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Ata nº. 032/22 
 
 
 
  Ata da 32ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início a trigésima 
segunda Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da 7ª Legislatura da Câmara Municipal 
de Porto Real situada na Avenida Dom Pedro II, nº. 1550; presidida pelo Vereador Carlos Antonio de 
Lima que desejou a todos um bom dia e convidou o Vereador Cláudio para que fizesse a Oração. O 
Presidente deu início à Primeira Fase Expediente, colocando em votação a ata da Sessão anterior. Ata 
da 31ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima Legislatura da 
Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia oito de junho de dois mil e vinte e dois, e 
comunicou que de acordo com o § 3º do art. 122 do Regimento Interno desta Casa será dispensada a 
leitura da ata uma vez em que todos possuem cópia da mesma. O Presidente colocou em Discussão a 
referida ata, não havendo inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam 
como estão. A Ata da 31ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real foi aprovada por unanimidade. Ata da 06ª Sessão Extraordinária do 
Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, 
realizada no dia oito de junho de dois mil e vinte e dois, e comunicou que de acordo com o § 3º do art. 
122 do Regimento Interno desta Casa será dispensada a leitura da ata uma vez em que todos possuem 
cópia da mesma. O Presidente colocou em Discussão a referida ata, não havendo inscritos, colocou em 
Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Ata da 06ª Sessão Extraordinária 
do Segundo Período Legislativo Ordinário da Câmara Municipal de Porto Real foi aprovada por 
unanimidade. Ata da 07ª Sessão Extraordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da 
Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia oito de junho de dois mil e 
vinte e dois, e comunicou que de acordo com o § 3º do art. 122 do Regimento Interno desta Casa será 
dispensada a leitura da ata uma vez em que todos possuem cópia da mesma. O Presidente colocou em 
Discussão a referida ata, não havendo inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. A Ata da 07ª Sessão Extraordinária do Segundo Período Legislativo 
Ordinário da Câmara Municipal de Porto Real foi aprovada por unanimidade. O presidente leu o 
Oficio nº 956/GP/2022 do prefeito Alexandre Serfiotis cumprimentando-o cordialmente, agradecendo 
a parceria dos Vereadores e aproveitou a oportunidade para indicar o Vereador Elias Vargas de 
Oliveira (PRTB) para exercer a função de Líder do Governo na Câmara Municipal de Porto Real em 
substituição ao Vereador Ronário de Souza da Silva. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº 0121/2022 – Poder Executivo Municipal – Dispõe 
Sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras Providências. O 
Presidente, devido ao horário, encerrou a leitura do referido Projeto, voltando para a próxima Sessão. 
O Presidente retirou da pauta a Indicação nº 0057/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima – 
Solicita a Criação do Programa “Leite do Bem” no Município de Porto Real. Terminada a Primeira 
Fase, o Presidente passou para a Segunda Fase, Ordem do Dia. O Presidente falou que havia Projeto 
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para ser discutido e votado nesta Fase da Sessão. Segunda Discussão e Segunda Votação. O Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 0004/2022 – Vereador 
Ronário de Souza da Silva – Institui o Projeto Municipal Aprendiz mirim de Porto Real. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Elias Vargas que solicitou a dispensa da leitura dos 
Projetos 0004 e 0009 uma vez que já foram lidos na Casa assim como de seus Pareceres e que fosse 
feita uma votação em bloco. O Presidente colocou em Discussão o referido pedido. Não havendo 
inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O pedido do 
Vereador Elias Vargas foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou em Segunda Discussão 
o Projeto de Lei nº 0004/2022 – Vereador Ronário de Souza da Silva – Institui o Projeto Municipal 
Aprendiz mirim de Porto Real e o Projeto de Lei nº 0009/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira 
– Dispõe Sobre a Publicização da Lista de Medicamentos Disponíveis para abastecimento da Rede 
Pública Municipal de Saúde, no Site Oficial do Município de Porto Real, na Forma que Especifica. 
Não havendo inscritos, colocou em Segunda Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam 
como estão. O Projeto de Lei nº 0004/2022 – Vereador Ronário de Souza da Silva – Institui o 
Projeto Municipal Aprendiz mirim de Porto Real e o Projeto de Lei nº 0009/2022 – Vereador Elias 
Vargas de Oliveira – Dispõe Sobre a Publicização da Lista de Medicamentos Disponíveis para 
abastecimento da Rede Pública Municipal de Saúde, no Site Oficial do Município de Porto Real, na 
Forma que Especifica foram aprovados por unanimidade em Segunda Votação. Primeira 
Discussão e Primeira Votação. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do 
Projeto de Lei nº 0012/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Revogam-se as Restrições de 
Enfrentamento á Pandemia do Coronavírus (Covid-19), aos Cidadãos Imunizados, na Forma que 
Menciona. O Presidente passou a palavra para o Vereador Elias Vargas que solicitou a dispensa da 
leitura dos Projetos 0012, 0013 e 0014 uma vez que já foram lidos na Casa que fossem lidos somente 
seus Pareceres e que fosse feita uma votação em bloco. O Presidente colocou em Discussão o referido 
pedido. Não havendo inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam 
como estão. O pedido do Vereador Elias Vargas foi aprovado por unanimidade. O Primeiro 
Secretário leu os Pareceres. Terminada a leitura, o Presidente colocou em Primeira Discussão o 
Projeto de Lei nº 0012/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Revogam-se as Restrições de 
Enfrentamento á Pandemia do Coronavírus (Covid-19), aos Cidadãos Imunizados, na Forma que 
Menciona, o Projeto de Lei nº 0013/2022 – Vereador Ronário de Souza da Silva – Substitui a 
Concessão do Benefício Eventual para Situação de Vulnerabilidade Temporária, Alimentos (Cesta 
Básica), por Fornecimento de Cartão Magnético e dá outras Providências e o Projeto de Lei nº 
0014/2022 – Vereadores Fábio Nunes Maia, Renan Márcio de Jesus Silva e Ronário de Souza da 
Silva – Dispõe Sobre a Implementação de Faixa Elevada para Travessia de Pedestres em Frente a 
Escolas e Hospitais (Pronto Socorre, Postinho e PSFs) do Município. Não havendo inscritos, 
colocou em Primeira Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O Projeto de 
Lei nº 0012/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Revogam-se as Restrições de 
Enfrentamento á Pandemia do Coronavírus (Covid-19), aos Cidadãos Imunizados, na Forma que 
Menciona, o Projeto de Lei nº 0013/2022 – Vereador Ronário de Souza da Silva – Substitui a 
Concessão do Benefício Eventual para Situação de Vulnerabilidade Temporária, Alimentos (Cesta 
Básica), por Fornecimento de Cartão Magnético e dá outras Providências e o Projeto de Lei nº 
0014/2022 – Vereadores Fábio Nunes Maia, Renan Márcio de Jesus Silva e Ronário de Souza da 
Silva – Dispõe Sobre a Implementação de Faixa Elevada para Travessia de Pedestres em Frente a 
Escolas e Hospitais (Pronto Socorre, Postinho e PSFs) do Município foram aprovados por 
unanimidade em Primeira Votação. Terminada a Segunda Fase, o Presidente passou para a Terceira 
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Fase, Indicações e Requerimentos Verbais. O Presidente falou que não havia nenhum Vereador 
inscrito. Terminada a Terceira Fase, o Presidente passou para a Quarta Fase, Explicações Pessoais. O 
Presidente perguntou ao Primeiro Secretário se tinha algum Vereador inscrito para as Explicações 
Pessoais. O Primeiro Secretário falou que sim, o Vereador Renan Márcio. O Presidente passou a 
palavra para o Vereador Renan Márcio de Jesus Silva que desejou a todos um bom dia e falou que o 
motivo que o levava ali era triste e lamentável, relatou um problema que enfrentavam há tempos e 
ninguém tomava posição, falou que quando um Secretário de uma pasta era procurado não havia 
resposta, o motivo foi o fornecimento das cestas básicas que por várias vezes foi dito pelo prefeito que 
a fome tinha pressa, não esperava, e era verdade, por isso estava pedindo que o prefeito, secretário de 
governo e de assistência social pudessem resolver esse problema, pois existiam famílias que tinham 
apenas uma alimentação, na escola, estava ali cobrando o fornecimento das cestas, falou que era 
covardia que estavam fazendo, falou do desemprego e pediu ao prefeito que pudesse acelerar esse 
processo, falou que havia um contrato vigente e que teve mês que não entregou a cesta básica, falou 
que vai ter outro órgão para fiscalizar e colocar para frente pediu ao prefeito para resolver esse 
problema. Terminada a Quarta Fase, o Presidente passou para a Quinta Fase, Horário de Liderança. 
O Presidente passou a palavra o Vereador Ronário de Souza da Silva, Líder do PSDB para que caso 
queira, faça uso da mesma. O Vereador Ronário desejou a todos um bom dia. O Presidente passou a 
palavra o Vereador Diego Graciani de Almeida, Líder do CIDADANIA para que caso queira, faça 
uso da mesma. O Vereador Diego desejou a todos um bom dia e informou que amanhã vai ter um 
serviço do RJ para todos no horto, às nove horas, projeto do governo do estado e parabenizou o 
governador; citou serviços a serem feitos. O Presidente passou a palavra o Vereador Luís Fernando 
da Silva, Líder do PSD para que caso queira, faça uso da mesma. O Vereador Fernando Beleza 
desejou a todos um bom dia e reforçou o convite do Horto, agradeceu o governador, parabenizou o 
novo Líder de Governo, o Vereador Elias Vargas. O Presidente passou a palavra a Vereadora 
Fernanda Emerenciano dos Santos, Líder do PDT, para que caso queira, faça uso da mesma. A 
Vereadora Fernanda desejou a todos um bom dia. O Presidente passou a palavra o Vereador Elias 
Vargas de Oliveira, Líder do PRTB para que caso queira, faça uso da mesma. O Vereador Elias 
desejou a todos um bom dia e parabenizou o governo do estado juntamente com a prefeitura de Porto 
Real pela realização do RJ para todos e falou que a parceria era importante; agradeceu a população por 
participar da prestação de contas do Deputado Marcelo Cabeleireiro e que foi muito clara a explicação, 
falou que era importante tal coisa de um deputado estadual e falou que o mesmo convidou todos para 
amanhã estarem no Ilha Clube para sua pré-candidatura e de seu aniversário. O Presidente passou a 
palavra o Vereador Cláudio Luís Guimarães, Líder do PTB para que caso queira, faça uso da mesma. 
O Vereador Cláudio desejou a todos um bom dia, parabenizou a prefeitura e o governo de estado pelo 
evento no horto; falou que dia 14 de junho era comemorado o dia mundial do doador de sangue e que 
na verdade tinha que ser comemorado todos os dias, falou que o frio caía as doações e que seu pedido 
era para que quem pudesse, doassem; parabenizou o novo líder de governo e desejou que ele ajudasse 
em levar soluções junto ao executivo. O Presidente passou a palavra o Vereador Elias Vargas de 
Oliveira, Líder de Governo para que caso queira, faça uso da mesma. O Vereador Elias Vargas falou 
que esteve com o prefeito e que viram a melhor forma do poder público resolver a questão do 
problema do Lair que morava no Freitas, falou da dificuldade do governo no início, mas que todo 
início era assim e que agora sentiu o prefeito mais aberto ao diálogo, querendo levar o melhor para o 
município, e falou que era um desafio ser líder de governo e que era um privilégio, falou que todos 
poderiam ficar tranqüilo que ele daria seu melhor, desejou que o diálogo seja amplo em diversos 
setores para no final a população seja beneficiada; a respeito da cesta básica falou que não teve 
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nenhum pedido de cesta básica, mas que tudo que for colocado na Casa seria apurado, se comprometeu 
em procurar secretários e levar uma resposta da real situação; falou que a preocupação do prefeito e de 
todos era que não podiam ver um morador com essa dificuldade e o quanto isso deveria ser doído; 
agradeceu os Vereadores quês e pronunciaram a seu favor e se colocou á disposição; deixou um abraço 
para seu filho que estava presente na Sessão. Terminada a Quinta Fase, o Presidente passou para a 
Sexta Fase Lembretes. O Presidente falou que não havia lembretes e parabenizou o governador do 
estado e sua equipe em parceria com o poder executivo pelo RJ para todos. Terminada a Sexta Fase, o 
Presidente passou para a Sétima Fase Encerramento. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 
deu por encerrada a presente Sessão às onze horas e trinta e quatro minutos desejando a todos um bom 
dia. Eu, Camila Costa Rosas, digitei a presente ata, que vai por mim assinada e pelos Vereadores 
presentes.  

Assinam a ata:  
 
 
Carlos Antonio de Lima (Presidente): ____________________________________________________ 
 
 
 
Fábio Nunes Maia (2º Vice-Presidente): __________________________________________________ 
 
 
 
Renan Márcio de Jesus Silva (1° Secretário): ______________________________________________ 
 
 
 
Ronário de Souza da Silva (2º Secretário): ____________________________________________ 

 

Cláudio Luís Guimarães: ___________________________________________________________ 

 

Elias Vargas de Oliveira: _______________________________________________________ 

 

Henry de Carvalho Nunes: __________________________________________________ 

 

Luís Fernando da Silva: _________________________________________________________ 
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  Ata da 32ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 

 

Fernanda Emerenciano dos Santos: ________________________________________________ 

 

Diego Graciani de Almeida: _____________________________________________________ 

 

Juan Pablo da Silva Almeida: ____________________________________________________ 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


