
        Câmara  Municipal  de  Porto  Real    
Estado do Rio de Janeiro 

Poder Legislativo 
 
 
 

1 
 

Ata nº. 038/22 
 
 
 
  Ata da 38ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início a 
trigésima oitava 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 Fernando Beleza para que 
fizesse a Oração. O Presidente deu início à Primeira Fase Expediente, colocando em votação a ata da 
Sessão anterior. Ata da 37ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima 
Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia vinte e nove 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 37ª Sessão Ordinária 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 do Projeto de Lei do Executivo nº 0126/2022 – Poder Executivo 
Municipal – Dispõe Sobre a Fixação do Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 
de Combate às Endemias e dá outras Providências. O Primeiro Secretário fez a leitura. Terminada a 
leitura, o Presidente encaminhou o referido Projeto de Lei á Coordenadorias dos 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 passou a 
palavra para o Vereador Elias Vargas que desejou a todos um bom dia e solicitou que esse Projeto 
entrasse em regime de urgência especial para que após a corrente Sessão pudessem fazer uma Sessão 
Extraordinária e definir essa questão dos agentes de saúde e de endemias. 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 solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Processo 
Administrativo nº0032/2022 – Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Real – Eleição para o 
Cargo de 1º Vice-Presidente da Mesa Diretora. O Presidente para iniciar a eleição para o cargo de 1º 
Vice-Presidente da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, em face da vacância do Vereador Juan Pablo 
da Silva Almeida, solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a chamada regimental para 
verificação do quorum. O Primeiro Secretário fez a chamada e constou a presença dos Vereadores: 
Carlos Antonio de Lima; Cláudio Luís Guimarães; Diego Graciani de Almeida; 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. Verificado o quorum, e tendo em vista como candidato inscrito para ocupar o cargo de 1º Vice-
Presidente o Vereador Elias Vargas de Oliveira, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 
desse início a chamada pela ordem alfabética dos Vereadores para que ao microfone declarassem 
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verbalmente seu voto. O Primeiro Secretário assim o fez e os Vereadores Carlos Antonio de Lima; 
Cláudio Luís Guimarães; Diego Graciani de Almeida; 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 votaram no Vereador 
Elias Vargas de Oliveira para tal cargo. Terminada a votação e apurados os votos, o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretário para que fizesse a leitura da Proclamação da apuração dos votos. O 
Primeiro Secretário assim o fez. Terminada a Proclamação o Presidente declarou que a partir de hoje 
até o dia trinta e um de dezembro de 2022, ocupará a vaga de 1º Vice-Presidente o Vereador Elias 
Vargas de Oliveira, eleito por unanimidade dos votos; sendo assim, o Presidente convidou o nobre 
Vereador Elias Vargas de Oliveira a ocupar seu lugar de 1º Vice-Presidente desta Casa Legislativa 
para que pudessem continuar com os trabalhos. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura da Indicação nº 0080/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima – Solicita a 
Construção de uma Sede para Atendimento Voltado aos Dependentes Químicos. O Primeiro 
Secretário fez a leitura. O Vereador Carlinhos passou a Presidência para o Vereador Elias Vargas, 
Primeiro Vice-Presidente, 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; falou que o objetivo da Indicação 
era a possibilidade de fazer a separação dos tratamentos dos dependentes químicos, pois existem pais 
nos tratamentos do CAPS, mas envolviam outras pessoas que tinham vergonha de falar e se manifestar 
perto de outras pessoas com outras finalidades, outras doenças, sugeriu fazer convênio com alguma 
instituição de dependência química para ser totalmente voltada para esse fim; falou de uma instituição 
no passado que recebeu pessoas do município e que essas pessoas tiveram um tratamento específico e 
hoje estavam recuperadas e de volta a sociedade e com trabalho. O Presidente passou a palavra para o 
Vereador Ronário que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor, falou que a problemática dos 
usuários de álcool e drogas no município vinha crescendo e que desde 2007, quando houve a 
desinternação, quando o CAPS foi inaugurado na cidade, falou que havia uma sala dedicada somente 
para o tratamento desses casos e que havia muita dificuldade como hoje, falou que eram praticamente 
quinze anos depois, falou que hoje quando uma pessoa precisava de internação tinha que sair do 
município e ir para Itamonte, existindo toda uma problemática envolvida, falou que a Indicação era 
muito importante uma vez que a questão já foi levada ao Executivo algumas vezes. O Presidente 
passou a palavra para o Vereador Renan Márcio que parabenizou o autor e falou da necessidade do 
município, falou que muitas pessoas procuravam em municípios vizinhos, como ele, e até amigos, 
falou que a Indicação vai levar mais segurança aos dependentes e tranqüilidade para as famílias. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Cláudio que desejou a todos um bom dia e parabenizou o 
autor, falou que não era para esperarem a construção de uma sede, sugeriu alugarem um local para 
amanhã de uma vez, pois a resposta que teria era que tinha que fazer um projeto, dotação orçamentária 
para o ano que vem e que um local com carinho e amor para atender essas pessoas seria muito bom. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Renan Márcio que sugeriu um psicólogo para atender as 
famílias dos dependentes. O Presidente passou a palavra para o autor que concordou em incluir as 
idéias e sugestões dos Vereadores, convidou todos os Vereadores para serem co-autores. Não havendo 
necessidade de colocar em Votação, a Indicação nº 0080/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima 
com Co-Autoria dos Demais Vereadores – Solicita a Construção de uma Sede para Atendimento 
Voltado aos Dependentes Químicos foi aprovada por unanimidade. O Vereador Carlinhos 
reassumiu a Presidência. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da 
Indicação nº 0167/2022 – Vereadores Luís Fernando da Silva e Diego Graciani de Almeida – 
Solicita a Construção do Hospital de Olhos no Município. O Primeiro Secretário fez a leitura. 
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Terminada a leitura, o Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a 
palavra para o Vereador Fernando Beleza que falou que ele e o Vereador Diego conversaram muitas 
vezes, foram ao Rio, resolveram a questão e que estava cinqüenta por cento caminho andado, falou que 
a Indicação era bem relevante e que muitas pessoas o procuravam para operação de catarata, leu a 
justificativa anexada á ata. O Presidente passou a palavra para o Vereador Diego que desejou a todos 
um bom dia e falou que a Indicação era importante, falou que ele e o Vereador Fernando Beleza 
estiveram no hospital dos olhos em Caxias e viram que o hospital recebia pessoas de vários municípios 
do Rio de Janeiro, mas que infelizmente a demanda era grande, e que com o dinheiro do Estado, 
através do Governador Cláudio Castro e do Prefeito Alexandre Serfiotis que várias vezes ia ao Rio, 
podiam comportar um hospital desse no município, falou que os casos de cataratas aumentou muito e 
que a melhor idade merecia todo carinho. O Presidente passou a palavra para o Vereador Ronário que 
parabenizou os autores e que era de grande valia qualquer tipo de aparato para cuidar da saúde dos 
munícipes, falou que se bem aplicado o recurso que viria para fazer a obra do hospital de mais de vinte 
milhões de reais com certeza dava para fazer um complexo de saúde. O Presidente passou a palavra 
para o Vereador Elias Vargas que parabenizou os autores e falou que ainda havia outras doenças que 
precisavam de atenção, falou que era importante a Indicação para a população não ter trabalho de fazer 
o tratamento fora da cidade. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem 
favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação nº 0167/2022 – Vereadores Luís Fernando da 
Silva e Diego Graciani de Almeida – Solicita a Construção do Hospital de Olhos no Município foi 
aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da 
Indicação nº 0181/2022 – Vereador Ronário de Souza da Silva – Solicita a Divulgação Mensal no 
Site da Prefeitura, do Número de Pessoas Contratadas Através da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Renda, das Empresas Contratantes o Número de Munícipes Beneficiados 
com o Auxílio Transporte e Valores Gastos. 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 a justificativa anexada á ata. Não havendo inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem 
favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação nº 0181/2022 – Vereador Ronário de Souza da 
Silva – Solicita a Divulgação Mensal no Site da Prefeitura, do Número de Pessoas Contratadas 
Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, das Empresas 
Contratantes o Número de Munícipes Beneficiados com o Auxílio Transporte e Valores Gastos foi 
aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da 
Indicação nº 0197/2022 – Vereador Renan Márcio de Jesus Silva – Reforma do Cemitério 
Municipal de Porto Real, Iluminação e Pavimentação da Única Via de Acesso ao Local. 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 falou que já havia feita a Indicação ano passado, 
convidou o Vereador Fábio Maia para ser co-autor, leu a justificativa anexada á ata. O Presidente 
passou a palavra para o Vereador Fábio Maia que parabenizou o autor, falou que discutiram muito ano 
passado, assim como os Vereadores Carlinhos, Fernanda e Henry, falou que agora sairia do papel e 
que era para eles cobrarem. O autor convidou todos os Vereadores para serem co-autores. Não 
havendo necessidade de colocar em Votação, a Indicação nº 0197/2022 – Vereador Renan Márcio de 
Jesus Silva com Co-Autoria dos Demais Vereadores – Reforma do Cemitério Municipal de Porto 
Real, Iluminação e Pavimentação da Única Via de Acesso ao Local 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 Lei 
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do Executivo nº 0126/2022 – Poder Executivo Municipal – Dispõe Sobre a Fixação do Piso Salarial 
dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias e dá outras Providências. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Elias Vargas que solicitou a dispensa da leitura do 
referido Projeto e que fossem lidos somente seus Pareceres e que fosse feita uma Sessão Extraordinária 
para votarem o referido Projeto em Segunda Votação. 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 
referido Projeto. Não havendo inscritos, colocou em Primeira Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. O Projeto de Lei do Executivo nº 0126/2022 – Poder Executivo Municipal 
– Dispõe Sobre a Fixação do Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias e dá outras Providências foi aprovado por unanimidade 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 Ronário de Souza da Silva 
para que fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Ronário indicou que fosse feita uma fiscalização 
em uma área verde, falou que a Indicação era fruto de uns pedidos feitos para identificar o motivo do 
endereço Avenida Monteiro, na altura do nº 2258, condomínio e Igreja Frei Galvão e Real Center, ao 
lado restaurante Galpão. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou 
a palavra para o autor que falou que foi acionado várias vezes por moradores onde aquele pedaço da 
área verde parecia um depósito de lixo e sempre que pedia ajuda da Secretaria de Obras foi atendido, 
mas resolvia num dia e noutro dia tinha mais lixo; pediu ajuda dos Vereadores para resolverem e falou 
que tinha a expectativa de algumas Indicações feitas na Casa, falou que fez um Projeto que foi 
aprovado na Casa e não sabia se estava em vigor, falou que recebeu fotos da quantidade de lixo e que o 
Executivo não tinha nenhuma ação punitiva para que isso não acontecesse; falou que há quinze dias 
recebeu as mesmas fotos com animais peçonhentos entrando na casa das pessoas por conta desse lixo, 
falou que em conversas com o Secretário de algumas ações, mas que ficariam de mãos atadas 
apagando incêndio além de empobrecer o visual da localidade. O Presidente passou a palavra para o 
Vereador Cláudio que parabenizou o autor e falou que era sério e que vinha de muitos anos, lixo e 
entulho em Porto Real, as pessoas tiravam lixo ou entulho de suas casas e jogavam na calçada ou em 
qualquer lugar; falou que teve relatos da Secretaria de Obras que estava dando notificações e que 
estava surtindo efeitos, alguns terrenos particulares os donos estavam roçando; falou que o caminho 
era através da fiscalização coibindo esses lançamentos, lembrou das caçambas que os moradores 
poderiam solicitar; falou que uma pessoa disse que solicitava caçamba e não ia, ele falou que era 
mentira, que podia demorar e que se fosse havia algo errado; falou que faltava educação e por aí a fora, 
falou que os donos dos terrenos tinham que entender que a Prefeitura não poderia limpar terreno 
particular; falou que existia Lei e punição, falou que a fiscalização estava sendo feita e sugeriu que lá 
fosse fiscalizado; sugeriu um bota fora realizado pela prefeitura e orientar a população, pois o lixo de 
casa era de quem morava na casa; falou que se não fizerem nada o meio ambiente vai por água abaixo. 
O presidente passou a palavra para o Vereador Fernando Beleza que parabenizou o autor, falou que 
semana passada teve uma limpeza no Bairro Jardim Real e que ele foi ver de perto e verificou que 
tinha acabado de limpar quando um morador jogou lixo de novo, falou que no Jardim Real tinha uma 
caçamba e que as pessoas jogavam lixo doméstico; agradeceu a fiscalização da prefeitura. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Fábio Maia que parabenizou o autor e falou que tinha um 
terreno limpo e cercado e que virou lugar de jogarem lixo. O Presidente parabenizou o autor e falou de 
uma do Vereador Paulo César e que estava em vigor, parabenizou a Secretaria de Obras que na semana 
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passada no Village notificou um terreno, parabenizou o Jeferson pelos relatos de lugares com caçamba 
e pessoas jogando do lado e não dentro, falou do caminhão do lixo que passava nos bairros e caçambas 
esparramadas na cidade e que não havia motivo para jogar lixo no vizinho, na rua e calçadas, mas que 
acontecia em todo lugar, pois dependia da educação; pediu aos munícipes que fizessem sua parte, pois 
a fiscalização estava fazendo a sua com fiscalização e notificação; falou que em terrenos particulares a 
prefeitura não podia fazer limpeza. O Presidente passou a palavra para o autor que agradeceu os 
comentários e falou que a educação ambiental era um pilar trabalhado nas escolas e mais do que fazer 
o seu tinha fazer o trabalho coletivo, mas que a Indicação quando foi feita teve ciência de que a 
prefeitura não tinha que limpar só que lhe incomodava saber que mesmo sendo particular tinha que 
educar conscientizar e que o governo tinha que estar certo, o que fosse de competência do governo e 
do munícipe; falou de uma área no Freitas Soares que não era da prefeitura porque sabia, se questionou 
como a pessoa saberia se o terreno era da prefeitura ou particular e que estar ou não cercado não era 
motivo de descarte de lixo. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem 
favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Ronário 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 sim, a Vereadora Fernanda. O Presidente 
convidou a Vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos para ocupar seu lugar na Tribuna. A 
Vereadora Fernanda desejou a todos um bom dia e falou que hoje iniciava o mês de agosto, mês esse 
caracterizado como “Agosto Lilás”, para representar a conscientização e combate a violência contra a 
mulher, falou que era uma campanha de enfrentamento á violência doméstica e familiar contra a 
mulher, instituída pelo meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com o objetivo de intensificar a 
divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da 
violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento á mulher em 
situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes, falou que ela, como representante da 
mulher na Câmara, carregava com orgulho essa bandeira de defesa dos direitos da mulher; lembrou 
que o mês de agosto era apenas uma referência a essa luta, pois ela continuava mês a mês, ano a ano, 
sem cessar; onde tiver uma mulher sofrendo falou que seguiria sentindo sua dor; falou que durante esse 
mês vai levar estatísticas e dadas sobre a violência contra a mulher não só no município, mas em todo 
o país; falou que contava com a Judá de todos, pois essa luta era de todos. 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 deixou registrado que o PSDB apoiava e reiterava o 
pedido feito por ele anteriormente, solicitando que esta Casa, a Casa do povo, fosse reaberta á 
população; falou que um dos pilares da democracia era a participação popular e que não existia 
democracia sem a participação da população; falou que todos sabiam que essa legislatura se iniciou de 
forma atípica, com o plenário desta Casa fechado, impossibilitando que os cidadãos participassem das 
Sessões e acompanhassem presencialmente o trabalho dos Vereadores, como era feito nas legislaturas 
passadas; naquele momento, tal medida foi necessária e se justificava, afinal estavam enfrentando o 
auge da pandemia, com milhares de óbitos ocorrendo diariamente e a imunização apenas iniciando; 
desde então, se passaram quase dois anos, a imunização avançou, o número de óbitos diminuiu e o 
governo federal, governos estaduais e municipais praticamente extinguiram a obrigatoriedade de 
medidas como o distanciamento social, utilização de máscaras entre outras; tanto era verdade que 
estavam acontecendo grandes eventos como shows,, jogos de futebol, festas públicas e privadas, sejam 
em ambientes abertos ou fechados, com ou sem a obrigatoriedade da utilização de máscaras e 
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distanciamento; falou que a seus olhos e aos olhos da população, hoje, não havia mais justificativa 
razoável para que o plenário continuasse fechado, impedindo que aqueles que quisessem, pudessem 
acompanhar as Sessões e o trabalho dos Vereadores, presencialmente; finalizou, como líder do PSDB, 
como Vereador e como membro da Mesa Diretora, pedindo mais uma vez para que o Presidente, na 
qualidade do mesmo, editasse um ato, abrindo as portas da Casa á população. 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. 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 passou a palavra para o Vereador Renan Márcio que falou que nos últimos 
dias estava recebendo mensagens da população sobre as cestas básicas onde no mês de junho e julho 
não foi entregue, pediu que o governo resolvesse o problema e falou dos problemas causados pela 
pandemia. 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 e agradeceu pela 
votação de primeiro vice, pois em uma conversa entre amigos seu nome ficou definido. 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 o Vereador Elias Vargas 
pela eleição. 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 
eleição do Vereador Elias Vargas e parabenizou a Vereadora Fernanda por seu discurso e falou que era 
triste assistir a violência contra as mulheres, falou que os homens tinham que ter consciência de seu 
papel e defender as mulheres dos homens com “m” minúsculo; falou que ia trabalhar para isso ter um 
fim. 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 parabenizou a Vereadora Fernanda pela 
causa das mulheres, que sempre batalhou nessa dinâmica da violência contra a mulher; parabenizou o 
Presidente pelas atitudes corretas até hoje, falou que esteve em minas no Rural Festa com milhares de 
pessoas, movimento violento e que infelizmente teve a notícia de vários casos de Covid no município, 
falou que a atitude de manter a Casa fechada foi correta e que não estava fechada para o povo, pois a 
Sessão era transmitida on-line, falou que era proteção para os munícipes e que se alguém pegasse 
Covid numa festa a culpa não seria dele, mas Casa sim; falou da cesta básica e que no começo do mês 
passado teve a licitação, pois a empresa que tinha atrasava a cesta e que poderia ser feita a renovação, 
mas que o governo optou por não fazê-lo, falou que estava na fase final de assinar contrato e quem em 
breve ia normalizar a questão da cesta básica; desejou que a nova empresa honrasse seu compromisso 
assinado, pois fazia toda diferença num lar com pessoas desempregadas. Terminada a Quinta Fase, o 
Presidente passou para a Sexta Fase Lembretes. O Presidente falou do pedido do Vereador Ronário, 
falou que a Casa não estava fechada para o povo, falou que todos poderiam assistir a Sessão on-line, 
pois ainda existia caso de Covid no município, falou que manteve ela assim por ter o ato e um ofício 
encaminha ás Secretarias onde tinha números e que por isso não podia abrir a Casa até por ser 
pequena, por isso ia mantê-la fechada, o plenário, mas que poderiam assistir on-line; falou que fez isso 
para preservar a saúde de todos, falou que não foi intencional manter a Casa fechada, falou que vai 
encaminhar novamente um ofício para averiguar os casos de Covid para ver se havia necessidade de 
abrir as portas do plenário; agradeceu o primeiro vice que se colocou a disposição, parabenizou sua 
eleição. 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 quarenta e oito 
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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): ____________________________________________________ 
 
 

Elias Vargas de Oliveira (1º Vice-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: __________________________________________________ 

 

Fernanda Emerenciano dos Santos: ________________________________________________ 

 

Diego Graciani de Almeida: ________________________________________________________ 

 

Luís Fernando da Silva: ______________________________________________________ 
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  Ata da 38ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 

 

Juan Pablo da Silva Almeida: ____________________________________________________ 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


