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Ata nº. 036/22 
 
 
 
  Ata da 36ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início a 
trigésima sexta 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 passou a palavra para o Vereador Fábio Maia que pediu para que fosse feita uma 
ratificação na ata do dia vinte e dois de junho quanto à presença do Vereador Renan Márcio que se 
retirou na Fase de Expediente. O Presidente colocou em Discussão o referido pedido. O Presidente 
passou a palavra para o Vereador Renan Márcio que se justificou falando que se retirou por motivo de 
saúde e levou seu atestado médico. Não havendo inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem 
favoráveis, permaneçam como estão. O pedido do Vereador Fábio Maia foi aprovado por 
unanimidade. O Presidente então fez a errata da ata da 35ª sessão ordinária que constava a 
presença do vereador Renan Márcio de Jesus Silva, onde na verdade o mesmo se retirou da 
sessão na fase do expediente. O Presidente deu início à Primeira Fase Expediente, colocando em 
votação a ata da Sessão anterior. Ata da 35ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
Ordinário da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia vinte e dois 
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 35ª Sessão Ordinária do Segundo Período 
Legislativo Ordinário da Câmara Municipal de Porto Real foi aprovada por unanimidade. Ata da 08ª 
Sessão Extraordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima Legislatura da Câmara 
Municipal de Porto Real, realizada no dia vinte e dois 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 08ª Sessão Extraordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura da Indicação nº 0059/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima – 
Solicita a Criação do “Programa Alimento do Bem” no Município de Porto Real. O Primeiro 
Secretário fez a leitura. O Vereador Carlinhos passou a Presidência para o Vereador Fábio Maia que a 
recebeu 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 0059/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima 
– Solicita a Criação do “Programa Alimento do Bem” no Município de Porto Real foi aprovada 
por unanimidade. O Vereador Carlinhos reassumiu a Presidência. O Presidente solicitou ao Primeiro 
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Secretário que fizesse a leitura da Indicação nº 0153/2022 – Vereador Luís Fernando da Silva – 
Solicita a Implementação da Ozonioterapia no Município. O Primeiro Secretário fez a leitura. 
Terminada a leitura, o Presidente 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 0153/2022 – 
Vereador Luís Fernando da Silva – Solicita a Implementação da Ozonioterapia no Município foi 
aprovada por unanimidade. 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. 
Primeira Discussão e Primeira Votação. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura do Projeto de Decreto do Legislativo nº 0002/2021 – Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Porto Real – Parecer Prévio Favorável á Aprovação das Contas do Governo do Município de Porto 
Real, Relativas ao Exercício de 2020. O Presidente passou a palavra para o Vereador Elias Vargas que 
solicitou a dispensa da leitura do Projeto uma vez que já foi lido na Casa e que fossem lidos somente 
seus Pareceres. 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 Primeira Discussão o referido 
Projeto. Não havendo inscritos o Presidente fez a chamada regimental para verificação da existência de 
quorum da maioria absoluta necessária ao prosseguimento da Sessão (Inciso I do Parágrafo 8 do 
Artigo 213 do RI). O Presidente pediu que o Primeiro Secretário fizesse a chamada, onde o mesmo fez, 
constando a presença dos Vereadores: Carlos Antonio de Lima, Cláudio Luís Guimarães, Elias Vargas 
de Oliveira, Fábio Nunes Maia, Fernanda Emerenciano dos Santos, Henry de Carvalho Nunes, Juan 
Pablo da Silva Almeida, Luís Fernando da Silva, Renan Márcio de Jesus Silva e Ronário de Souza da 
Silva; e a ausência do Vereador Diego Graciani de Almeida. Verificado o quorum, o Presidente iniciou 
a chamada para a votação, no qual cada Vereador declarou verbalmente se acolheu ou rejeitou o 
Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O Presidente fez a chamada: rejeitaram o 
Parecer do TCE/RJ os Vereadores Carlos Antonio de Lima, Cláudio Luís Guimarães, Elias Vargas de 
Oliveira, Fábio Nunes Maia, Henry de Carvalho Nunes, Juan Pablo da Silva Almeida e Luís Fernando 
da Silva; e acolheram os Vereadores: Fernanda Emerenciano dos Santos, Renan Márcio de Jesus Silva 
e Ronário de Souza da Silva. O Presidente então declarou que o Parecer do TCE/RJ obteve três votos 
pelo acolhimento e sete votos pela rejeição, ficando o referido Parecer mantido. Uma vez declarada a 
votação obteve-se o seguinte resultado: Ficou aprovado o Projeto de Decreto do Legislativo nº 
0002/2021 – Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Real – Parecer Prévio Favorável á 
Aprovação das Contas do Governo do Município de Porto Real, Relativas ao Exercício de 2020 em 
Primeira Votação. Terminada a Segunda Fase, o Presidente passou para a Terceira Fase, Indicações e 
Requerimentos Verbais. O Presidente passou a palavra para o Vereador Fábio Nunes Maia para que 
fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Fábio Maia indicou reparo no trecho da calçada que se 
encontrava em más condições de uso na Rua Professora Júlia Graciani Marassi, próximo á academia 
Imperial Center. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a 
palavra para o autor que falou ter sido pedido de moradores e que em visita verificou que realmente era 
de difícil acesso. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Fábio Maia foi aprovada por unanimidade. 
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 não. 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 
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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 Juan Pablo da Silva Almeida, Líder do 
CIDADANIA para que caso queira, faça uso da mesma. O Vereador Juan Pablo desejou a todos um 
bom dia e falou que dia vinte e oito de junho era comemorado o dia internacional do orgulho LGBT e 
como membro dessa tribo se sentia obrigado a usar esse local de fala para lembrar que pessoas LGBTs 
não cresciam sendo elas mesmas, cresciam sacrificando e limitando sua espontaneidade para 
minimizar a humilhação e preconceito, falou que o maior desafio da vida adulta era escolher quais 
partes deles era o que de fato eram e quais criavam para se protegerem do mundo, portanto, enquanto 
parlamentar e humano fortalecer cada membro dessa comunidade era uma missão, afinal a comunidade 
gay nunca teve nada fácil, falou que as dificuldades que cada um deles enfrentava a cada dia num nível 
individual e em nível mais amplo política e culturalmente eram inimagináveis, mesmo assim 
continuavam resistindo e lutando, superando todas as adversidades e sempre com muito amor no 
coração, falou que estar na Casa, hoje, representava muito para ele e mais ainda para a comunidade, 
falou que o sobrenome deles era e sempre seria resistência, desejou feliz dia do orgulho LGBT. 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. O Presidente passou a 
palavra a Vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos, Líder do PDT para que caso queira, faça 
uso da mesma. A Vereadora Fernandinha 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 Vargas 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. 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. 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 desejou a todos um bom dia. Terminada a Quinta 
Fase, o Presidente passou para a Sexta Fase Lembretes. O Presidente leu o atestado médico do 
Vereador Renan Márcio onde o mesmo teve um dia de afastamento a partir daquela data, por motivo 
de doença (22/06/2022). 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 vinte e sete 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): ______________________________________________ 
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  Ata da 36ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
Ronário de Souza da Silva (2º Secretário): ____________________________________________ 

 

Cláudio Luís Guimarães: ___________________________________________________________ 

 

Henry de Carvalho Nunes: __________________________________________________ 

 

Fernanda Emerenciano dos Santos: ________________________________________________ 

 

Luís Fernando da Silva: ______________________________________________________ 

 

Juan Pablo da Silva Almeida: ____________________________________________________ 

 

Elias Vargas de Oliveira: ________________________________________________________ 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


