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Ata nº. 033/22 
 
 
 
  Ata da 33ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início a 
trigésima terceira 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 Ronário para que fizesse a 
Oração. O Presidente deu início à Primeira Fase Expediente, colocando em votação a ata da Sessão 
anterior. Ata da 32ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima 
Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia treze 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 32ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da 
Câmara Municipal de Porto Real foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretário que continuasse 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 Primeiro Secretário continuou a leitura. Terminada a leitura o Presidente 
encaminhou o referido Projeto á Coordenadoria de Serviços Legislativos, nos termos do artigo 188, do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Real, onde ficará á disposição dos senhores 
Vereadores por quinze dias aguardando emendas. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura da Indicação nº 0057/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima – Solicita a Criação 
do Programa “Leite do Bem” no Município de Porto Real. O Primeiro Secretário fez a leitura. 
Terminada a leitura o Vereador Fábio Maia assumiu a Presidência e colocou em Discussão a referida 
Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que leu á justificativa anexada á ata. Não 
havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. 
A Indicação nº 0057/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima – Solicita a Criação do Programa 
“Leite do Bem” no Município de Porto Real foi aprovada por unanimidade. O Vereador Carlinhos 
reassumiu a Presidência. Terminada a Primeira Fase, o Presidente passou para a Segunda Fase, Ordem 
do Dia. O Presidente falou que havia Projeto 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 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 Ronário que solicitou a 
dispensa da leitura dos Projetos 0012, 0013 e 0014 uma vez que já foram lidos na Casa assim como 
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 Ronário foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou em 
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Segunda 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. O Presidente passou a palavra para o Vereador Ronário que falou sobre o Projeto nº 0013, 
falou que quando pensou nesse Projeto foi por conta das lamúrias, da indisponibilidade da secretaria 
estar conseguindo colocar no dia correto a distribuição da cesta básica, falou que procurou uma forma 
de fomentar o comércio local, falou que foi um Projeto muito estudado que visava além de garantir a 
autonomia dos usuários também vai gerar emprego e renda na cidade, uma vez que os valores gastos 
atualmente com a compra das cestas básicas de alimentos serão gastos nos diversos supermercados e 
mercearias da cidade, aquecendo a economia local; falou que era o projeto mais importante dele na 
Casa. O Presidente retirou da pauta o Projeto de Lei do Vereador Elias, nº 0012, pelo fato do autor não 
estar presente na Sessão. O Presidente passou a palavra para o Vereador Renan Márcio que falou do 
Projeto nº 0013, um projeto que vai facilitar a vida da população e ajudar muito, um cartão onde os 
beneficiários vão poder comprar nos mercados da cidade além de gerar renda no Município, falou que 
o projeto era de grande relevância, parabenizou o autor. Não havendo inscritos, colocou em Segunda 
Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. 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 Segunda Votação. Terminada a 
Segunda Fase, o Presidente passou para a Terceira Fase, Indicações e Requerimentos Verbais. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Renan Márcio de Jesus Silva para que pudesse fazer sua 
Indicação Verbal. O Vereador Renan Márcio indicou a aquisição de camas, cobertores, colchão, 
lençóis para a Central de Ambulância. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O 
Presidente passou a palavra para o autor que falou ter sido procurado por motoristas da central e que 
passou lá depois do desastre natural que acabou alagando o quarto onde o motorista dormia, perdendo 
tudo, pediu a sensibilidade do Governo, falou que era importante e da necessidade dos equipamentos 
para os motoristas. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Renan Márcio foi aprovada por unanimidade. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Ronário de Souza da Silva para que pudesse fazer sua 
Indicação Verbal. O Vereador Ronário deixou para outro dia. 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, os 
Vereadores Ronário e Renan Márcio. O Presidente passou a palavra para o Vereador Ronário de 
Souza da Silva que desejou a todos um bom dia e falou que o que levava ali era um motivo gratificante 
dentro da trajetória como Vereador, sobre os projetos que foram aprovados essa semana; agradeceu os 
pares pela aprovação do projeto aprendiz mirim e o projeto da concessão do benefício eventual para 
situação de vulnerabilidade temporária de alimentos na cesta básica, falou ter ficado feliz com a 
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aprovação, falou que o aprendiz mirim era uma demanda que encontrava na cidade e que foi pensado 
através de experiências próprias que teve enquanto adolescente em Resende não só pensando na 
questão financeira, mas também preparar os jovens para a vida profissional e formação de caráter, 
agradeceu os Vereadores; o do cartão magnético falou que era muito importante, falou da situação 
latente a dificuldade da entrega da cesta básica, falou que tem fome tem pressa e que se debruçou em 
cima de Leis para pensar numa solução que não onerasse o município e que essa conversão da cesta 
para o cartão não infringia essa lei e além de tudo vai dar oportunidade do usuário escolher o que 
comprar, falou que o cartão só vai poder ser usado na cidade, fomentando os estabelecimentos na 
cidade. O Presidente passou a palavra para o Vereador Renan Márcio de Jesus Silva que desejou a 
todos um bom dia e parabenizou o governo municipal junto ao governo do estado pelo RJ para todos, 
parabenizou os Vereadores Diego e Fernando Beleza por forneceram e trazer esse serviço para a 
cidade, falou que não pôde comparecer, mas ficou feliz em ver o trabalho feito, agradeceu e falou que 
quando tivesse que cobrar iria, mas também sabia a hora de elogiar. 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 e parabenizou a ação feita na cidade, parabenizou os 
Vereadores envolvidos e falou que quando o projeto era bom tinha que aplaudir. 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 falou que estava feliz, falou do RJ para 
todos, agradeceu o governador, o deputado estadual Rodrigo que várias vezes estiveram juntos e que 
ele forneceu esse lindo programa onde a população foi muito beneficiada, agradeceu o prefeito pelo 
apoio, falou que gostaria de fazer no Freitas Soares também, agradeceu e falou que esteve no Rio de 
Janeiro para participar da 59ª Convenção de Contabilidade do estado do Rio de Janeiro que foi 
convidado pela Mirtes Galão que foi empossada como delegada em Porto Real. 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 Fábio Nunes Maia, Líder do DC para que caso queira, faça uso da mesma. O Vereador 
Fábio Maia desejou a todos um bom dia e parabenizou os Vereadores Fernando Beleza e Diego pelo 
evento no Horto. 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 e 
parabenizou o governo do estado e o prefeito Alexandre Serfiotis e os Vereadores Fernando Beleza e 
Diego pela ação feita. Terminada a Quinta Fase, o Presidente passou para a Sexta Fase Lembretes. O 
Presidente leu o pedido de ausência do Vereador Diego nas próximas Sessões e a justificativa de 
ausência do Vereador Elias Vargas. O Presidente parabenizou os Vereadores Fernando Beleza e Diego 
pela bela ação junto ao governador do estado e do prefeito municipal de Porto Real pelo RJ para todos 
no Horto, agradeceu o deputado estadual Rodrigo que esteve junto, um evento importante para a 
população e desejou que fosse feito no Freitas Soares; deixou os sentimentos á família do Vereador 
Paulo da Gráfica que veio a óbito. 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 
dez horas e quarenta e oito 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:  
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  Ata da 33ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
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: ___________________________________________________________ 

 

Henry de Carvalho Nunes: __________________________________________________ 

 

Luís Fernando da Silva: _________________________________________________________ 

 

Fernanda Emerenciano dos Santos: ________________________________________________ 

 

Diego Graciani de Almeida: ______________________________________________________ 

 

Juan Pablo da Silva Almeida: ____________________________________________________ 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


