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Ata nº. 060/22 
 
 
 
  Ata da 60ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início 
a sexagésima 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 Elias Vargas para que fizesse 
a Oração. O Presidente deu início à Primeira Fase Expediente, colocando em votação a ata da Sessão 
anterior. Ata da 58ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima 
Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia dezessete 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 58ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da 
Câmara Municipal de Porto Real foi aprovada por unanimidade. Ata da 59ª Sessão Ordinária do 
Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, 
realizada no dia dezenove 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 59ª Sessão 
Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Câmara Municipal de Porto Real foi 
aprovada por unanimidade. O Presidente retirou da pauta a Moção de Congratulações ou Louvor 
nº0045/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Ao Senhor Rodrigo Drable Costa e a Moção de 
Congratulações ou Louvor nº0046/2022 – Vereador Diego Graciani de Almeida – Aos Professores a 
pedido dos autores. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do 
Requerimento nº 0007/2022 – Vereador Ronário de Souza da Silva – Requer Informações Sobre o 
Cumprimento das Cláusulas do Contrato de Concessão do Transporte Coletivo de Passageiros. O 
autor pediu que o requerimento fosse retirado da pauta. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 
que fizesse a leitura do Balancete Contábil Referente ao Mês de Setembro de 2022. O Presidente fez 
a leitura. 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. Votação 
Única. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Veto nº 0012/2022 – 
Poder Executivo Municipal – Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 0819/2022. O Primeiro Secretário 
fez a leitura. Terminada a leitura o Presidente colocou em Discussão Única o referido veto. Não 
havendo inscritos, o Presidente solicitou ao Primeiro secretário que procedesse a chamada regimental 
para verificação de quorum de maioria absoluta necessária ao prosseguimento da sessão. Os presentes 
deverão responder presente ao microfone. Foram registradas as presenças dos Vereadores: Carlos 
Antonio de Lima, Cláudio Luís Guimarães, Elias Vargas de Oliveira, Fábio Nunes Maia, Fernanda 
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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 ausente o vereador Diego. 
Verificado o quorum, o Presidente iniciou a chamada para a votação no qual o vereador iria declarar 
verbalmente se acolhia ou rejeitava o Veto Total. O Presidente concluiu a votação registrando quatro 
pela rejeição do voto e seis pela manutenção, ficando o Veto nº 0012/2022 – Poder Executivo 
Municipal – Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 819/2022 mantido pela maioria. O Presidente 
registrou que votaram pelo acolhimento os vereadores: Carlos Antonio de Lima, Cláudio Luís 
Guimarães, Fábio Nunes Maia, Henry de Carvalho Nunes, Juan Pablo da Silva Almeida e Luís 
Fernando da Silva; e para a rejeição os vereadores: Fernanda Emerenciano dos Santos, Renan Márcio 
de Jesus Silva, Elias Vargas de Oliveira e Ronário de Souza da Silva. Segunda Discussão e Segunda 
Votação. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 
0050/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Dispõe Sobre a Obrigatoriedade no Ensino 
Formal 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 assim como de 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 Segunda Discussão o referido Projeto. O 
Presidente passou a palavra para o autor que falou que era importante levar a cidadania á juventude, 
dar ética e que era bom começar dentro da sala de aula desde o início, falou que havia tempo de 
recuperar a juventude e mudar o futuro da mesma com mais respeito e moralidade. Não havendo 
inscritos, colocou em Segunda Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O 
Projeto de Lei nº 0050/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Dispõe Sobre a Obrigatoriedade 
no Ensino Formal 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 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 Ronário de Souza da Silva 
para que fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Ronário indicou que fosse realizada a vistoria, 
monitoramento das diversas galerias de redes de águas e esgoto existentes no bairro São José e da rede 
que canalizou o antigo valetão que se iniciava no bairro Jardim das Acácias e terminava no bairro de 
Fátima, desaguando no Rio Paraíba. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O 
Presidente passou a palavra para o autor que falou que a Indicação tinha por objetivo monitorar essas 
redes que foram construídas há muitos anos e evitar serem surpreendidos com afundamento de solo, 
danos aos imóveis e até tragédias com mortes; falou que havia relatos de suposto afundamento da rede 
do bairro São José, inclusive ocasionando rachaduras em imóveis e afundamento da rua; falou que 
quando fez a indicação conversou com moradores e procurou o vereador Cláudio que era engenheiro e 
que eles participaram um pouco dessa implantação, da galeria, falou que tiveram uma conversa em 
relação a isso, aproveitou para convidar o mesmo para ser co-autor, e pediu que tivessem um olhar 
mais especial naquela situação. O Presidente passou a palavra para o vereador Cláudio que desejou a 
todos um bom dia e parabenizou o autor, falou que a indicação era relevante e falou que talvez órgãos 
públicos municipais, principalmente a secretaria de obras, passassem despercebidos; falou que toda 
rede de águas pluviais e rede de esgoto existiam os “pvs”, postos de visita, e que de vez em quando era 
preciso abrir para ver se não estava afundando, se tem algum material agarrado prejudicando a 
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passagem de água ou do esgoto, e que com isso, com o passar dos anos, havia muita fuga de material, 
perda de material para dentro da própria rede, e com isso acabava rachando as ruas, tendo 
afundamento, podendo mais para frente cair carro, quiçá algum morador; falou que deveriam chamar a 
secretaria de obras para fiscalizar esses pvs e fazer com que as pessoas mantivessem os mesmos 
limpos; falou de uma rede feita no bairro Nova Colônia e que afundou e o posto de visita foi embora. 
Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como 
estão. A Indicação do Vereador Ronário com co-autoria do vereador Cláudio foi aprovada por 
unanimidade. O Vereador Carlinhos passou a Presidência para o vereador Fábio Maia para que 
pudesse fazer sua Indicação Verbal. O vereador Fábio Maia assumiu a Presidência e passou a palavra 
para o Vereador Carlos Antonio de Lima que indicou que fosse proposta ao Poder Executivo a 
possibilidade de uma elaboração que se referia ao plano de cargos e de carreira e remuneração da 
guarda municipal de Porto Real. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O 
Presidente passou a palavra para o autor que falou que tinha por objetivo estruturar de forma adequada 
a carreira dos ocupantes dos cargos de agentes de segurança municipal, visando a melhoria dos 
serviços prestados pela guarda, falou que o plano deveria ser composto por um conjunto de normas 
estimulando a oportunidade do desenvolvimento de forma a contribuir com o trabalho dos mesmos; 
falou que a guarda teve três concursos e que completava vinte anos, mas que até hoje só ficou no 
estudo e nunca saiu do papel, falou que no mandato passado tentaram essa solicitação, mas não foi 
para frente. Não mais inscritos, 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. 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. 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 agradeceu a Deus o vereador Fábio Maia pelo evento no Horto com as Crianças, 
falou que viu felicidade e animação nos rostos das crianças, agradeceu sua família, sua esposa Tatiana 
e seus assessores. 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 e chamou atenção da secretaria de obras na questão da água do bairro de Bulhões, tanto na 
Vila Marina quanto na Vila Santo António, falou que teve reclamação da cor da água, falou que o 
trabalho estava sendo feito, mas que alguma coisa estava acontecendo, falou que isso não acontecia e 
que dessa vez estaca com freqüência. 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 parabenizou o vereador Fábio Maia e Fernando Beleza pelo evento no Horto, 
vários brinquedos e equipes empenhadas levando alegria para as crianças; pediu que Deus abençoasse 
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a vida de todos que participaram para realizarem outros mais; falou que o governo realizou um evento 
na Avenida B, que vai ficar marcado, o domingo de compras, parabenizou o prefeito e a secretária 
Viviane e toda sua secretaria e as demais que deram assistência; falou que o evento foi um sucesso e 
que foi muito elogiado por todos, falou que os comerciantes fizeram boas vendas e que isso que era 
importante para a cidade; falou que vai ver a questão da água e que vai conversar para saber o que 
estava acontecendo, parabenizou a limpeza da represa e que deve ter acontecido algo, mas que vai 
buscar solução e levar água de qualidade para Bulhões. Terminada a Quinta Fase, o Presidente passou 
para a Sexta Fase Lembretes. O Presidente leu a justificativa de ausência do vereador Diego; 
parabenizou o executivo pelo evento no domingo e desejou que o evento fosse estendido a outras áreas 
da cidade, parabenizou todos os envolvidos no evento. 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 cinqüenta e três 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): ____________________________________________ 

 

Juan Pablo da Silva Almeida: ____________________________________________________ 

 

Fernanda Emerenciano dos Santos: ________________________________________________ 
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  Ata da 60ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 

 

Henry de Carvalho Nunes: _____________________________________________________ 

 

Cláudio Luís Guimarães: ________________________________________________________ 

 

Luís Fernando da Silva: __________________________________________________________ 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


