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Ata nº. 065/22 
 
 
 
  Ata da 65ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início a 
sexagésima quinta 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 Juan Pablo para que fizesse a 
Oração. O Presidente deu início à Primeira Fase Expediente, colocando em votação a ata da Sessão 
anterior. Ata da 64ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima 
Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia dezesseis 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 64ª 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 nº0048/2022 – Vereador 
Cláudio Luís Guimarães – A Senhora Maria da Conceição Oliveira. 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 da moção, disse que partiu dele, 
mas não era somente dele, falou que dia primeiro de outubro era comemorado o dia do vereador e que 
conversando com seus assessores e amigos pensaram em fazer a homenagem e que o nome dela foi 
escolhido; falou que pessoas como ela, que participaram da emancipação da cidade deveriam receber 
essa moção, ela que também foi vereadora; falou de quando ela foi candidata e eleita devido a seu 
trabalho dentro hospital e pela pessoa que ela era; falou do trabalho dela prestado e que a homenagem 
era mais que justa; falou de quando foi secretário de obras e lembrou-se do trabalho dela e falou que 
ela contribuiu para a cidade; falou que ela tinha um filho de coração, mas que devia ter muito mais. O 
Presidente passou a palavra para o vereador Fernando Beleza que desejou a todos um bom dia, 
parabenizou o autor e a homenageada; falou que ela era importante na sua vida e se lembrou que a 
Conceição era uma enfermeira bem dinâmica ia às casas das pessoas aplicar vacina e se lembrou que 
precisou de uma enfermeira e ela foi até sua casa sempre com sorriso no rosto e merecia muito mais 
que essa moção. O Presidente passou a palavra para a vereadora Fernanda que desejou a todos um bom 
dia e parabenizou o autor e a homenageada, falou que sentia honrada pela moção; falou do legado dela 
e que estava feliz de ouvir, se lembrou que a Solange fazia a mesma coisa que ela e que era preciso ter 
carinho e amor. O Presidente passou a palavra para o vereador Juan Pablo que parabenizou o autor e 
falou que já ouviu falar da homenageada e a parabenizou. O Presidente passou a palavra para o 
vereador Fábio Maia que desejou a todos um bom dia e parabenizou a homenageada e o Dariam, que 
foi um dos melhores funcionários da secretaria de obras; parabenizou o autor. O Presidente passou a 
palavra para o vereador Diego que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor e a 
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homenageada, falou que tomou sua primeira vacina com ela, se colocou á disposição. O Presidente 
passou a palavra para o vereador Renan Márcio que parabenizou o autor e falou que a dona Conceição 
sempre esteve á frente no hospital e que suas mãos eram abençoadas, agradeceu a ela por tudo o que 
fazia pelo município. O Presidente passou a palavra para o vereador Ronário que desejou a todos um 
bom dia e falou da Conceição, falou que teve a oportunidade de experimentar as injeções enquanto 
criança e falou do seu trabalho como enfermeira e como vereadora. O Presidente passou a palavra para 
o vereador Elias Vargas que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor, falou que essa moção 
era a mais importante do ano. O Presidente parabenizou o autor e a homenageada, se lembrou da 
homenageada através de seu filho que falava muito dela, falou que teve oportunidade de se vacina com 
ela e que só tinha a agradecer pelo trabalho prestado na cidade. 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 nº0048/2022 – Vereador Cláudio 
Luís Guimarães – A Senhora Maria da Conceição Oliveira foi aprovada por unanimidade. O 
Presidente quebrou o protocolo e passou a palavra para a dona Conceição que desejou a todos um bom 
dia falou que estava vivendo um momento muito importante, falou que o que viveu na Casa foi 
maravilhoso, agradeceu a Deus por ter lhe proporcionado tudo o que conseguiu sua família e os 
vereadores pelas palavras, ao Cláudio em especial; falou que a moção seria uma recordação muito 
importante; se lembrou do quão difícil foi a primeira gestão, falou que estava sempre pronta a ajudar. 
O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 0131/2022 – 
Poder Executivo Municipal – Altera a Lei nº 0773, de 29 de Dezembro de 2021, que Dispõe Sobre o 
Plano Plurianual para o Período de 2022/2025. O Primeiro Secretário fez a leitura. Terminada a 
leitura o Presidente encaminhou o referido projeto á secretaria de serviços legislativos, nos termos do 
artigo 188, do regimento interno da câmara municipal de Porto Real, onde ficará á disposição dos 
senhores vereadores por quinze dias aguardando emendas. O Presidente retirou da pauta o Projeto de 
Lei nº 0132/2022 – Poder Executivo Municipal – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município 
de Porto Real para o Exercício Financeiro de 2023. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura do Balancete Contábil Referente ao Mês de Outubro de 2022. O Primeiro Secretário 
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. Segunda 
Discussão e Segunda Votação. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do 
Projeto de Lei nº 0055/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Institui a Campanha “Junho 
Violeta” em Alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. O 
Presidente passou a palavra para o Vereador Elias Vargas que solicitou a dispensa da leitura dos 
Projetos 0055 e 0056 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 Elias Vargas foi aprovado por unanimidade. O Presidente 
colocou em Segunda Discussão o Projeto de Lei nº 0055/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – 
Institui a Campanha “Junho Violeta” em Alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência 
Contra a Pessoa Idosa e o Projeto de Lei nº 0056/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – 
Institui o Cadastro Municipal para Adoção de Animais e dá outras Providências. Não havendo 
inscritos, colocou em Segunda Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O 
Projeto de Lei nº 0055/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Institui a Campanha “Junho 
Violeta” em Alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa e o 
Projeto de Lei nº 0056/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Institui o Cadastro Municipal 
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para Adoção de Animais e dá outras Providências 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 0045/2022 – Vereador Luís Fernando da Silva – Efetua 
Denominação de Logradouros Públicos, no Loteamento Real Grandeza, no Município de Porto 
Real e dá outras Providências. O Presidente passou a palavra para o Vereador Elias Vargas que 
solicitou a dispensa da leitura dos Projetos 0045, e 0058 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 leu os Pareceres. Terminada a leitura dos Pareceres, o Presidente 
colocou em Primeira Discussão o Projeto de Lei nº 0045/2022 – Vereador Luís Fernando da Silva – 
Efetua Denominação de Logradouros Públicos, no Loteamento Real Grandeza, no Município de 
Porto Real e dá outras Providências e o Projeto de Lei nº 0058/2022 – Elias Vargas de Oliveira – 
Institui a Campanha Check-Up Feminino para Orientação e Prevenção de Doenças no Município 
de Porto Real e dá outras Providências. Não havendo inscritos, colocou em Primeira Votação, 
aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O Projeto de Lei nº 0045/2022 – Vereador 
Luís Fernando da Silva – Efetua Denominação de Logradouros Públicos, no Loteamento Real 
Grandeza, no Município de Porto Real e dá outras Providências e o Projeto de Lei nº 0058/2022 – 
Elias Vargas de Oliveira – Institui a Campanha Check-Up Feminino para Orientação e Prevenção 
de Doenças no Município de Porto Real e dá outras Providências 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 Diego 
Graciani de Almeida para que fizesse sua Indicação Verbal. O vereador Diego indicou uma queima de 
estoque na Avenida B, no bairro Freitas Soares, de final de ano, uma rua de compras. O Presidente 
colocou em Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou que a 
rua de compra que teve no local foi um sucesso e sugeriu ser feito ao final do ano, pediu que fosse 
mais perto do mercado Canaã para englobar demais comércios. O Presidente passou a palavra para o 
vereador Elias Vargas que parabenizou o autor e falou que o mesmo era filho de comerciante e que 
entendia o que estava pedindo. O Presidente passou a palavra para o vereador Cláudio que parabenizou 
o autor e falou que essa parceria do comércio e poder público era primordial, desejou que o trabalho 
fosse divulgado em outros bairros também. O Presidente passou a palavra para o vereador Fábio Maia 
que parabenizou o autor e falou que ia aquecer o comércio da cidade. O Presidente passou a palavra 
para o vereador Renan Márcio que parabenizou o autor e falou da importância do comércio; sugeriu 
que fosse ampliado em outros bairros. O autor aceitou e convidou todos os vereadores para serem co-
autores. Não havendo necessidade de colocar em Votação, a Indicação do Vereador Diego com co-
autoria dos demais vereadores 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 fossem criadas ações educativas sobre a situação socioeconômica da população negra e no 
combate ao racismo e outras formas de discriminação. O Presidente colocou em Discussão a referida 
Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou que a idéia era levar a cultura 
brasileira ás escolas e fazer um trabalho de conscientização e reflexão sobre o racismo, garantindo a 
igualdade de todas as raças; falou que a indicação se fazia necessária e falou do dia 20 de novembro e 
percebia que quem fazia parte dessa comunidade o quanto tinha que brigar para ter seus direitos 
garantidos. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. A Indicação do Vereador Ronário foi aprovada por unanimidade. O 
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Presidente passou a palavra para o Vereador Elias Vargas de Oliveira para que fizesse sua Indicação 
Verbal. O Vereador Elias Vargas indicou que fosse estudada a questão de uma mobilização melhor dos 
funcionários na questão da Covid-19 no hospital. O Presidente colocou em Discussão a referida 
Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou que falou os casos vinham 
aumentando e que havia dois pacientes em situação de transferência para o hospital regional, falou da 
preocupação e que isso requeria uma atenção de todos, assim como uma consciência da própria 
população. O Presidente passou a palavra para o vereador Fernando Beleza que parabenizou o autor e 
falou que esteve no hospital e que estava super lotado de pessoas gripadas, falou que o hospital estava 
em reforma e que muitos não entendiam. O Presidente passou a palavra para o vereador Cláudio que 
parabenizou o autor e falou que mais uma vez a Covid estava voltando, falou da preocupação e que 
tinham que arregaçar as mangas para não vir coisas piores; pediu providências ao Presidente quanto o 
funcionamento da Casa. O Presidente passou a palavra para o vereador Diego que parabenizou o autor 
e falou do decreto que saiu da prefeitura da obrigatoriedade do uso de máscaras. O Presidente passou a 
palavra para o vereador Renan Márcio que parabenizou o autor e falou dos óbitos na região, falou que 
a prevenção era o melhor caminho. O autor convidou todos os vereadores para serem co-autores. Não 
havendo necessidade de colocar em Votação, a Indicação do Vereador Elias Vargas com co-autoria de 
todos os vereadores foi aprovada por unanimidade. O Presidente passou a palavra para o Vereador 
Cláudio Luís Guimarães para que fizesse sua Indicação Verbal. O vereador Cláudio indicou a 
construção de um quebra-molas na Rua J, no bairro Nova Colônia. O Presidente colocou em 
Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou ter sido pedido 
dos moradores. O Presidente passou a palavra para o vereador Diego que parabenizou o autor e falou 
que fez essa indicação e que segundo a secretaria a empresa disse que faria o trabalho, mas que ainda 
não havia sido feita. O autor convidou o vereador Diego para ser co-autor. Não havendo mais inscritos, 
colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. A Indicação do 
Vereador Cláudio com co-autoria do vereador Diego 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 Diego Graciani de Almeida, Líder do 
CIDADANIA para que caso queira, faça uso da mesma. O Vereador Diego desejou a todos um bom 
dia e parabenizou o time campeão “crias do bairro”; parabenizou o secretário de esportes e desejou 
mais eventos. 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 secretário de esportes pelo campeonato realizado assim como todas as equipes que 
jogaram. O vereador Fernando Beleza passou a palavra para o vereador Renan Márcio que 
parabenizou as equipes pelo campeonato, falou que foi um espetáculo e falou das duas equipes em 
suas disputas, parabenizou todos da comissão dos “crias”; falou da importância do esporte; 
parabenizou o prefeito que esteve no local e toda a população presente. 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 e falou da 
dificuldade de todos e pediu um estudo do abono salarial para os funcionários da Casa, falou que era 
uma forma de ajudar com os trabalhadores que contribuíam para a Casa, falou que o presidente já 
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devia estar estudando, mas reforçou o pedido para o abono natalino. 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 desejou a todos um bom dia. Terminada a Quinta Fase, o Presidente passou 
para a Sexta Fase Lembretes. O Presidente leu o decreto sobre o uso de máscaras no município. 
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 vinte e sete 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: ________________________________________________ 

 

Cláudio Luís Guimarães: ________________________________________________________ 
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  Ata da 65ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 

 

Luís Fernando da Silva: __________________________________________________________ 

 

Diego Graciani de Almeida: _______________________________________________________ 

 

Henry de Carvalho Nunes: _______________________________________________________ 

 

Camila Costa Rosas: _____________________________________________________________ 


