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Ata nº. 058/22 
 
 
 
  Ata da 58ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início a 
qüinquagésima 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 Cláudio para que 
fizesse a Oração. O Presidente deu início à Primeira Fase Expediente, colocando em votação a ata da 
Sessão anterior. Ata da 57ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima 
Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia dez de outubro 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 57ª 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 O Projeto de Resolução nº 0003/2022 – Vereadores Carlos Antonio 
de Lima, Cláudio Luís Guimarães, Diego Graciani de Almeida, Elias Vargas de Oliveira, Fábio 
Nunes Maia, Henry de Carvalho Nunes e Luís Fernando da Silva – Dispõe Sobre a Renúncia de 
Membros da Mesa Diretora do Biênio 2023/2024, Convocação para a Mesa Diretora para o 
Próximo Biênio. O Primeiro Secretário fez a leitura. Terminada a leitura, o Presidente encaminhou o 
referido Projeto á Coordenadoria 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 Pesar nº0047/2022 – Vereadores da Câmara Municipal de Porto Real – Á Família da 
Elisangela de Sousa Furtado Pacheco. O Primeiro Secretário fez a leitura. Terminada a leitura, o 
Presidente colocou em Discussão a referida Moção. O Presidente passou a palavra para o vereador 
Elias Vargas que desejou a todos um bom dia e falou da grande parceira que foi a Elisangela e que teve 
o prazer de conhecê-la na legislatura passada, falou que aprendeu muito com ela e que viu a pessoa 
especial que ela era, falou que ela já fazia falta na Casa, importante para todos, uma lutadora, falou do 
carinho por ela através da moção. O Presidente agradeceu á família da Elisangela pelo trabalho 
prestado á Casa nesses dez anos, uma grande profissional, mãe e pessoa de grande caráter; falou que 
deixou uma criança especial e falou do carinho por ele, falou que aprendeu muito com ela e que ela lhe 
passou muita coisa na prática, uma pessoa alegre e alegrava todos. Não havendo mais inscritos, 
colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Moção de Pesar 
nº0047/2022 – Vereadores da Câmara Municipal de Porto Real – Á Família da Elisangela de Sousa 
Furtado Pacheco foi aprovada por unanimidade. Terminada a Primeira Fase, o Presidente passou 
para a Segunda Fase, Ordem do Dia. O Presidente falou que havia Projetos para serem discutidos e 
votados nesta Fase da Sessão. Segunda Discussão e Segunda Votação. O Presidente solicitou ao 
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Primeiro Secretário que fizesse a leitura do O Projeto de Lei nº 0048/2022 – Vereador Elias Vargas 
de Oliveira – Autoriza a Criação do Conselho Tutelar de Proteção Animal no Âmbito do Município 
de Porto Real e dá outras Providências. O Presidente passou a palavra para o Vereador Elias Vargas 
que solicitou a dispensa da leitura dos Projetos 0048 e 0049, uma vez que já foram lidos na Casa assim 
como de seus Pareceres e que fizesse 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 0048/2022 – Vereador Elias Vargas 
de Oliveira – Autoriza a Criação do Conselho Tutelar de Proteção Animal no Âmbito do Município 
de Porto Real e dá outras Providências e o Projeto de Lei nº 0049/2022 – Vereador Renan Márcio 
de Jesus Silva – Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Porto Real, a Banda 
Musical Municipal de Porto Real. Não havendo inscritos, colocou em Segunda Votação, aqueles que 
forem favoráveis, permaneçam como estão. O Projeto de Lei nº 0048/2022 – Vereador Elias Vargas 
de Oliveira – Autoriza a Criação do Conselho Tutelar de Proteção Animal no Âmbito do Município 
de Porto Real e dá outras Providências e o Projeto de Lei nº 0049/2022 – Vereador Renan Márcio 
de Jesus Silva – Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Porto Real, a Banda 
Musical Municipal de Porto Real foram aprovados por unanimidade em Segunda Votação. 
Primeira Discussão e Primeira Votação. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura do O Projeto de Lei nº 0050/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Dispõe Sobre a 
Obrigatoriedade do Ensino Formal e a Oferta de Atividades Educativas Relacionadas á Cidadania, 
Ética e Educação Familiar a Serem Desenvolvidas nas Instituições da rede Pública Municipal no 
Âmbito do Município de Porto Real e dá outras Providências. 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 Primeiro Secretário leu os 
Pareceres. 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 nº 0050/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Dispõe Sobre a Obrigatoriedade do Ensino 
Formal e a Oferta de Atividades Educativas Relacionadas á Cidadania, Ética e Educação Familiar 
a Serem Desenvolvidas nas Instituições da rede Pública Municipal no Âmbito do Município de 
Porto Real e dá outras Providências foi aprovado 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 os alunos dos cursos do sistema “S”, SENAI, SESI e SENAC, 
pudessem utilizar o transporte universitário ofertado pelo município. O Presidente colocou em 
Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou ter sido 
reivindicação dos munícipes que faziam esses cursos na região, ressaltou que tal medida não 
acarretaria despesa ao município, pois já disponibilizava diversos transportes para diversas 
universidades da região; falou que o transporte intermunicipal era precário nas horas de pico e noturno, 
que era reduzido; falou da dificuldade dos horários dos transportes coletivos intermunicipais. Não 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 
Diego Graciani de Almeida para que fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Diego indicou a 
reforma urgente do parquinho na praça do bairro de Fátima e a reforma dos bancos da Avenida H, no 
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bairro Nova Colônia. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a 
palavra para o autor que falou que a questão dos bancos era um pedido dos munícipes e que era uma 
Indicação que ele já havia feito, a respeito do parquinho falou que lá teria que interditar, pois se 
encontrava precário. Não mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Diego 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 a instalação de bancos ou arquibancadas da quadra do bairro 
Village. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o 
autor que falou ter sido comunicado pelos moradores que havia necessidade dessa instalação para dar 
mais conforto aos moradores; convidou os vereadores Carlinhos e Renan Márcio para serem co-
autores. O Presidente falou que foi feito um evento lá no dia das crianças e que o prefeito viu a 
necessidade dessa arquibancada, pois além da quadra havia o campo. Não mais inscritos, colocou em 
Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Fábio 
Maia com co-autoria dos vereadores Carlinhos e Renan Márcio 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 a instalação de uma câmera de segurança na quadra do bairro 
Colinas. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para 
o autor que falou que era uma segurança para quem morava na parte de cima do bairro, falou que 
enquanto secretário fez questão de instalar essa câmera para mais segurança, pois muita gente subia 
para uso de drogas e pessoas namorando, expondo a população ao exagero; falou que tinha a dona 
Regina que plantava um jardim bonito, mas que pessoas roubavam. Não mais inscritos, colocou em 
Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Elias 
Vargas foi aprovada por unanimidade. O Presidente passou a palavra para o Vereador Renan 
Márcio de Jesus Silva para que fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Renan Márcio indicou que 
fosse feita uma campanha sobre o câncer de mama. O Presidente colocou em Discussão a referida 
Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou ter recebido uma mensagem sobre o 
assunto, tratamento, prevenções e viu que nada sobre o tema foi discutido na cidade, falou da 
importância do outubro rosa que salvava vidas, importante para as mulheres; pediu que a Casa fizesse 
algum movimento para levar informações aos munícipes. O Presidente passou a palavra para vereadora 
Fernanda que parabenizou o autor e falou que a prevenção era tudo e que quanto antes descoberto mais 
sucesso teria o tratamento, falou que hoje havia muitas jovens perdiam vidas por conta dessa doença, 
falou que todo ato de prevenção era de grande valia, falou que muitas não se conheciam e nem se 
tocavam. O autor agradeceu a vereadora e a convidou para ser co-autora. Não mais inscritos, colocou 
em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Renan 
Márcio com co-autoria da vereadora Fernanda foi aprovada por unanimidade. O vereador Carlinhos 
passou a Presidência para o vereador Elias Vargas para que pudesse fazer sua Indicação Verbal. O 
vereador Elias Vargas assumiu a Presidência e passou a palavra para o Vereador Carlos Antonio de 
Lima que indicou o retorno do trailer da guarda municipal para a quadra do bairro Village. O 
Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que 
falou que o trailer estava parado no Horto, pois já havia vigia, falou que quando estava na quadra a 
mesma estava guardada e que com a retirada começou o vandalismo, pessoas quebravam portas, 
levavam chuveiro, vaso, lâmpadas; falou que tinha um projeto lá e que ficavam alguns materiais 
guardados e que a porta era quebrada e tudo levado; falou que a prefeitura arrumou para o evento do 
dia das crianças, mas que no dia seguinte estava tudo destruído novamente, não fizeram o furto porque 
levaram os brinquedos infláveis; sugeriu uma câmera para todas as quadras. Não mais inscritos, 
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colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do 
Vereador Carlinhos foi aprovada por unanimidade. O vereador Carlinhos reassumiu a Presidência. 
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 
Silva, Líder do PSDB para que caso queira, faça uso da mesma. O Vereador Ronário desejou a todos 
um bom dia e agradeceu a todos os vereadores pela reabertura da Casa e que estava muito feliz; deixou 
registrado que o próximo passo vai voltar com as sessões á noite. 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; falou da perda do José Paulino, trabalhador e 
dedicado á família. 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 e prestou suas condolências á família do José Paulino. 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 desejou seus sentimentos á família do José Paulino; falou que 
amanhã vai realizar uma audiência pública ás dez horas da manhã e convidou a todos; falou do dia do 
professor e falou da luta deles na pandemia e que eles tinham que ser muito valorizados. 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 desejou sentimentos á família do José 
Paulino. 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 falou da secretaria de agricultura, falou que no mês de setembro foi 
adquirido um guincho para o trator hidráulico, uma plaina traseira, distribuidor de adubo e calcário, 
plantadeira, pulverizador e para outubro vai adquirir a entrega de implementos para o arado, três 
discos, dentre outros; falou que recebia essa notícia com muita felicidade, pois sabia da dificuldades os 
agricultores; parabenizou o prefeito e todos os funcionários envolvidos no evento do dia das crianças, 
falou que seu filho amou e participou dos entretenimentos; parabenizou os líderes comunitários que 
fizeram eventos nos seus bairros; falou da obra iniciada na Renato Monteiro a todo vapor e que em 
breve vai ter um evento para inauguração; parabenizou o vereador Renan Márcio por sua Indicação 
Verbal e que dia 30 de setembro a prefeitura lançou uma campanha que acontecerá di 22 de outubro, 
dia “D”, ações para o outubro rosa, na Casa da Mulher e que a demais unidades de saúde iriam realizar 
também. Terminada a Quinta Fase, o Presidente passou para a Sexta Fase Lembretes. O Presidente leu 
convites da prefeitura; deixou suas condolências á família do José Paulino. 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 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 58ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 

 

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): ____________________________________________ 

 

Juan Pablo da Silva Almeida: ____________________________________________________ 

 

Diego Graciani de Almeida: _____________________________________________________ 

 

Fernanda Emerenciano dos Santos: ________________________________________________ 

 

Henry de Carvalho Nunes: _____________________________________________________ 

 

Cláudio Luís Guimarães: ________________________________________________________ 
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  Ata da 58ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 

 

Luís Fernando da Silva: __________________________________________________________ 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


