de 

certificados aos participantes. Na sequência falou o Senhor Presidente que também 

informou sobre a realização de eventos coordenados pelo Sebrae e Convention 

Visitors Bureau, com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal, a serem 

realizados nesta Casa Legislativa, na segunda-feira, 14 de março, respectivamente, 

a partir das 09 e 15 horas, sendo que o primeiro será para microempreendedores 

individuais e o segundo para o setor de turismo rural. Em seguida, o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio pelo falecimento do 

madalenense Geraldo Carneiro Faria, servidor público aposentado da Funderj, 

ocorrido no dia 26 de fevereiro p.p. 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 14 de março de 2022. 
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