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Ata nº. 062/22 
 
 
 
  Ata da 62ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início a 
sexagésima segunda 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 61ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima 
Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia vinte e seis 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 61ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da 
Câmara Municipal de Porto Real foi aprovada por unanimidade. O presidente convidou o Prefeito 
de Barra Mansa para fazer parte da Mesa, o Rodrigo Drable. O Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura da Moção de Congratulações ou Louvor nº0045/2022 – Vereador 
Elias Vargas de Oliveira – Ao Rodrigo Drable da Costa. O Primeiro Secretário fez a leitura. 
Terminada a leitura o Presidente convidou o Presidente da Câmara de Barra Mansa, Luiz Furlani. 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 da presença dos vereadores de Barra Mansa Jeferson, Bruno de 
Oliveira, Fernando Pimentel, Eduardo Pimentel, Vaguinho, Joãozinho do Ar, Casé, Cristina, Luiz 
Furlani, Raiane Braga, Pissula, Gustavo Gomes e Luciana; anunciou também os secretários presentes 
Leonardo Ramos, Aliandre Marins, Eros dos Santos, César, Marcos Vinícius, Bruno, Vinícius 
Azevedo, Paulo Sandro; agradeceu todos os funcionários da Casa e falou com a secretária de educação 
de Porto Real, Madalena; falou que a moção foi devido ao feito histórico que o homenageado realizou 
em Barra Mansa; falou que várias pessoas passaram pela UBM e muitos iriam passar, falou da perda 
sem tamanho para a educação na região, em especial ao ensino superior, que era de extrema 
importância na vida profissional do cidadão, citou seu sobrinho, Mateus, que falou que a UBM ia 
fechar e que indo para outra faculdade perderia um ano, mas graças a Deus o prefeito partiu para a 
guerra e conseguiu resolver aquele problema da questão do fechamento da UBM e que Porto Real 
também ganhou com a continuação daquele ensino superior, comentou da quantidade de ônibus que 
saia de Porto Real para Barra Mansa levando alunos para a UBM; falou que a moção era para 
agradecer esse feito por manter a esperança da conclusão do curso no coração de vários jovens, falou 
que Porto Real reconhecia esse feito; falou a respeito de um amigo do Freitas Soares que estava 
precisando de uma prótese na bacia e que o mesmo foi á cidade mãe onde foi diagnosticado que 
precisaria dessa prótese e infelizmente foi bicado de Resende, a cidade mãe, falou do tratamento de 
câncer que ele fazia em Barra Mansa na Santa Casa e que esse amigo, quase sem andar, foi atendido 



        Câmara  Municipal  de  Porto  Real    
Estado do Rio de Janeiro 

Poder Legislativo 
 
 
 

2 
 

pelo prefeito de Barra Mansa e conseguiu a prótese e hoje estava com esperança para tocar a vida; 
falou da parceria dos municípios e que era importante; parabenizou o prefeito por tudo o que fazia na 
educação e na saúde; falou que Porto Real era pequena e infelizmente não conseguia manter alguns 
tratamentos, mas que Barra Mansa os recebia de braços abertos; desejou que Deus os abençoasse; 
falou que era de Barra Mansa e que já teve seu comércio lá, desejou que a cidade crescesse, falou que 
Porto Real tinha muita gratidão por ele. O Presidente passou a palavra para o vereador Fábio Maia que 
desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor e o homenageado, cumprimentou todos os 
vereadores da Casa e de Barra Mansa; falou que nasceu em Barra Mansa e que acompanhou a história 
do prefeito desde que era vereador. O Presidente passou a palavra para a vereadora Fernanda que 
desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor e falou da dificuldade que era reger uma cidade; 
falou da lei que previa o ensino anti-racista nas escolas e que foi iniciativa do prefeito de Barra Mansa 
enquanto vereador e que a colocou em prática, falou que essa lei lhe chamou atenção dentre outras, 
mas em especial por viver no meio de pessoas que viviam isso, falou que na escola e na educação que 
tudo começava; falou do José Marques, seu sogro, falou não saber o motivo pelo qual não estava 
presente, mas deixou seu abraço, falou que seu sogro cuidava muito bem do bairro que morava e que 
sempre ia lá, falou que enquanto gestor pensava no bem coletivo e foi isso que o prefeito Rodrigo fez; 
parabenizou o autor e a moção. O Presidente passou a palavra para o vereador Juan Pablo que desejou 
a todos um bom dia e parabenizou o autor e falou que por trás de cada boa equipe tinha que ter um 
bom líder e que Porto Real reconhecia isso no homenageado tanto que estava recebendo a moção, 
falou que era protetor dos animais e que seu canil ficava em Barra Mansa, onde recebeu um suporte 
bacana do prefeito Rodrigo e sempre que precisava conseguia usar os serviços de Barra Mansa, falou 
que quando o serviço funcionava não precisava de intermediário mostrando que a administração estava 
no caminho certo; parabenizou o prefeito e sua equipe. O Presidente passou a palavra para o vereador 
Fernando Beleza que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor e o homenageado; falou que 
admirava o prefeito de Barra Mansa e falou do Anco-Barra que salvava muitas vidas em Barra Mansa, 
um hospital de primeiro mundo, falou da liderança do prefeito no Sul Fluminense e falou do seu lindo 
trabalho. O Presidente passou a palavra para o vereador Cláudio que desejou a todos um bom dia e 
parabenizou o autor, falou que o mesmo falou da moção que queria fazer e falou que Barra Mansa era 
uma cidade linda, falou que o prefeito tinha pedigree e que isso era necessário, pois demonstrava isso 
junto com sua equipe; falou que a cidade era rica e tinha pessoas maravilhosas e que fixou feliz por ver 
tanta gente da cidade que morou. O Presidente passou a palavra para o vereador Ronário que desejou a 
todos um bom dia e falou que teve oportunidade de conhecer na campanha para deputado, falou que 
observava o trabalho de o quem fazia bem, cumprimentou a comitiva de Barra Mansa; parabenizou o 
autor e falou que pensou no que poderia falar e com certeza seria pela educação, falou que era formado 
pela UBM e que ele não tinha palavras para agradecer, falou que gestor que tinha olhar pela educação 
tinha todo seu respeito e que o autor foi muito feliz pela moção. O Presidente passou a palavra para o 
vereador Renan Márcio que parabenizou o autor e falou que o município era muito contemplado por 
Barra Mansa na Santa Casa, falou do posto de saúde de Floriano e da escola que lá existia, falou que 
ele era um líder do Sul Fluminense e desejou que em breve pudessem ser representados por ele no 
congresso nacional e que ele seria seu soldado, falou da parceria e que eles precisavam da mesma; 
falou da luta travada na UBM e que ele estava muito honrado, falou dos alunos que saiam de seus lares 
para ingressar na faculdade; agradeceu por tudo. O Presidente passou a palavra para a Madalena, 
secretária de educação de Porto Real que desejou a todos um bom dia, falou que era um prazer estar 
em plenário, agradeceu o apoio e dando suporte; cumprimentou os colegas de Barra Mansa; falou que 
a moção era emocionante, pois ela se formou na antiga Sobeu, que nem era UBM ainda, e que o boato 
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de que a Instituição ia fechar lhe deu uma tristeza, pois dentre muitas coisas Barra Mansa era uma das 
cidades mais procuradas por causa da UBM, falou que na pandemia deu uma caída, mas que ainda 
tinham dois ônibus que levavam os alunos; falou que era grata e parabenizou o homenageado pela 
parceria e por tido esse olhar pela Instituição. O Presidente passou a palavra para o Luiz Furlani, 
presidente da Câmara de Barra Mansa que desejou a todos um bom dia e falou que era uma alegria 
estar ali nesse momento de reconhecimento, falou que era a primeira vez na Casa e falou da harmonia 
entre os Poderes e as cidades, falou que isso era importante e que quem ganhava era o povo; 
parabenizou o autor e falou que eles em Barra Mansa reconheciam a liderança do prefeito e conduziam 
esse trabalho em harmonia; falou dos problemas de Barra Mansa e que isso tinha em toda cidade, mas 
falou que não ia lhes faltar trabalho naquilo que sonhavam em ser melhor para cidade, gerando reflexo 
para cidades vizinhas, falou do hospital que era referência e que isso não seria possível sem o prefeito 
e até mesmo do prefeito de Porto Real que era deputado a época; falou que Barra Mansa estava de 
portas abertas para trabalharem em conjunto para quem precisava. O Presidente parabenizou o autor, 
falou que a parceria era importante entre as cidades e que a união do Executivo com o Legislativo era 
importante e que só quem ganhava era a população, falou que nasceu em Barra Mansa e que hoje 
estava vereador em Porto Real, agradeceu ao prefeito por lutar pela UBM, falou dos alunos que 
estudavam lá, falou da escola de Floriano que tinha alunos de Porto Real também; falou da luta do 
prefeito em todas as áreas em Barra Mansa, falou que a saúde era referência no Estado e que seu pai 
fez uso do Onco-Barra; agradeceu e deixou as portas da Casa abertas; parabenizou o secretariado do 
prefeito. O Presidente passou a palavra para o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, que desejou a 
todos um bom dia e agradeceu pelas palavras e por lhe receber com carinho, cumprimentou todos os 
vereadores, e os vereadores e secretários de Barra Mansa que os acompanhou; falou que ficou muito 
feliz com a homenagem quando o vereador Elias Vargas lhe contou, mas falou que tinha que 
compartilhar com três pessoas, o secretário de educação, Marcos Barros, o de finanças, Leonardo 
Ramos e o procurador municipal, César; falou que o desenho que fizeram para resolver esse problema 
foi feito por muitas mãos e que da parte da prefeitura essas três pessoas foram fundamentais na 
construção de resolver um problema que, apesar de não ser público, afetava a vida de todo mundo, 
falou que a UBM não era só uma universidade onde muitos estudaram e estudam, não era só 
depositária de sonhos, falou dos 90% de alunos de Porto Real que estudavam lá, 90 sonhos, cinco anos 
que as pessoas usavam suas economias e depositavam na construção de um grande sonho de uma 
carreira e que não podia se encerrar, pois eram cinco anos importantes na vida de cada um, falou que a 
UBM tinha mais de quatro mil alunos, mais de quatro mil sonhos, mas que também havia professores 
que viviam de seus trabalhos lá, disciplinários diversos, falou que a economia da cidade gerava em 
torno da UBM, falou que não era somente a história que ela tinha na cidade, mas um contexto imenso 
de fatores que faz com que olhassem para ela e pensar que, apesar de ser privada, tinha uma 
responsabilidade de encontrar uma solução sim, agradeceu ás três pessoas que mencionou por parte da 
prefeitura; agradeceu a faculdade de Vassouras que abraçou o projeto, falou que das adversidades que 
surgiam as oportunidades, falou que inicialmente se dedicava em manter aberta a UBM e acabou que 
agora tinha a oportunidade de sonhar com curso de medicina e dobrar o tamanho da faculdade, ter mais 
alunos, mais oportunidade e ter pessoas da comunidade sendo formadas na cidade para atender na 
cidade também, pois quando um aluno de medicina saia para estudar fora acabava construindo uma 
vida fora e que construir a vida em Barra Mansa era importante, se formar na cidade era importante e 
que essa oportunidade surgiu dessa dificuldade; agradeceu muito a universidade de Vassouras, mas 
também ressaltou a clareza que a reitoria da UBM teve de se retirar da gestão, eles entenderam que não 
dava para continuar e que era um negócio difícil, uma reflexão que tinham que fazer, falou que aquilo 



        Câmara  Municipal  de  Porto  Real    
Estado do Rio de Janeiro 

Poder Legislativo 
 
 
 

4 
 

ali era resultado das famílias desses reitores que conversaram com seus pais que eram netos dos 
fundadores e entenderam que o ciclo deles se encerrou, se retirando e permitiram que o novo grupo 
assumisse a gestão para salvar um legado, falou que essa era uma mensagem, que para eles que 
estavam na política, tinha que ser absolvida, pois tinha a hora de todos trabalhar, se dedicar, mas que 
também tinha a hora de retirar, falou que tudo tinha ciclo, desejou que seu ciclo demorasse bastante 
para que pudesse fazer muita coisa, mas falou que um dia vai se encerrar e que tinha que ser renovado, 
falou que esse ato deles, da UBM, se retirarem da gestão foi um ato de grandeza raro, pois geralmente 
a pessoa morria abraçada ao seu negócio sem se preocupar muito com as conseqüências que causavam 
para outras pessoas; falou que ouviu as citações sobre educação e sobre saúde, falou que hoje Barra 
Mansa atendia dezenove cidades, oncologia e cardíaca atendia vinte e nove cidades, falou que os 
esforços que empreendia para melhorar a saúde salvava vidas e que era muito bom ouvir isso porque 
renovava a força de trabalhar, falou que quando ouvia que um morador do Freitas Soares conseguiu a 
prótese da bacia, que estava bem e que foi resultado de um esforço coletivo seu fortalecia sua vontade 
de fazer mais; falou que hoje Barra Mansa tinha atendimento de tanta cidade, motivo de orgulho, pois 
há seis anos Barra Mansa não tinha nada funcionando, UPA, posto de saúde, nada e que ouvir um 
depoimento desse era algo que valorizava seu trabalho, ressaltou que ninguém fazia nada sozinho, 
falou que era mais de seis mil pessoas envolvidas nesse processo e que todos tinham sua importância 
igual, cada um tinha sua função, mas que a importância era a mesma desde o varredor da rua, que 
permitia que a cidade ficasse limpa, ao médico que fazia uma cirurgia cardíaca e salvava vidas; falou 
que sentia feliz em saber que estavam sendo ferramentas para salvar vidas; em relação a harmonia, 
falou que ela era algo que tinham que buscar efetivamente o tempo todo, falou que em Barra Mansa 
eles trabalhavam muito em harmonia e que era como dentro de casa, existia momentos de 
desentendimentos, mas que o amor da família se sobrepunha a esse desentendimento, e que era assim 
que eles trabalhavam, isso em relação á câmara, secretariado, aos amigos, entidades da cidade, falou 
que nunca na história houve um momento como aquele em que todas as entidades trabalhavam em 
harmonia, falou que eles não tinham guerra que, no passado, havia entre entidades e prefeitura, entre 
entidades e cama, entre prefeitura e câmara, falou que não tinham isso e que era um momento de muita 
harmonia mesmo e que isso estava levando bons frutos, falou que via que entre os vereadores de Porto 
Real também havia isso e que viu no gabinete do presidente, falou que percebeu um clima de amizade, 
de busca de entendimento e que isso era fundamental para as coisas darem certo; para celebrar a 
amizade fez uma oferta ao município de Porto Real, falou que ia pedir que a secretária levasse essa 
oferta ao prefeito, pessoa a quem gostava muito e tinha muito respeito, onde trabalharam durante 
alguns anos em parceria com o prefeito de Porto Real deputado e ele ainda prefeito de Barra Mansa em 
seu primeiro mandato em levar a banda musical para fazer uma apresentação em Porto Real e celebrar 
a amizade entre as cidades, falou que a banda foi campeã sábado passado que depois de cinco anos 
sem campeonatos nacionais o primeiro campeonato que teve participaram e que a banda de Barra 
Mansa foi campeã mais uma vez, falou que todos os campeonatos que a banda participou foi campeã, 
falou que banda lhe deva, assim como a todos, um sentimento de orgulho muito grande, falou que 
sempre ressaltava essa importância e que construíam marcas, falou que o governo do estado fez uma 
pesquisa, colocou uma plaquinha em cada cidade, falou que viu em Rio Claro cidade das cachoeiras e 
das montanhas e que Barra Mansa era a cidade da música, uma música que gerava oportunidades e 
transformava vidas, falou que havia músicos hoje oriundos de escola pública que estavam pelo mundo 
todo, balé, quando vinha ao Brasil, balés famosos, convidavam a orquestra de Barra Mansa para tocar 
com eles e que era composta por crianças que saíram de escolas públicas e se formaram naquele 
projeto que hoje era motivo de orgulho, falou que aprimoravam e falou que não tinham que fazer, 



        Câmara  Municipal  de  Porto  Real    
Estado do Rio de Janeiro 

Poder Legislativo 
 
 
 

5 
 

iniciar novos projetos e sim pegar o que dava certo e aprimorar, falou que no início de seu mandato lhe 
perguntaram qual a marca que ele queria deixar e ele respondeu a da reconstrução, de pegar tudo que 
um dia funcionou que hoje estava destruído e colocar para funcionar novamente, pois você perseguir, 
deixar um legado com seu carimbo talvez matasse projetos que eram importantes no passado e que 
deixaram de ser por abandono, falou que se tivesse a oportunidade de resgatar tudo que funcionava e 
deixou de funcionar já se sentiria um grande vitorioso, falou que estavam fazendo isso e que grandes 
conquistas eram sonhos e hoje se tronava realidade para eles, fruto de harmonia; finalizou se 
colocando naquela homenagem, se fosse uma orquestra, apenas como o maestro, não ticava nenhum 
instrumento e quês eu objetivo e seu trabalho era fazer harmonia entre todos os seus músicos para 
terem uma bela sinfonia e que como maestro dessa orquestra de Barra Mansa falou que os bons 
resultados eram frutos das músicas tocadas por cada um desses músicos; finalizou pedindo, não só para 
os seus, mas para os de Porto Real, uma salva de palmas pelo resultado pela harmonia que alcançaram 
e agradeceu. O Presidente convidou o autor para fazer a entrega. Não havendo mais inscritos, colocou 
em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Moção de Congratulações ou 
Louvor nº0045/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Ao Rodrigo Drable da Costa foi 
aprovada por unanimidade. O Presidente retirou da pauta a Moção de Congratulações ou Louvor 
nº0034/2022 – Vereador Ronário de Souza da Silva – Aos Inspetores da Polícia Civil do Estado do 
Rio de Janeiro, Leonardo de Almeida Alves e Carlos Vinícius da Costa Pinheiro a pedido do autor. 
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 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 Cláudio que solicitou a dispensa da leitura dos Projetos 0051 e 0052 uma vez que já foram 
lidos na Casa, que fossem lidos na Casa, assim como de 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 Cláudio foi 
aprovado por unanimidade. O Presidente colocou em Segunda 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 
Segunda 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 Segunda Votação. Primeira Discussão e Primeira Votação. O Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 0130/2022 – Poder Executivo Municipal – Dispõe 
Sobre a Remissão de Créditos Tributários Decorrentes da Atualização do Cadastro Fiscal 
Imobiliário com o Georreferenciamento e a Regularização de Imóveis pela “Mais Valia”. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Cláudio que solicitou a dispensa da leitura dos Projetos 
0130, 0053 e 0054 uma vez que já foram lidos na Casa, que fossem lidos somente seus Pareceres e que 
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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 Cláudio foi aprovado por unanimidade. O Primeiro Secretário leu os Pareceres. Terminada 
a leitura dos Pareceres, o Presidente colocou em Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 0130/2022 – 
Poder Executivo Municipal – Dispõe Sobre a Remissão de Créditos Tributários Decorrentes da 
Atualização do Cadastro Fiscal Imobiliário com o Georreferenciamento e a Regularização de 
Imóveis pela “Mais Valia”, o Projeto de Lei nº 0053/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – 
Cria o Selo “Empresa Amiga da Mulher” no Âmbito do Município de Porto Real e dá outras 
Providências e o Projeto de Lei nº 0055/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Institui 
Programa de Redução, Reuso e Reciclagem de Resíduos Sólidos na Rede Pública Municipal de 
Ensino. Não havendo inscritos, colocou em Primeira Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. O Projeto de Lei nº 0130/2022 – Poder Executivo Municipal – Dispõe 
Sobre a Remissão de Créditos Tributários Decorrentes da Atualização do Cadastro Fiscal 
Imobiliário com o Georreferenciamento e a Regularização de Imóveis pela “Mais Valia”, o Projeto 
de Lei nº 0053/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Cria o Selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no Âmbito do Município de Porto Real e dá outras Providências e o Projeto de Lei nº 
0055/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Institui Programa de Redução, Reuso e 
Reciclagem de Resíduos Sólidos na Rede Pública Municipal de Ensino 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 Renan 
Márcio de Jesus Silva para que fizesse sua Indicação Verbal. O vereador Renan Márcio indicou 
uniforme escolar. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a 
palavra para o autor que falou que o segundo ano de mandato estava finalizando e até hoje não foram 
entregues os uniformes, falou que foi relatado a alguns pais que o desfile cívico não aconteceu por 
conta do município não ter entregado o uniforme escolar, falou que já fez essa indicação e fazia 
novamente para que o poder executivo pudesse dar uma atenção especial à compra desses uniformes 
para os alunos. 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 a Vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos para que fizesse sua 
Indicação Verbal. A Vereadora Fernanda indicou a reabertura da agência do banco do Brasil em Porto 
Real. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o 
autor que falou dos transtornos causados á população e que toda movimentação bancária dependia do 
banco do Brasil que estava sendo realizada em cidades vizinhas, causando grandes prejuízos á cidade, 
inclusive afetando a arrecadação; falou que iniciou uma conversa com um deputado onde o mesmo já 
enviou uma demanda ao ministério da economia, no entanto, enquanto parlamentar, não podia se 
eximir de provocar inicialmente, bem como provocar o ministério da fazenda para o atendimento dessa 
indicação que muito vai beneficiar a cidade. O Presidente passou a palavra para o vereador Elias 
Vargas que parabenizou a autora e falou da importância dessa agência. O Presidente passou a palavra 
para o vereador Ronário que parabenizou a autora e acrescentou algumas palavras em relação ao 
fechamento da mesma, falou que no início do mandato ele se reuniu com o gerente do banco do Brasil, 
pois ele tinha uma proposta para fazer, falou que em 2015, no governo da ex-prefeita Cida, levou a ela 
uma proposta para fazer um programa com parceria da prefeitura com o banco do Brasil, o projeto 
AABB, falou que esteve na Bahia buscando essas informações na AABB de lá junto com sua 
coordenadora e que fizeram um estudo para pleitear esse programa em Porto Real, falou que esteve 
com a prefeita da cidade á época e o projeto não foi para frente, falou que no primeiro mês do seu 
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mandato conversou com o gerente do BB de Porto Real e que infelizmente o programa não foi para 
frente por causa do fechamento da agência; pediu para os vereadores unirem forças para que a abertura 
realmente acontecesse e aproveitou para pedir que conseguissem efetivar o programa da AABB 
Comunidade em Porto Real; falou do trabalho feito pela AABB em Resende com parceria da 
prefeitura, um trabalho que transformava vidas. O Presidente passou a palavra para a autora que 
agradeceu as palavras dos vereadores e falou que era válida a sugestão do vereador Ronário e chamou 
os vereadores Elias Vargas e Ronário para serem co-autores. Não havendo mais inscritos, colocou em 
Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação da Vereadora Fernanda 
com a sugestão do vereador Ronário e co-autoria dos vereadores Elias Vargas e Ronário 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 a implantação de forma facultativa, nas 
unidades escolares, a disciplina que tratava das questões de preconceito e racismo para além dos temas 
transversais. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra 
para o autor que falou ter visto no programa do “Fantástico” uma matéria onde um aluno colocou essas 
questões de preconceito e racismo dentro de uma escola em São Paulo, falou que isso lhe levou 
questões que infelizmente estavam sendo banalizadas em algumas unidades escolares, falou que como 
aluno de rede pública que sempre foi também passou por isso, mas que não era trabalhado da mesma 
forma que era hoje, falou que hoje era um professor que lidava com isso e percebia o quanto as 
crianças estavam vulneráveis e frágeis em relação a isso, falou que era importante o cuidado com a 
saúde mental dessas crianças; pediu enquanto educador que implantassem essa disciplina e que ia 
planejar um projeto de lei em relação a isso. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, 
aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Ronário foi 
aprovada por unanimidade. Terminada a Terceira Fase, o Presidente passou para a Quarta Fase, 
Explicações Pessoais. O Presidente perguntou ao Primeiro Secretário se tinha algum Vereador inscrito 
para as Explicações Pessoais. O Primeiro Secretário falou que 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 cidade os parabéns pelo aniversário no dia cinco de novembro; falou que 
como representantes legítimos do povo ele não poderia deixar de perguntar sobre a festa de 
comemoração sendo que já não havia mais a pandemia, assim como o não desfile cívico; perguntou 
também sobre a festa da câmara. 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 felicitou Porto Real pelo aniversário. 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 parabenizou Porto Real pelo 27º 
aniversário e passou a palavra para o vereador Renan Márcio que parabenizou o vereador Ronário pelo 
seu aniversário assim como o da cidade e falou sobre ela, sobre sua arrecadação que crescia a cada dia; 
parabenizou a banda musical que conseguiu o vice-campeonato em Lorena; parabenizou todas as 
equipes que participaram do campeonato amador de futebol; parabenizou a secretaria de esportes pela 
condução do campeonato. O Presidente passou a palavra a Vereadora Fernanda Emerenciano dos 
Santos, Líder do PDT para que caso queira, faça uso da mesma. A Vereadora Fernanda desejou a 
todos um bom dia e felicitou Porto Real pelo aniversário; parabenizou o vereador Ronário pelo seu 
aniversário e chamou a atenção para o novembro azul, falou que era um assunto delicado e que os 
homens tinham que cuidar da mente e do corpo, falou que perdeu pessoas contra essa doença, falou 
que existia preconceito, mas que o tabu tinha que ser quebrado e que havia cura se descoberto a tempo. 
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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 e felicitou Porto Real pelo aniversário, parabenizou 
o vereador Ronário. 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 
felicitou Porto Real pelo aniversário e pediu ao vereador Ronário para pagar um bolo para comemorar 
seu aniversário. O Presidente passou a palavra o Vereador Elias Vargas de Oliveira, Líder de 
Governo para que caso queira, faça uso da mesma. O Vereador Elias Vargas parabenizou a vereadora 
Fernanda que levou á Casa algo que os deixava desconfortáveis que era o preconceito do exame da 
próstata; parabenizou o vereador Ronário pelo seu aniversário; em relação ao aniversário da cidade 
falou que o governo tinha o desejo enorme de fazer uma festa bacana, mas infelizmente por motivo de 
preocupação em relação ao tempo e decidiu numa próxima oportunidade realizar essa comemoração de 
27 anos de emancipação de Porto Real; parabenizou a banda pelo vice-campeonato; parabenizou a 
secretaria de esportes pelo trabalho realizado; agradeceu a todos e falou que o governo estava feliz 
com as sugestões feitas na Casa. Terminada a Quinta Fase, o Presidente passou para a Sexta Fase 
Lembretes. O Presidente leu a justificativa dos vereadores Henry e Diego; parabenizou o vereador 
Ronário pelo seu aniversário; parabenizou a cidade de Porto Real que era seu lar; parabenizou todos os 
vereadores e funcionários da Casa. 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 dois 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): ____________________________________________ 
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  Ata da 62ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 

 

Juan Pablo da Silva Almeida: ____________________________________________________ 

 

Fernanda Emerenciano dos Santos: ________________________________________________ 

 

Cláudio Luís Guimarães: ________________________________________________________ 

 

Luís Fernando da Silva: __________________________________________________________ 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


