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Ata nº. 039/22 
 
 
 
  Ata da 39ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início a trigésima 
nona 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 01ª Sessão Extraordinária do Segundo Período Legislativo Extraordinário da Sétima Legislatura 
da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia onze de julho 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 01ª Sessão Extraordinária do Segundo Período Legislativo Extraordinário da 
Câmara Municipal de Porto Real foi aprovada por unanimidade. Ata da 02ª Sessão Extraordinária 
do Segundo Período Legislativo Extraordinário da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de 
Porto Real, realizada no dia onze de julho 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 02ª 
Sessão Extraordinária do Segundo Período Legislativo Extraordinário da Câmara Municipal de Porto 
Real foi aprovada por unanimidade. Ata da 38ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
Ordinário da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia primeiro de 
agosto 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 38ª Sessão Ordinária do Segundo Período 
Legislativo Ordinário da Câmara Municipal de Porto Real foi aprovada por unanimidade. Ata da 09ª 
Sessão Extraordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima Legislatura da Câmara 
Municipal de Porto Real, realizada no dia primeiro de agosto 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 09ª 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 do Projeto de Lei nº 0046/2022 – Vereador Cláudio Luís Guimarães – Institui a 
Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos. O Primeiro Secretário fez a leitura. 
Terminada a leitura, o Presidente encaminhou o referido Projeto de Lei á Coordenadorias dos Serviços 
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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 do Projeto de Lei nº 0047/2022 – Vereador Luís 
Fernando da Silva – Dispõe Sobre a Afixação de Placas Informativas Sobre a Adoção de Nascituro 
nas Unidades de Saúde da Rede Pública e Privada. 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 solicitou ao 
Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Moção de Louvor e Congratulações nº 0033/2022 – 
Vereador Diego Graciani de Almeida – Aos Policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar. 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 desejou a todos um bom dia e falou que infelizmente os 
homenageados não puderam estar presentes, agradeceu os mesmos pelo belo trabalho realizado e falou 
que ás vezes eram pouco reconhecidos. Não havendo mais inscritos colocou em Votação, aqueles que 
forem favoráveis, permaneçam como estão. A Moção de Louvor e Congratulações nº 0033/2022 – 
Vereador Diego Graciani de Almeida – Aos Policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar foi 
aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da 
Indicação nº 0081/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima – Solicita a Criação de uma Farmácia 
Municipal de Manipulação em Porto Real. O Primeiro Secretário fez a leitura. O Vereador Carlinhos 
passou a Presidência para o 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 
foi pedido de alguns moradores perguntando da farmácia, pois muitas pessoas preferiam o remédio 
manipulado. O Presidente passou a palavra para o Vereador Diego que parabenizou o autor e falou que 
seria sua Indicação Verbal de hoje e que era legal estarem pensando as mesmas coisas. O Presidente 
passou a palavra para o autor que convidou o Vereador Diego para ser co-autor. Não havendo mais 
inscritos colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação 
nº 0081/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima com Co-Autoria do Vereador Diego Graciani de 
Almeida – Solicita a Criação de uma Farmácia Municipal de Manipulação em Porto Real foi 
aprovada por unanimidade. O Vereador Carlinhos reassumiu a Presidência. O Presidente solicitou 
ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Indicação nº 0185/2022 – Vereador Ronário de Souza 
da Silva – Solicita que o Poder Executivo Regularize a Documentação dos Veículos da Frota da 
Prefeitura. 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 desejou a todos um 
bom dia e leu a justificativa anexada á ata. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles 
que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação nº 0185/2022 – Vereador Ronário de 
Souza da Silva – Solicita que o Poder Executivo Regularize a Documentação dos Veículos da Frota 
da Prefeitura foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura da Indicação nº 0198/2022 – Vereador Renan Márcio de Jesus Silva – Solicita a 
Retomada das Atividades da Escolinha de Futebol. 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 mais inscritos, colocou em Votação, aqueles 
que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação nº 0198/2022 – Vereador Renan Márcio 
de Jesus Silva com Co-Autoria do Vereador Fábio Nunes Maia – Solicita a Retomada das 
Atividades da Escolinha de Futebol foi aprovada por unanimidade.O Presidente solicitou ao 
Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Balancete Contábil Referente ao Mês de Junho de 2022. 
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O Primeiro Secretário leu o balancete. Terminada a Primeira Fase, o Presidente passou para a Segunda 
Fase, Ordem do Dia. O Presidente falou que havia Projeto do Executivo em Urgência Especial para 
ser discutido e votado nesta Fase da Sessão. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura do Requerimento solicitando Urgência Especial na tramitação do Projeto de Lei nº 127 de 02 de 
julho de 2022 – Poder Executivo Municipal. O Primeiro Secretário antes de ler pediu que o Vereador 
Fábio Maia fosse incluso em sua Indicação. O Presidente assim o fez. O Presidente colocou em 
Votação o referente Requerimento, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O 
Requerimento Urgência Especial do Projeto de Lei nº 127 de 02 de julho de 2022 – Poder 
Executivo Municipal foi aprovado por unanimidade. Primeira Discussão e Primeira Votação. O 
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 0127/2022 – 
Poder Executivo Municipal – Altera a Lei nº 508 de 07 de Abril de 2014, em seus Artigos 5º Inciso 
III e Artigo12º, Caput, a qual Dispõe Sobre a Criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Deficiência. O Primeiro Secretário fez a leitura. O Presidente passou a palavra para o Vereador 
Ronário que perguntou se era possível colocar alguma emenda para que algum parlamentar pudesse 
participar desse conselho. O Presidente falou que no momento não, mas depois poderia ver. O 
Vereador Ronário deixou registrado seu pedido e já pediu para poder participar desse conselho uma 
vez que era estudioso dentro dessa área. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura dos Pareceres do referido Projeto. O Primeiro Secretário leu os Pareceres. Terminada a leitura, 
O Presidente colocou em Primeira Discussão o referido Projeto. O Presidente passou a palavra para o 
Vereador Elias Vargas que parabenizou o governo pela atitude exemplar em cima de pessoas que 
mereciam atenção, falou para o Vereador Ronário, esclarecendo sua dúvida, que todos os Vereadores 
poderiam participar de qualquer reunião de conselho, poderiam estar presente, falou do Vereador 
Fernando Beleza que por varias vezes procurou a Assistência Social, Secretaria de Saúde, de 
Educação, falou que há vinte dias esteve conversando com a Secretária, doutora Valéria Sá, que 
comentou que o Vereador Fernando Beleza ia lá direto cobrando e falando do conselho, e que estava o 
conselho sendo reestruturado para atender pessoas com maior atenção e criar políticas públicas 
voltadas para essas pessoas, parabenizou o Vereador Fernando Beleza por essa questão, o agradeceu 
por isso, falou que o Vereador Fernando Beleza junto ao conselho fará toda diferença na vida das 
pessoas que mereciam mais atenção, parabenizou o governo também; o Vereador Elias Vargas que 
solicitou uma Sessão Extraordinária para Segunda Votação do referido Projeto. O Presidente passou a 
palavra para o Vereador Fernando Beleza que desejou a todos um bom dia e agradeceu o prefeito e sua 
equipe, o Líder de Governo que lhe ajudou muito com sua experiência; falou que estava feliz e 
agradeceu a Deus pela oportunidade de levantar essa bandeira dessas crianças, falou que tinha um 
sobrinho que fazia parte dessa classe. O Presidente colocou em Discussão o pedido do Vereador Elias 
Vargas. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam 
como estão. O pedido do Vereador Elias Vargas foi aprovada por unanimidade. Voltando para a 
Primeira Votação, o Presidente colocou em Primeira Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. O Projeto de Lei nº 0127/2022 – Poder Executivo Municipal – Altera a Lei 
nº 508 de 07 de Abril de 2014, em seus Artigos 5º Inciso III e Artigo12º, Caput, a qual Dispõe Sobre 
a Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Deficiência 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 Renan Márcio de Jesus 
Silva para que fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Renan Márcio indicou a possibilidade de 
reforma e construção de guarita para os vigias e porteiros. O Presidente colocou em Discussão a 
referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou ter visitado alguns prédios 
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públicos e viu que esses servidores precisavam, urgentemente, de lugares apropriados para tirarem os 
seus serviços, constou que na quadra do Bairro Village que o local do vigia ficar quando chovia e fazer 
sua guarda era o banheiro, falou que foi na Escola Maria Hortência e na Escola Eliana Provazzi, onde a 
guarita era um cubículo onde o servidor não tinha como fazer suas necessidades nem como trabalhar 
adequadamente; pediu que o governo olhasse com carinho para essa Indicação. 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 Luís Fernando da Silva para que fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Fernando 
Beleza indicou a instalação de redutores de velocidade na Rua Quarenta e Um no Bairro Jardim das 
Acácias. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para 
o autor que falou que foi pedido dos moradores. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, 
aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Fernando Beleza foi 
aprovada por unanimidade. O Presidente. Passou a palavra para o Vereador Ronário de Souza da 
Silva para que fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Ronário indicou que o Poder Executivo 
realizasse campanha educativa sobre o descarte correto de lixo e entulho e que fizesse cumprir a Lei nº 
566/2015, 623/2018 e 741/2021, Código de Postura. O Presidente colocou em Discussão a referida 
Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou que a Indicação visava solucionar o 
problema de descarte irregular de lixo e entulho, bem como o problema da falta de limpeza e 
manutenção dos terrenos baldios; falou que não era somente questão de estética da cidade, mas de 
preservação do meio ambiente, saúde pública e segurança; falou que tudo começava pela educação, 
por isso a Indicação; falou que as leis existiam para serem cumpridas e que cabia ao Executivo cumprir 
e fazê-la ser cumprida; falou das leis mencionadas na Indicação. Não havendo mais inscritos, colocou 
em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do Vereador 
Ronário foi aprovada por unanimidade. O Presidente. Passou a palavra para o Vereador Elias 
Vargas de Oliveira para que fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Elias Vargas indicou que fosse 
disponibilizado sinal de wi-fi em todas as unidades de saúde, hospital e policlínicas do município. O 
Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que 
falou que por várias vezes alguém está no hospital com um ente internado precisando se comunicar 
com outro alguém e dentro do hospital o sinal era muito ruim, falou que a Indicação era para dar 
conforto para quem estivesse num momento difícil, e que nos PSFs ajudar na demora do atendimento. 
O Presidente passou a palavra para o Vereador Fernando Beleza que parabenizou o autor e pediu que 
fosse incluído na sua Indicação o horto municipal, pois pessoas pediam para ele. O Presidente passou a 
palavra para o Vereador Fábio Maia que parabenizou o autor e a sugestão do Vereador Fernando 
Beleza, mas disse que na cidade toda havia espaços públicos e sugeriu o sinal na cidade toda. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Ronário que parabenizou o autor e falou que já foi feita 
ano passado, mas acreditava que um ano depois será possível, reiterou as palavras do Vereador Fábio 
Maia na ampliação do sinal, relembrou que eles aprovaram o projeto 5G de sua autoria, ficando o wi-fi 
mais potente. O Presidente passou a palavra para o autor que aceitou incluir as sugestões dos 
Vereadores e os convidou para serem co-autores. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, 
aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Elias Vargas com 
co-autoria dos Vereadores Fernando Beleza, Fábio Maia e Ronário foi aprovada por unanimidade. O 
Presidente. Passou a palavra para o Vereador Fábio Nunes Maia para que fizesse sua Indicação 
Verbal. O Vereador Fábio Maia indicou que fosse implantado o programa de aproveitamento de 
madeiras e podas de árvores no município de Porto Real. O Presidente colocou em Discussão a 
referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou que o programa era chamado 



        Câmara  Municipal  de  Porto  Real    
Estado do Rio de Janeiro 

Poder Legislativo 
 
 
 

5 
 

de lixo verde, um desafio para a gestão dos municípios brasileiros que descartavam enormes 
quantidades sendo provenientes da poda ou remoção de árvores da cidade; falou que o objetivo era 
gerar benefícios econômicos e ambientais para Porto Real; incluiu na Indicação um triturador para 
triturar as madeiras. O Presidente passou a palavra para o Vereador Henry que parabenizou o autor e 
falou que o MP, GAECO e INEA notificaram o lixão da prefeitura praticamente dando um prazo para 
montar um triturador para triturar o lixo verde e para que fizesse compostagem e montasse uma 
cooperativa para separar o lixo seletivo que estava sendo colocado no lixão, falou que era um incentivo 
a mais para que o Executivo cumprisse as determinações que foram passadas, pois já era a segunda 
visita deles onde a primeira foi na gestão do prefeito Ailton Marques e a segunda há menos de um mês, 
ou seja, a prefeitura estava praticamente obrigada a montar essa cooperativa. O Presidente passou a 
palavra para o Vereador Elias Vargas que parabenizou o autor e falou que já houve uma Indicação 
falando de caçamba e que o autor de forma mais inteligente levou uma solução que precisavam, a 
forma de resolver a questão para onde ia, protegendo o meio ambiente. O Presidente passou a palavra 
para o Vereador Ronário que parabenizou o autor e falou que esse tipo de lixo não precisava de 
descarte numa caçamba ou lixão, um lixo que era trabalhado, falou do cuidado do meio ambiente além 
de poder gerar emprego, mas falou que deveriam pensar que o lixo que era descartado na caçamba não 
poderia ser por compostagem, salientou as diferenças e parabenizou o autor. O Presidente passou a 
palavra para o autor que falou que essa Indicação sendo atendida o pequeno produtor vai ser atendido, 
agricultor que hoje comprava esse material sem condições de poder comprar e convidou os Vereadores 
que mencionaram na Indicação para serem co-autores. Não havendo mais inscritos, colocou em 
Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Fábio 
Maia com co-autoria dos Vereadores Henry, Elias Vargas e Ronário foi aprovada por unanimidade. 
O Presidente. Passou a palavra para a Vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos para que fizesse 
sua Indicação Verbal. A Vereadora Fernanda indicou que fosse implantado um ponto de coleta de 
materno no município de Porto Real. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O 
Presidente passou a palavra para o autor que falou que o leite materno e a execução das atividades de 
coletas era responsável pelo processamento e controle da qualidade de leite produzido nos primeiros 
dias após o parto, o colostro, leite de transição, leite humano maduro para distribuição sob prescrição 
médica ou de um nutricionista; falou que o município não era contemplado com um banco de leite 
humano, pois o mesmo não poderia ser implantado dentro de uma maternidade na qual não existiam 
leitos de UTI Neo Natal, falou que era preciso ser associado dentro de uma UTI tipo dois, com no 
mínimo oitenta leitos, o ponto de coleta poderia ser implantado e assim divulgado, incentivando 
puérperas em tais atividades, conscientizando também sobre amamentação, inclusive que reduzia a 
mortalidade infantil por doenças comuns na infância, como diarréia e pneumonia, além de ajudar na 
recuperação de enfermidades; falou que o apoio adequado no processo de amamentação com as mães e 
a família podia salvar a vida de muitos bebês; falou que mês de agosto também era voltado para a 
valorização do aleitamento materno; aproveitou o “agosto dourado”, onde as unidades básicas de saúde 
trabalhavam em conscientizar a importância do leite materno, onde nos primeiros meses de vida do 
bebê não era preciso mais nada, sendo suficiente até seis meses. Não havendo mais inscritos, colocou 
em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação da Vereadora 
Fernanda foi aprovada por unanimidade. O Presidente. Passou a palavra para o Vereador Henry de 
Carvalho Nunes para que fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Henry indicou que fosse feita a 
troca dos filtros da ETA em Bulhões e a colocação de mais uma caixa d’água. O Presidente colocou 
em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que do problema de 
falta d’água em Bulhões e em visita na ETA, acompanhando de perto o tratamento e que quando foi 
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instalada, há sete anos, deveria ter recebido uma manutenção de três em três anos e que até hoje não 
havia sido feito, falou que se havia uma vazão de 3x essa vazão era reduzida a cada ano que passava, e 
nos horários de pico faltava água, mas na madrugada, quando não havia consumo, sobrava e a água ia 
embora; falou que sua Indicação era para que instalasse mais uma caixa para que no horário que 
sobrava água fosse armazenado e que fizesse a tão sonhada manutenção que já deveria ter sido feita há 
dois governos, convidou o Vereador Cláudio para ser co-autor por ser entendedor do problema. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Cláudio que parabenizou o autor falou desse problema 
que o município vinha atravessando, a falta d’água, e que era geral, mencionou São Paulo que se não 
tomar cuidado vai faltar água, falou que o Rio Paraíba do Sul, há alguns anos, foi desviado uma parte 
para abastecimento de São Paulo, falou que Bulhões era um caso a parte, pois tinha uma nascente 
muito boa não precisando da água do Paraíba. O Presidente passou a palavra para o Vereador Fábio 
Maia que parabenizou o autor. O Presidente passou a palavra para o Vereador Elias Vargas que 
parabenizou o autor e falou que se Bulhões tinha um pai era o autor, falou que acompanhava o trabalho 
dos Vereadores e que o autor, quando faltava água em Bulhões, que não era nem funcionário da 
prefeitura, ia na ETA com enxada na mão para tentar resolver o problema. O Presidente passou a 
palavra para o autor que convidou os Vereadores Elias Vargas e Fábio Maia para serem co-autores e 
desejou que o prefeito enxergasse com os olhos do Vereador Elias. Não havendo mais inscritos, 
colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do 
Vereador Henry com co-autoria dos Vereadores Elias Vargas e Fábio Maia foi aprovada por 
unanimidade. O Presidente. Passou a palavra para o Vereador Diego Graciani de Almeida para que 
fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Diego indicou que fosse feita a troca de torneiras 
convencionais das escolas e prédios públicos do município por torneiras de fechamento automático. O 
Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que 
falou do racionamento de água e que esse era um desafio grande para as administrações públicas, falou 
que o momento era crítico e que ia ser cada vez pior e que com medidas pequenas poderia resolver a 
situação da água. O Presidente passou a palavra para o Vereador Fernando Beleza que parabenizou o 
autor e falou que observou as torneiras e que algumas quase quebravam. O Presidente passou a palavra 
para o Vereador Elias Vargas que parabenizou o autor e falou que ele era sempre preocupado com o 
meio ambiente, falou que a Indicação era importante, falou da situação dos rios e do quanto à água 
baixou; falou que o maior bem da humanidade era a água. O autor convidou todos os Vereadores para 
serem co-autores. O Presidente falou que assistindo o Globo Rural foi sobre a novela Pantanal onde o 
rio secou, um rio que transbordava água e que os fazendeiros faziam buraco para armazenarem água; 
falou de Furnas e que o nível do rio Paraíba estava bem baixo, e que quem ia sofrer seriam os nossos 
descendentes. Não havendo necessidade de colocar em Votação, a Indicação do Vereador Diego com 
co-autoria de todos os Vereadores 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, o Vereador Renan Márcio. O Presidente convidou o Vereador Renan Márcio de Jesus Silva 
para ocupar seu lugar na Tribuna. O Vereador Renan Márcio mais uma vez desejou a todos um bom 
dia e falou que estava usando a Tribuna para levar algumas informações das inverdades que estavam 
rolando na cidade, falou que algumas pessoas estavam fazendo manobras para lhe tirar da Presidência, 
falou não saber por qual motivo, não sabia se era porque o “Renan” era lindo ou porque fazia um 
trabalho diferenciado, falou que estavam tentando a qualquer custo e achavam que a política era um 
vale tudo, falou que deveriam respeitar o que foi feito no plenário, mas que algumas pessoas não 
estavam respeitando; esclareceu um fato que aconteceu na segunda feira passada no hospital 
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municipal, onde o prefeito lhe acusou de ter entrado no hospital sem máscara invadindo o hospital, 
falou que era mentira que não invadiu o hospital e que se identificou na recepção, estava usando sua 
máscara juntamente com seu assessor que também estava usando máscara, falou que já pediu ás 
autoridades competentes o pedido e solicitou no protocolo da prefeitura o pedido das imagens e 
filmagem do hospital municipal; esclareceu que não tinha problema com ninguém e não queria 
problema, falou que a bandeira branca estava levantada e que para governar uma cidade tinha que 
haver paz e que o povo precisava que eles dessem o melhor, pois foram eleitos e empossados e que 
estavam ali para defender os interesses do povo; deixou claro que estava aberto ao diálogo com todos, 
falou que vai procurar um por um para conversar, pois queria assumir a Presidência para trabalhar e 
fazer o melhor para a cidade, por isso estavam ali; agradeceu todos os Vereadores e o povo que lhe 
mandavam mensagens de carinho e falou que estava ali para defender á população. 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. 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 que 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 e parabenizou o Secretário de Obras, Silvinho, por atendido seu pedido para resolver 
um problema de água no condomínio Shalon. 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 e lamentou o 
falecimento do “Zoreia”, falou que foi uma perda muito grande. 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 convidou a todos para participar do momento histórico, a reforma e ampliação 
do Hospital São Francisco de Assis e que a assinatura da ordem de trabalho seria no Horto; falou que 
alguns Vereadores seriam agraciados com Indicações feitas na segunda feira, a questão da clínica dos 
olhos; falou que viviam uma democracia e que ela era importante e que o que a maioria deseja assim 
seria; falou que eram fiscalizadores e que deviam cumprir sem exageros. Terminada a Quinta Fase, o 
Presidente passou para a Sexta Fase Lembretes. O Presidente agradeceu o Silvinho e o prefeito pelas 
Indicações de sua autoria que já foram concluídas. 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 cinqüenta 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): ____________________________________________________ 
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  Ata da 39ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 

 

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: ______________________________________________________ 

 

Juan Pablo da Silva Almeida: ____________________________________________________ 
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  Ata da 39ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


