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Ata nº. 061/22 
 
 
 
  Ata da 61ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início a 
sexagésima primeira 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 a Vereadora Fernanda para que 
fizesse a Oração. O Presidente deu início à Primeira Fase Expediente, colocando em votação a ata da 
Sessão anterior. Ata da 60ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima 
Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia vinte e quatro 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 60ª 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 da Moção de Congratulações ou Louvor nº0046/2022 – 
Vereador Diego Graciani de Almeida – Aos Professores. O Primeiro Secretário fez a leitura. 
Terminada a leitura, O Presidente colocou em Discussão a referida moção. O Presidente passou a 
palavra para o autor que desejou a todos um bom dia e falou que a moção era justa e agradeceu todos 
que fizeram parte de sua vida; falou da tia Irene que lhe ensinou bastante, falou que por várias vezes 
ficou para fora da sala por teimosia, chegava suado, agradeceu pela paciência; falou da tia Angelina e 
se lembrou que teve uma discussão com outro aluno e que o falecido professor Cláudio pegou os dois e 
os fizeram ficar abraçados no meio da quadra, falou que eram coisas marcantes em sua vida e 
aprendizagem; falou que hoje em dia os alunos tratavam os professores de qualquer maneira e que o 
professor não podia falar nada porque era processado de agredir o aluno; falou da tia Rosane que era 
brava, lhe ensinou muito, falou que sempre foi hiperativo e que era muito mais; falou do Ricardo que 
não estava presente, mas que foi seu professor; falou do César e o agradeceu pela paciência e 
conhecimento; falou do Délio que já era falecido, mas que também lhe deu aula e se lembrou do 
quanto gostava de falar e que o Délio tacava apagador nele; falou do falecido Ademir; falou que estava 
feliz em lhes dar a moção e falou que era uma pequena homenagem a eles. O Presidente passou a 
palavra para o vereador Fábio Maia que parabenizou o autor e os homenageados, se lembrou do 
Cesinha, do Ricardo que deu aula no Jardim Real e que teve a honra de estudar com eles. O Presidente 
passou a palavra para a vereadora Fernanda que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor e os 
homenageados, falou que educar era uma arte e que muitas vezes os professores eram questionados, 
pois ela ouviu lá atrás pessoas falando que professores tinham duas férias por ano dentre outras coisas, 
mas que só os professores realmente sabia que eram inverdades, pois já trabalhou em escolas e teve a 
oportunidade de trabalhar com a Rosane e a Amanda; falou que a moção era merecedora para eles que 
educavam as crianças. O Presidente passou a palavra para o vereador Fernando Beleza que desejou a 
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todos um bom dia e parabenizou o autor e os homenageados; falou que a moção era de grande valia, 
pois eram merecedores e falou que eram os professores que lhes ensinavam. O Presidente passou a 
palavra para o vereador Juan Pablo que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor, falou que 
somente através da educação e da escolaridade que se alcançava os objetivos, tanto de maneira 
individual quanto coletivo, parabenizou todos os professores do município. O Presidente passou a 
palavra para o vereador Ronário que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor pela moção, 
falou do Ricardo Ferrari, professor que admirava muito, falou do amor que os professores tinham; 
falou que além do professor formar alguém em todas as profissões eram muito mais que só 
educadores, eram psicólogos, mães, pais, assistentes sociais, falou ter ficado feliz com a moção e por 
ele ser um professor. O Presidente passou a palavra para o vereador Renan Márcio que parabenizou o 
autor e os homenageados, falou que os professores transformavam vidas; falou que foi aluno do César 
e que adorava sua matéria, falou que ele era dedicado e sério; falou das tias Angelina e Irene e que só 
ouvia comentários bons sobre elas; falou da saudosa Cacilda Verri e que se emocionava em falar dela e 
que era grato a todos os ensinamentos dela; falou da Anita e que ela foi uma diretora muito boa. O 
Presidente passou a palavra para o vereador Elias Vargas que desejou a todos um bom dia e 
parabenizou o autor e os homenageados; falou que deveriam fazer isso freqüentemente na Casa para 
valorizar os professores, falou dos momentos difíceis na educação e da inversão de valores nas escolas; 
se lembrou que foi bagunceiro na juventude, mas que quando fazia bagunça ele até chorava por não 
poder entrar na escola e que antigamente os pais apoiavam mais os professores. O Presidente passou a 
palavra para o vereador Cláudio que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor e todos os 
professores, falou das histórias ouvidas e que era interessante, falou que só tinha que agradecer, falou 
que esteve com uns colegas em Barra Mansa e que sempre tinham histórias para contar da época de 
estudante e que era gratificante essa participação deles em suas vidas. O Presidente parabenizou o 
autor e todos os professores e homenageados, falou que era filho de professores e que presenciou 
muito a vida de seu pai como professor e que além de ensinar trabalhava muito mais além do que 
quatro horas dentro de uma sala de aula, mas o que levava para dentro de casa também, falou da 
dificuldade que devia ser ensinar uma sala de aula com mais de trinta alunos, cada um diferente do 
outro, mas que os professores tinham essa arte de domínio e ensinar todos ao mesmo tempo, falou que 
eram pais, mães, psicólogos; falou que só tinha a agradecer os professores; falou também da inversão 
de valores e que isso prejudicava os professores, que vai chegar uma época que eles não existirão. O 
Presidente convidou o autor para fazer a entrega da moção. Não havendo mais inscritos, colocou em 
Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Moção de Congratulações ou 
Louvor nº0046/2022 – Vereador Diego Graciani de Almeida – Aos Professores foi aprovada por 
unanimidade. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Moção de 
Congratulações ou Louvor nº0043/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Aos Senhores Jorge 
Miguel Sanches Raymundo e João Victor Sanches Raymundo. O Primeiro Secretário fez a leitura. 
Terminada a leitura, O Presidente colocou em Discussão a referida moção. O Presidente passou a 
palavra para o autor que desejou a todos um bom dia e parabenizou os homenageados, falou do 
sucesso deles e falou da satisfação de vê-los levando o nome da cidade para as telas do cinema, da 
televisão divulgando o município e mostrando que a cidade havia pessoas capazes, bons atores, 
pessoas que podem representar fora da cidade; falou do Jorge Miguel e falou para ele que depois do 
sucesso que foi pantanal vai ter o menino da porteira; desejou que Deus os abençoasse e que tivessem 
muito sucesso. O Presidente passou a palavra para a vereadora Fernanda que parabenizou o autor e os 
homenageados, falou que teve o prazer de conhecer os meninos ainda na barriga da mãe, os viu 
pequenos, falou saber de tudo o que os pais passaram para eles chegarem onde estavam e que isso era 
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gratificante. O Presidente passou a palavra para o vereador Cláudio que parabenizou o autor e os 
homenageados, falou que tinham muitas histórias para eles contarem. O Presidente passou a palavra 
para o vereador Fernando Beleza que parabenizou o autor e os homenageados e falou que eles voariam 
longe. O Presidente passou a palavra para o vereador Fábio Maia que parabenizou o autor e os 
homenageados. O Presidente passou a palavra para o vereador Juan Pablo que parabenizou o autor e os 
homenageados, falou que já participou e falou que só quem vivia sabia a dificuldade da arte 
principalmente do teatro, falou da luta e sacrifício, estudo e dedicação das crianças e dos pais, 
parabenizou a família. O Presidente passou a palavra para o vereador Ronário que parabenizou o autor 
e os homenageados, falou que ficou feliz por eles estarem realizando um sonho e de levar o nome da 
cidade. O Presidente passou a palavra para o vereador Renan Márcio que parabenizou o autor e os 
homenageados, falou que o apoio dos pais era fundamental e que tinha o apoio dos seus pais em tudo o 
que fazia, falou que ficou arrepiado em ver o vídeo dos meninos e do empenho deles, falou que no 
município tinha muitos talentos; desejou sucesso aos homenageados. O Presidente passou a palavra 
para o vereador Diego que parabenizou o autor e os homenageados, falou dos pais dos meninos e os 
parabenizou pelos filhos; desejou que o executivo abraçasse mais essa causa. O Presidente parabenizou 
os pais das crianças e os homenageados; falou do talento dos meninos e que sabia que não era fácil, 
mas pediu que eles acreditassem em si e nos pais deles; agradeceu por levar o nome da cidade para as 
telas da televisão. O Presidente convidou o autor para fazer e entrega da moção. Não havendo mais 
inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Moção de 
Congratulações ou Louvor nº0043/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Aos Senhores Jorge 
Miguel Sanches Raymundo e João Victor Sanches Raymundo. foi aprovada por unanimidade. O 
Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura do Requerimento nº 0008/2022 – 
Vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos – Requer Cópia Integral de Processo do Pagamento 
da Merenda Escolar. O Segundo Secretário fez a leitura. O Presidente colocou em Discussão o 
referido Requerimento. O Presidente passou a palavra para a autora que falou que havia denúncias em 
seu gabinete mostrando que havia divergências no cardápio servido diariamente, falou que alguns 
alunos não estavam recebendo carne bovina em algumas escolas, e isso alternado o que não dizia no 
contrato, falou que depois de algumas reclamações começaram a comer algumas coisas, falou que 
novembro e dezembro as escolas funcionaram em sistema híbrido, funcionando quinze dias em aula 
presencial e os demais remotamente, no entanto a empresa teria cobrado a nota cheia se tivesse servido 
trinta dias de merenda, falou que devia se comprovar o que dizia o fundo nacional de desenvolvimento 
e educação; falou que não se tratava de um mero requerimento e sim de questionamentos sérios que 
precisavam ser elucidados e esclarecidos; falou que o requerimento era somente a título de 
esclarecimento. O Presidente passou a palavra para o vereador Ronário que falou que enviou um ofício 
para a secretaria de educação e da nutrição escolar justamente por conta dessas reclamações do não 
cumprimento do cardápio, falou que foi atendido pela Fernanda da nutrição no qual colocou para ela 
algumas situações e que por ser funcionário do município talvez tivesse condições de discutir o 
assunto com ela, e o que ficou acertado foi uma visita nas escolas para verificarem como estava sendo 
feito isso; falou que o requerimento era pertinente para que pudessem esclarecer esse ponto de vista 
que era tão batido pela comunidade escolar. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles 
que forem favoráveis, permaneçam como estão. O Requerimento nº 0008/2022 – Vereadora 
Fernanda Emerenciano dos Santos – Requer Cópia Integral de Processo do Pagamento da 
Merenda Escolar foi reprovado pela maioria. O Presidente registrou seis votos a quatro. O 
Presidente passou a palavra para o vereador Henry que falou que fiscalizou várias dessas escolas, 
acompanhando o cardápio, e que hoje seu voto foi contrário ao regimento porque independente de 
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documento fornecido não dá para fiscalizar o que já passou, falou da vice-diretora que estava presente 
em plenário, a Amanda, falou que ela acompanhava o cardápio na escola, falou que era servido, nas 
que ele viu carne bovina, mas que no contrato que ele leu ele era reduzido e que não eram todos os 
dias, deixou claro que votou contra o requerimento, porque como presidente da fiscalização, quando 
recebeu a primeira reclamação foi averiguar antes de solicitar a documentação. 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. Primeira Discussão e Primeira Votação. O 
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 0051/2022 – 
Vereador Elias Vargas de Oliveira – Dispõe Sobre a Promoção da Alimentação Saudável em 
Escolas Públicas do Município de Porto Real. O Presidente passou a palavra para o Vereador Elias 
Vargas que solicitou a dispensa da leitura dos Projetos 0051 e 0052 uma vez que já foram lidos na 
Casa, que fossem lidos somente seus Pareceres e que fosse feita 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 Primeiro Secretário fez a leitura. Terminada a leitura, o Presidente colocou em 
Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 0051/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Dispõe 
Sobre a Promoção da Alimentação Saudável em Escolas Públicas do Município de Porto Real e o 
Projeto de Lei nº 0052/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Autoriza o Poder Executivo a 
Criar o Programa “Horta Escolar”, com o Objetivo de Desenvolver Ações para Institucionalizar a 
Instalação e Manutenção de Hortas nas Dependências das Escolas Públicas Municipais. Não 
havendo inscritos, colocou em Primeira Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como 
estão. O Projeto de Lei nº 0051/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Dispõe Sobre a 
Promoção da Alimentação Saudável em Escolas Públicas do Município de Porto Real e o Projeto de 
Lei nº 0052/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Autoriza o Poder Executivo a Criar o 
Programa “Horta Escolar”, com o Objetivo de Desenvolver Ações para Institucionalizar a 
Instalação e Manutenção de Hortas nas Dependências das Escolas Públicas Municipais foram 
aprovados 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 Elias Vargas de Oliveira para que fizesse sua Indicação Verbal. O Vereador Elias Vargas 
indicou a viabilidade de fazer o abono para os servidores públicos municipais e pediu para o que 
sobrasse do FUNDEB ao final do ano que fosse dividido para os profissionais da educação. O 
Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o vereador 
Ronário que a questão do abono para os profissionais era muito interessante e que com certeza teria 
seu apoio e sua aprovação, mas alertou sobre a questão do FUNDEB, de fazer o rateio, uma vez que 
era proibido usar o FUNDEB para fazer qualquer tipo de rateio para os professores, falou que esse 
rateio para os professores eram os vinte e cinco por cento que vinha da prefeitura e que a sobra desses 
vinte e cinco por cento era que poderia ser feito; falou que uma Indicação dessa para quem não sabia 
como funcionava essa questão era muito perigoso, falou que tinham que saber que setenta por cento do 
FUNDEB era usado para capacitação e trinta por cento para despesa de custeio, não havendo essa 
possibilidade do rateio do FUNDEB, falou que o rateio era feito dos vinte e cinco por cento da 
prefeitura para a secretaria de educação. O Presidente passou a palavra para o vereador Diego que 
parabenizou o autor e falou que o prefeito de Itatiaia, Irineu, concedeu a todos os funcionários públicos 
esse abono; desejou que o prefeito acatasse o pedido. O Presidente passou a palavra para o vereador 
Renan Márcio que parabenizou o vereador Ronário pela explicação e falou que seria sua Indicação 
para outra semana, mas devido à explicação dele retirou sua Indicação; falou que achava justo 
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reconhecer o funcionalismo público, falou do dia 28 de outubro que era comemorado o dia do servidor 
público, e que era justo, pediu que as secretarias se debruçassem para encontrar uma forma de 
beneficiar os servidores. O Presidente passou a palavra para o vereador Fernando Beleza que 
parabenizou o autor pelo reconhecimento, pois o funcionário público merecia; falou que ficou sabendo 
do abono dos funcionários de Itatiaia de mil e quinhentos reais e desejou que o executivo pudesse 
acatar a Indicação. O Presidente passou a palavra para o vereador Ronário que reforçou falando que 
era favorável ao abono e o rateio dos professores, mas que esse não poderia ser feito pelo FUNDEB. O 
Presidente passou a palavra para o vereador Fábio Maia que parabenizou o autor e falou que era uma 
bela Indicação e que não podendo mexer no FUNDEB tudo bem, mas que havia os vinte e cinco por 
cento. O Presidente passou a palavra para o autor que agradeceu os comentários e falou que a verba do 
FUNDEB podia ser feito o pagamento dos professores, mas que não conseguia entender, se podia fazer 
o pagamento do salário quis saber o porquê de não poder fazer o rateio, falou que não conseguia gerir 
isso em seu pensamento, mas falou que o vereador Ronário deve ter pesquisado melhor e que ele 
também ia procurar saber para mais informações; falou que não entendia e falou diretamente para a 
vereadora Fernanda o porquê de quando ele fala havia assessor fazendo caras e bocas dentro da 
Câmara, pediu para a vereadora que conversasse com sua assessora para respeitar um pouco mais o 
vereador quando estiver falando dentro da Casa, pois não era a primeira vez que isso acontecia e por 
isso chamou a atenção no plenário da Casa, pois não era a primeira vez que isso acontecia, pediu mais 
respeito para quando o vereador estiver falando; falou que estava feliz e que ia procurar saber e se 
puder fazer o rateio vai ficar mais feliz ainda assim como os professores. O Presidente passou a 
palavra para a vereadora Fernanda que falou entender a colocação do vereador Elias Vargas, mas pediu 
respeito por sua parte para que não fosse colocada em exposição em plenário, falou que respondia 
pelos seus atos e pelas suas atitudes, falou que vai falar com sua assessora sim, mas falou que duas 
mulheres não mereciam essa exposição por ele dentro da Casa, pois se um dia acontecer isso com ela 
não vai a plenário se queixar e sim conversar pessoalmente. O vereador Elias falou que em momento 
algum faltou respeito com a vereadora e que só pediu respeito com a sua pessoa, pois não estava tento 
por parte de sua assessora e que não era a primeira vez, falou que além das caras e bocas ela se 
levantou do plenário assim que votaram contra o requerimento da vereadora, que era um direito dele, 
pediu que ela conversasse com sua assessora para que isso não acontecesse mais e que em momento 
algum ele faltou respeito com a vereadora. Não havendo 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 a Vereadora Fernanda Emerenciano dos 
Santos para que fizesse sua Indicação Verbal. A Vereadora Fernanda indicou a limpeza das vias 
públicas do pólo industrial com roçada. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O 
Presidente passou a palavra para o autor que falou ter sido procurada por pessoas que transitava no 
local, pois o mato se encontrava muito alto e que corretores de imóveis às vezes eram questionados por 
quem queria comprar, falou que fez o percurso e viu que o mato estava realmente muito alto, pediu 
mais atenção; convidou o vereador Renan Márcio para ser co-autor. O vereador Renan Márcio que 
falou que seria sua Indicação, falou que esteve no Parque Mariana e viu o descaso com os moradores, 
mato alto, falou dos riscos á noite e pediu essa limpeza, pois havia um contrato bom e que funcionários 
trabalhavam bem. O Presidente passou a palavra para o vereador Ronário que parabenizou a autora e 
falou na beirada do CIEP que precisava dessa limpeza; falou de uma Indicação que fez pedindo um 
cronograma e que o mesmo fosse colocado no portal de transparência para que as pessoas soubessem 
os dias em que as limpezas fossem feitas. O Presidente passou a palavra para o vereador Luís Fernando 
que parabenizou a autora e falou que andava pelos bairros e via muito entulho, pediu que a secretaria 
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competente fizesse um trabalho de conscientização ao povo, pois várias coisas eram jogadas na rua. O 
vereador Carlinhos passou a Presidência para o vereador Elias Vargas para resolver um assunto. O 
vereador Elias Vargas assumiu a Presidência e passou a palavra para o vereador Renan Márcio que 
falou do contrato de alguns caminhões e que o contrato estava temporariamente parado por falta de 
pagamento, falou que teve em contato com o secretário na segunda feira e que pediu explicações sobre 
o não pagamento desses empresários, o secretário falou que a prefeitura fez o pagamento para o 
detentor do processo que ganhou a licitação e que o mesmo não fez o pagamento aos contratados, 
pediu que a secretaria de obras entrasse em contato com essa empresa para fazer o pagamento, pois 
havia custos de funcionário, óleo, manutenção do caminhão e que a cidade não podia pagar por 
serviços que não estavam sendo feitos. O Presidente passou a palavra para a vereadora Fernanda que 
agradeceu e falou que a preocupação era de todos, convidou os vereadores Ronário e Fernando Beleza 
para serem co-autores também. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem 
favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação da Vereadora Fernanda com co-autoria dos 
vereadores Renan Márcio, Ronário e 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 fosse realizado levantamento dos cursos de capacitação mais 
procurados fora do município que não se enquadrem em categorias de cursos técnicos e cursos 
profissionalizantes para ser estudada a viabilidade de concessão de auxílio transporte para os alunos 
que realizavam esses cursos de capacitação. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. 
O Presidente passou a palavra para o autor que falou saber que a concessão de auxílio transporte para a 
realização de cursos técnicos e profissionalizantes fora do município tinha por objetivo a qualificação 
dos munícipes para o mercado de trabalho, contudo, diante do avanço tecnológico, as mudanças eram 
constantes e a capacitação para o mercado de trabalho não estava mais restrita á formação através de 
cursos técnicos e profissionalizantes, falou que muitas capacitações podem ser feitas, mas que muitas 
não contavam com o auxílio transporte, falou que não podiam fechar os olhos para as mudanças no 
mercado de trabalho, por isso sugeriu buscar alternativas para buscar maiores demandas; falou que 
participou de situações assim que querem cursos e buscam fora da cidade, falou que precisavam rever 
essa questão. O Presidente passou a palavra para o vereador Renan Márcio que parabenizou o autor e 
pediu para acrescentar algo, falou do Colégio Maria Hortência que funcionava á noite e sugeriu ao 
executivo para levar cursos para lá, falou que o município precisava capacitar os jovens e que investir 
na educação era bom e dentro de casa melhor ainda. O autor convidou o vereador Renan Márcio para 
ser co-autor; falou que não era porque o executivo não poderia abrir uma escola para fazer o curso, era 
preciso demanda com número considerável de alunos e que se for pouco, garantir pelo menos o 
transporte. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Ronário com co-autoria 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 possibilidade de 
colocar um fraldário de parede no hospital municipal e na unidade do município. O Presidente colocou 
em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou já ter feito 
essa Indicação e estava fazendo de novo por ter presenciado duas mães trocando seus filhos nas 
cadeiras; parabenizou as pediatras do hospital. 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 Renan Márcio de Jesus 
Silva para que fizesse sua Indicação Verbal. O vereador Renan Márcio indicou que fosse feito um 
estudo quanto ao Natal no município, falou do Horto e que pudesse ser feito um enfeite, levar Papai 
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Noel, pois isso gera renda, sugeriu ônibus para quem morava longe para ter acesso. O Presidente 
colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o vereador Fernando 
Beleza que parabenizou o autor, sugeriu incluir o pula-pula para as crianças e outras brincadeiras. O 
Presidente passou a palavra para o vereador Cláudio que falou que era contra a Indicação, pois não 
tinha que estudar nada não e sim fazer, pediu que o autor indicasse para fazer um Natal no Horto, pois 
já estava mais que estudado. O autor agradeceu e pediu para fazer a festa para a população no Natal e 
convidou todos os vereadores para serem co-autores. Não havendo necessidade de colocar em 
Votação, a Indicação do Vereador Renan Márcio com co-autoria dos demais 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 não. Terminada a Quarta Fase, o Presidente 
passou para a Quinta Fase, Horário de Liderança. 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 foi dada uma nota partidária e ele leu para todos, 
falou que democracia era um valor inegociável, ela que permitia que essa postagem tivesse sido 
publicada e que naquele momento de fala e representação ele pudesse externar para todos, falou que 
ela que permitia que a pessoa deixasse seu comentário sendo ele positivo ou negativo, que a pessoa 
fosse para a rua exigir os seus direitos, que a pessoa protestasse contras as injustiças no mundo e que 
fosse ouvida, e que se não fosse atendida, que a pessoa votasse para trocar seus representantes, falou 
que na democracia a pessoa tinha a liberdade de se expressar e opinar, de professar a fé na qual 
acreditava e de viver de acordo com seus valores, falou que na daquilo era permitido em outro sistema; 
falou que o dia da eleição estava chegando e que era chegado o momento de fazer história e construir 
um Brasil generoso, justo, sem ódio. 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 falou da felicidade e satisfação de estar participando da conferência municipal de 
educação no CIEP 487, parabenizou a secretária Madalena pela oportunidade, parabenizou o Renan 
Márcio, Juan Pablo e aos demais falou que vai passar para eles. 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. Terminada a Quinta Fase, o Presidente 
passou para a Sexta Fase Lembretes. O Presidente falou ao vereador que questionou a respeito do 
FUNDEB que talvez se equivocou na leitura, pois havia num projeto de lei 14.276 que fala que a 
respeito dos setenta por cento da verba do FUNDEB pode ser rateada para os profissionais da área da 
educação, só para deixar esclarecido. 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 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 61ª 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): ____________________________________________ 

 

Juan Pablo da Silva Almeida: ____________________________________________________ 

 

Fernanda Emerenciano dos Santos: ________________________________________________ 

 

Henry de Carvalho Nunes: _____________________________________________________ 

 

Cláudio Luís Guimarães: ________________________________________________________ 

 

Luís Fernando da Silva: __________________________________________________________ 

 

Diego Graciani de Almeida: ______________________________________________________ 
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  Ata da 61ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


