Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
Ata da quinta Sessão ordinária do primeiro Período Legislativo da Câmara
Municipal de Santa Maria Madalena, realizada aos 14 (quatorze) 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, Nilcinei Figueiredo da Silva e Geroncimar
da Silva Costa, declarou aberta a sessão justificando a ausência do vereador Edmar
Farah Ramos 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: Ofícios nºs. 061, 063 e 075/2022, do gabinete do gabinete do senhor
prefeito municipal, respondendo aos requerimentos de autoria, respectivamente,
dos vereadores Matheus ouverney e jayme rizeto, através dos quais é informado
que estão sendo realizados estudos de impacto financeiro para se decidir sobre a
revisão geral dos servidores, bem como, sobre o reajuste do piso salarial dos
profissionais do magistério. Projeto de Lei Municipal nº 015/2022, de autoria do
vereador Jayme Rizeto que dispõe sobre a Obrigatoriedade de Curso de Primeiros
Socorros nas Escolas Públicas e Privadas no município de Santa Maria Madalena.
Projeto de Resolução nº 004/2022, de autoria da Mesa Diretora que concede o
título de cidadania madalenense ao Padre Jorge Getúlio Moreira, Pároco da
Paróquia de Santa Maria Madalena. Moção nº 001/2022, de autoria da Mesa
Diretora expressando o sentimento de pesar pelo falecimento da senhora Marília
Siqueira Teixeira, ocorrido no dia 08 de março de 2022. Moção nº 002/2022, de
autoria da Mesa Diretora de Congratulações e Aplausos aos servidores do Hospital
Basileu Estrela de Santa Maria Madalena. Moção nº 003/2022, de autoria da Mesa
Diretora de Congratulações e Aplausos aos servidores da Divisão de Transportes
da Prefeitura de Santa Maria Madalena. Moção nº 004/2022, de autoria da Mesa
Diretora de Congratulações e Aplausos aos servidores da Secretaria Municipal de
Santa Maria Madalena. Ofício nº 034/2022, do Conselho Tutelar de Santa Maria
Madalena que encaminha propostas de alteração no Regimento Interno e na Lei
Municipal 856/1999, que dispõe sobre o Conselho Tutelar de Santa Maria
Madalena. Indicação nº 029/2022, de autoria do vereador Jayme Rizeto indicando
ao senhor Prefeito medidas necessárias quanto ao uso facultativo de máscaras
faciais em todos os ambientes no município de Santa Maria Madalena. Indicação

nº 030/2022, de autoria do vereador Jayme Rizeto indicando ao senhor Prefeito
medidas necessárias visando a construção de uma quadra de areia ao lado do
Estádio de Futebol Tânios Assaf, em Triunfo. Indicação nº 031/2022, de autoria do
vereador Nestor Lopes indicando ao senhor Prefeito a construção de muro de
contenção na Rua Professora Gina Abdalla Buchaul, no bairro Novo
Arranchadouro, nesta cidade. Requerimento n 006/2022, de autoria do vereador
Vagner Bazil, que requer informações ao senhor prefeito municipal sobre o decreto
nº 2661, de 08 de abril de 2020, que decretou a situação da calamidade pública no
âmbito do município de santa maria madalena em decorrência da propagação do
coronavírus – covid 19 e dá outras providências. 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: Antes da leitura do
constante na Ordem do Dia, foi comunicado pelo senhor Presidente que o 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, será votado na próxima sessão.
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 segunda
votação, com os pareceres das comissões permanentes pertinentes. Terminada a
Ordem do Dia, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores e
pela ordem falou o vereador Geroncimar da Silva Costa que fez comentários sobre
a conversa que teve com o professor Kleber Mansur, Secretário de Educação,
Esporte e cultura, dizendo o vereador que gostou muito das propostas e intenções
do Secretário e que é muito bom constatar que o mesmo está preocupado em fazer
a coisa certa, fazer o melhor, diferente de alguns que ocupam determinados cargos
mas já se terem a mesma garra e entusiasmo de antes, por isso, ter ficado satisfeito
em conversar com o professor Kleber Mansur, que apesar das dificuldades
enfrentadas está trabalhando para fazer o melhor, daí o motivo de estar fazendo
esse registro na presente sessão. Também falou o vereador sobre a necessidade do
Poder Executivo em estar promovendo uma reforma geral na Praça Frouthé, por
ser a principal praça da cidade e encontrar-se com alguns equipamentos precisando
de substituição urgente, citando como exemplo o parque infantil, que carece de
novos brinquedos, quando falou ainda sobre a necessidade da Prefeitura em estar
adequando alguns locais com dispositivos de acessibilidade, como é o caso da
escadaria que dá acesso ao coreto, à escadaria que divide as duas partes da praça,
parte baixa e parte alta, e ainda no acesso à quadra de esportes. Na sequência falou
o Senhor Presidente que solicitou fosse feito um minuto de silêncio pelo
falecimento da senhora Marília Siqueira de Teixeira, ocorrido no dia 08 de março,
vítima de infarto fulminante. Esclareceu o Senhor Presidente que o seu pedido era
feito, não somente pelo fato de ter sido ela sua ex-cunhada, mas principalmente,

pelo fato de ter sido uma professora que prestou relevante serviço ao magistério do
estado, destacadamente no município de nova Friburgo, onde por mais de 20 anos
foi professora e diretora do colégio estadual carlos marchon, localizada no distrito
de lumiar. 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 março de 2022.
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