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Ata nº. 063/22 
 
 
 
  Ata da 63ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início a sexagésima 
terceira 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 Fernando Beleza para que fizesse a 
Oração. O Presidente deu início à Primeira Fase Expediente, colocando em votação a ata da Sessão 
anterior. Ata da 62ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima 
Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia sete de novembro 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 62ª 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 nº0025/2022 – Vereador Luís 
Fernando da Silva – Ao Senhor Anderson Severino de Almeida. 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 era um privilégio para ele poder fazer 
essa moção; se lembrou quando o Anderson chegou na cidade e foram muitas emoções, ele chegou 
com inovação, cortando cabelo e as pessoas viraram fãs dele, falou que era honesto e fez a diferença na 
cidade, formou vários barbeiros e que sua barbearia era referência na cidade. O Presidente passou a 
palavra para o vereador Diego que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor e o 
homenageado; falou que foi seu primeiro barbeiro e se lembrou quando ele começou, falou do seu 
crescimento o quão bacana isso era, se colocou s disposição. O Presidente passou a palavra para a 
vereadora Fernanda que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor e o homenageado; falou 
que ele era seu conhecido e que o mesmo deveria se lembrar do seu filho que tinha dez anos e quando 
começou a cortar cabelo com ele tinha apenas três meses, falou que ele tinha o dom de acalentar as 
crianças e que ele era importante na cidade, além de dar empregos. O Presidente passou a palavra para 
o vereador Cláudio que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor, parabenizou o 
homenageado por escolher Porto Real desde a emancipação; falou que ele tinha interação total na 
cidade e que era um amigo. O Presidente passou a palavra para o vereador Fábio Maia que 
parabenizou o autor e o homenageado; falou que começou a cortar seu cabelo junto com seu pai, um 
formador de mão de obra e que quem não aprendeu com o Anderson aprendeu com alguém que 
aprendeu com ele. O Presidente passou a palavra para o vereador Renan Márcio que parabenizou o 
autor e falou que era cliente do Anderson desde novo, se lembrou quando a oficina era onde estava o 
Felício e depois ampliou no Donizete, falou de sua trajetória e o agradeceu por tudo, falou da geração 
de emprego e renda e que para a cidade era muito importante. O Presidente passou a palavra para o 
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autor que falou que antigamente só havia o falecido Deva e que quando ele faleceu surgiu o Anderson; 
falou que vai pedir sua assessoria procurar os barbeiros que formaram com o Anderson e levar em 
Plenário. O Presidente parabenizou o homenageado e falou que quem não formou com ele, aprendeu 
através de alguém que aprendeu com ele, falou de geração de emprego e renda e falou da sua 
capacidade de empreendedorismo; agradeceu a ele por ter dado certo com seu empreendimento. O 
Presidente convidou o autor para fazer a entrega da homenagem. Não havendo mais inscritos, colocou 
em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Moção de Congratulações ou 
Louvor nº0025/2022 – Vereador Luís Fernando da Silva – Ao Senhor Anderson Severino de 
Almeida foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura da Moção de Congratulações ou Louvor nº0037/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima – 
Aos Pastores Vagner da Silva Braga, Carlos Domingos Samuel de Lima e Ismael de Almeida 
Justino. O Primeiro Secretário fez a leitura. Terminada a leitura o vereador Carlinhos passou a 
presidência para o vereador Fábio Maia para que pudesse fazer seus comentários. O vereador Fábio 
Maia assumiu a presidência, colocou em Discussão a referida moção e passou a palavra para o autor 
que falou que os homenageados te ligaram para dizer que não poderiam estar presentes por motivo da 
empresa não os liberar, falou que eram três pessoas que conhecia muito e prestavam serviços na 
cidade, formados e estavam na Avenida B e ajudavam muitas pessoas, falou que eram dispostos 
sempre a ajudar e não mediam esforços para ajudar quem realmente necessitava. Não havendo mais 
inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Moção de 
Congratulações ou Louvor nº0037/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima – Aos Pastores Vagner 
da Silva Braga, Carlos Domingos Samuel de Lima e Ismael de Almeida Justino foi aprovada por 
unanimidade. O vereador Carlinhos reassumiu a presidência. O Presidente falou que os pastores 
conseguiram chegar a tempo e falou mais ou menos o que foi dito na moção. O Presidente passou a 
palavra para o vereador Diego que cumprimentou os agraciados, os parabenizou e falou que levar a 
palavra de Deus não era fácil e sim um dom. O Presidente passou a palavra para o vereador Fernando 
Beleza que cumprimentou os homenageados, falou sobre eles e da admiração que tinha, 
principalmente do senhor Carlinhos. O Presidente passou a palavra para o vereador Renan Márcio que 
parabenizou o autor e os pastores, falou da missão deles na terra e que Deus os abençoasse muito. O 
autor fez a entrega da homenagem. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura 
do Requerimento nº 0009/2022 – Vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos – Requer 
Informações Sobre Contrato de Locação de Máquinas. O Primeiro Secretário fez a leitura. 
Terminada a leitura o Presidente colocou em Discussão o referido Requerimento. O Presidente passou 
a palavra para o vereador Henry que falou que era contrário ao requerimento e justificou que no dia 
vinte e três de setembro a comissão de fiscalização da Casa solicitou noventa por cento dessa 
documentação que estava sendo pedido, falou que estavam debruçados em cima disso, falou que o 
contrato se encontrava suspenso e que na Casa existia noventa por cento dos documentos sendo 
analisados pela comissão de fiscalização na qual ele era presidente com mais quatro membros da Casa, 
falou que não só esse contrato, mas também o de manutenção da água do município. O Presidente 
passou a palavra para o vereador Renan Márcio que perguntou ao presidente da comissão de 
fiscalização se teve reunião. O vereador Henry falou que não houve reunião porque foi solicitado pelo 
presidente, que estava sendo averiguado e que no momento oportuno, caso encontrado algo irregular, 
haverá reunião e que os membros da comissão serão convocados. O Presidente passou a palavra para a 
autora que falou ter sido pega de surpresa, mas falou que estava fazendo seu trabalho, falou que houve 
denúncias em seu gabinete de uso de máquinas que prestavam serviços para a prefeitura estavam 
fazendo serviços para empresas privadas, fugindo do objetivo desses contratos; falou que não se 
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tratava de um mero requerimento e sim de um questionamento sério que precisavam ser elucidados e 
esclarecidos, falou que o mesmo visava resguardar até mesmo o executivo, lembrando que o 
requerimento era a título de esclarecimento; falou que tinha um gabinete que era virtual e que essa 
denúncia foi de lá e por isso estava prestando contas ao munícipe que a fez. O vereador Henry falou 
novamente que era contrário ao requerimento pelo fato do mesmo já existir na Casa e que quanto ás 
denúncias apresentadas pela autora se a mesma for formulada na Casa eles, membros da comissão, 
também vão fazer seu trabalho, mas como foi feita em seu gabinete não tinha acesso á denúncia. O 
Presidente passou a palavra para o vereador Renan Márcio que falou da importância do requerimento e 
perguntou por que não votavam favorável visto que as demais proposições colocadas na Casa e 
analisadas poderiam ser para fortalecer. O Presidente passou a palavra para o vereador Cláudio que 
parabenizou a autora e falou que era contrário ao requerimento perante o que o vereador Henry havia 
falado; falou de reclamações que eram usados para terceiros, pediu fatos, realidade e que se estiver 
favorecendo alguém ele seria o primeiro a ir fiscalizar e tomar providências; falou que as máquinas 
tinham que estar trabalhando e não ficar igual no passado fingindo que trabalhava e fingindo que 
estava pagando; falou que era a favor da fiscalização, mas que hoje era contrário ao requerimento por 
já estar em andamento com a fiscalização. O Presidente passou a palavra para o vereador Renan 
Márcio que falou que pensava contrário em votar contrário por já ter uma comissão, falou que o 
requerimento era pedindo de informações e que nada mais justo cobrarem, pois tinham esse papel. O 
Presidente passou a palavra para a autora que agradeceu as palavras dos vereadores e falou que 
respeitava a forma que cada um trabalhava e que fez assim pelo fato de ouvir seu gabinete, falou que 
sabia que existiam pessoas que faziam de maldade, mas que ela foi ao local verificar e disse que 
algumas pessoas tinham medo de perseguição ou de acontecer algo e que o meio que tinha de 
conseguir era o requerimento. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem 
favoráveis, permaneçam como estão. O Requerimento nº 0009/2022 – Vereadora Fernanda 
Emerenciano dos Santos – Requer Informações Sobre Contrato de Locação de Máquinas foi 
reprovado pela maioria. O Presidente registrou cinco votos a três. 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 
retirou da pauta os projetos de nº 0053, 0054, 0055 e 0056, todos de autoria do vereador Elias Vargas, 
por motivo de ausência do mesmo. 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 
Henry que solicitou a dispensa da leitura do Projeto 0130, 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 
Henry foi aprovado por unanimidade. O Presidente colocou em Segunda 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”. Não havendo inscritos, colocou em Segunda 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 foi aprovado por unanimidade em Segunda Votação. Terminada a 
Segunda Fase, o Presidente passou para a Terceira Fase, Indicações e Requerimentos Verbais. O 
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Presidente passou a palavra para a Vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos para que fizesse sua 
Indicação Verbal. A Vereadora Fernanda indicou que fosse feita uma revisão em todos os bebedouros 
das escolas do município a fim de verificar as condições dos mesmos se estavam adequadas com 
filtragem da água e potencial de suprir todos os alunos e demais colaboradores das escolas. O 
Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para a autora que 
falou ter sido procurado por algumas mães relatando que algumas crianças estavam passando mal após 
o uso dessa água. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. A Indicação da Vereadora Fernanda 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 parabenizou as escolas do município que participaram da gincana 
ecológica, agradeceu os parlamentares que contribuíram com as tampinhas plásticas e que foi assim 
que as crianças conseguiram a condução até Ubatuba. 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 passou a palavra para o vereador Renan Márcio que deixou 
registrado as discussões da Casa e falou que respeitava o voto de cada vereador até porque o voto era 
inviolável, mas falou que as discussões eram válidas e necessárias. 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 agradeceu quem votou a favor do 
requerimento e respeitava quem votou contra e cada um trabalhava de um jeito. 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. Terminada a Quinta Fase, o Presidente passou para a Sexta Fase Lembretes. O 
Presidente leu a justificativa do vereador Elias Vargas; leu o convite da sessão solene de Quatis. 
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 oito 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): ____________________________________________________ 
 
 
 
Fábio Nunes Maia (2º Vice-Presidente): _____________________________________________ 
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  Ata da 63ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
Renan Márcio de Jesus Silva (1° Secretário): ______________________________________________ 

 

Juan Pablo da Silva Almeida: ____________________________________________________ 

 

Fernanda Emerenciano dos Santos: ________________________________________________ 

 

Cláudio Luís Guimarães: ________________________________________________________ 

 

Luís Fernando da Silva: __________________________________________________________ 

 

Diego Graciani de Almeida: _______________________________________________________ 

 

Henry de Carvalho Nunes: ________________________________________________________ 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


