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Ata nº. 066/22 
 
 
 
  Ata da 66ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
 

 Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois às dez horas, deu-se início 
a sexagésima sexta 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 65ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo Ordinário da Sétima 
Legislatura da Câmara Municipal de Porto Real, realizada no dia vinte e um 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 65ª 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 nº0027/2022 – 
Vereador Elias Vargas de Oliveira – Ao Senhor Anderson Villain e Geovane Alves de Andrade. 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 
com muita honra que fez a moção, falou que trabalhavam muito na Casa e que só ele tinha para mais 
de duzentos e trinta projetos na Casa, campeão no Brasil de projeto de lei apresentado e que nenhuma 
câmara do país, nessa legislatura, apresentou tanto projeto de Le quanto ele apresentou nesses dois 
anos enquanto vereador e que passou o período do meio ambiente, mas que recuperou o prazo e por 
isso homenageava os agraciados; falou que o fiscal do meio ambiente era muito importante e do 
impacto que causavam em especial no meio ambiente; falou de queimadas, fontes de águas naturais 
secando, pessoas desrespeitando o meio ambiente e que existiam eles, que não usavam capas, mas se 
expunha com o criminoso lhes colocando em risco, defendendo o meio ambiente; parabenizou os 
homenageados. O Presidente passou a palavra para o vereador Juan Pablo que desejou a todos um bom 
dia e falou da importância e cuidado com todas as formas de vida principalmente com o meio 
ambiente; falou que os homenageados eram pessoas comprometidas com suas causas e com o qual se 
propunham dentro da pasta, falou que já esteve com ambos dentro da secretaria e que achava merecida 
a moção, parabenizou o autor. O Presidente passou a palavra para o vereador Diego que desejou a 
todos um bom dia e parabenizou o autor, falou do Geovane e que o conhecia há mais de dez anos e que 
o Anderson depois, falou dos belos profissionais que eram e que eles mereciam mais espaço para 
trabalhar e mostrar ainda mais. O Presidente passou a palavra para o vereador Fernando Beleza que 
desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor, falou que o autor acertou mais uma vez na moção, 
falou dos profissionais que atendiam as demandas no município. O Presidente passou a palavra para o 
vereador Cláudio que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor, falou que conhecia os 
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homenageados e sempre foi á secretaria foi bem atendido por ambos, falou do trabalho e capacidade 
deles. O Presidente passou a palavra para o vereador Renan Márcio que desejou a todos um bom dia e 
parabenizou o autor, falou que era amigos dos homenageados e sempre lhe atendiam muito bem e que 
a moção era mais do que justa. O Presidente parabenizou o autor e os homenageados pelo belo 
trabalho prestado na cidade. 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 nº0027/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – Ao 
Senhor Anderson Villain e Geovane Alves de Andrade foi aprovada por unanimidade. O Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Moção de Congratulações ou Louvor 
nº0039/2022 – Vereador Carlos Antonio de Lima – Á Professora Cátia Martins Lima Silva. O 
Primeiro Secretário fez a leitura. Terminada a leitura o Presidente colocou em Discussão a referida 
moção. O vereador Carlinhos passou a presidência para o vereador Renan Márcio para que pudesse 
fazer seus comentários. O Presidente passou a palavra para o autor que desejou a todos um bom dia e 
agradeceu a Cátia, falou que a conhecia desde que ela começou a dar aula para sua filha, falou que sua 
filha só falava da tia Cátia, falou que recebeu diversas mensagens dos pais e funcionários falando da 
professora, falou que pais choravam quando o contrato dela acabou e que pediram para que ela 
continuasse na escola; agradeceu o trabalho dela, falou do carinho que ela tinha com as crianças; falou 
que sua filha evoluiu muito estudando com ela assim como outras crianças. O Presidente passou a 
palavra para o vereador Elias Vargas que parabenizou o autor e falou que a homenagem era justa, falou 
dos tempos difíceis que estavam vivendo, vendo a credibilidade do professor indo embora pelos 
próprios pais. O Presidente passou a palavra para o vereador Juan Pablo que parabenizou o autor e 
falou que o sistema educacional vinha enfrentando muitas falhas e que pessoas como a Cátia faziam a 
diferença na vida das crianças; falou que professores mudavam a vida das pessoas; falou de inversão 
de valores e com isso os professores não eram mais reconhecidos. O Presidente passou a palavra para o 
vereador Fernando Beleza que parabenizou o autor e a homenageada, falou que não era fácil para um 
professor estar dentro de uma sala de aula. O Presidente passou a palavra para o vereador Cláudio que 
parabenizou o autor e a homenageada, falou que toda moção a um professor era diferenciada; falou 
que na vida todos tinham histórias e de algum professor que marcou a vida. O Presidente passou a 
palavra para o vereador Ronário que desejou a todos um bom dia e parabenizou o autor, falou que ele 
era um professor e falou do trabalho sobre a inversão de valores e perguntou quais as ações que eram 
feitas para desfazer isso, desejou que o professor voltasse a ter o valor que sempre tiveram, pois era o 
pilar da sociedade. O Presidente falou da Cátia e que acompanhou seu trabalho, falou que ele 
acreditava muito nela e que a moção era muito justa. 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 nº0039/2022 – 
Vereador Carlos Antonio de Lima – Á Professora Cátia Martins Lima Silva foi aprovada por 
unanimidade. O vereador Carlinhos reassumiu a presidência. O Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 0061/2022 – Vereador Elias Vargas de Oliveira – 
Denomina Novo Nome de Rua e dá outras Providências. O Primeiro Secretário fez a leitura. 
Terminada a leitura o Presidente encaminhou o referido projeto á coordenadoria 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. Terminada a 
Primeira Fase, o Presidente passou para a Segunda Fase, Ordem do Dia. O Presidente falou que havia 
Projetos para serem discutidos e votados nesta Fase da Sessão. Votação Única. O Presidente solicitou 
ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Veto nº 0013/2022 – Poder Executivo Municipal – 
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Veto Total ao Autógrafo de Lei nº0824/2022. O Primeiro Secretário fez a leitura. Terminada a leitura, 
o Presidente colocou em Discussão Única o referido Veto. O Presidente passou a palavra para o 
vereador Elias Vargas que falou que iria rejeitar o veto, pois a explicação do jurídico não lhe 
convenceu, falou que quando se debruçava num projeto de lei para trazer benefício á população na 
área da educação se deparava com o jurídico da prefeitura tentando desmoralizar um vereador falando 
que o projeto era inconstitucional, perguntou onde que era inconstitucional, falou que mais de quinze 
municípios fizeram e só em Porto Real era inconstitucional, falou que o projeto passou pelo jurídico da 
Casa e que foi votado e que o jurídico da prefeitura, o prefeito ou a secretária de educação não 
quiseram fazer e falou que era inconstitucional, desmoralizando o vereador, falou que ia rejeitar o veto 
e deixar o vereador cada um com sua consciência, pediu para que isso não fizesse mais isso e não 
mandasse mais um parecer lambão e que antes de fazer para chamar o vereador e perguntar. O 
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a chama regimental para verificação da 
existência do quorum de maioria absoluta necessária ao prosseguimento da Sessão. Os presentes 
deverão responder presente ao microfone. Foi registrada a presença dos vereadores: Carlos Antonio 
de Lima, Cláudio Luís Guimarães, Diego Graciani de Almeida, Elias Vargas de Oliveira, Fábio 
Nunes Maia, Fernanda Emerenciano doas Santos, Henry de Carvalho Nunes, Juan Pablo da 
Silva Almeida, Luís Fernando da Silva, Renan Márcio de Jesus Silva e Ronário de Souza da 
Silva. Verifica do quorum, o Presidente iniciou a chamada para a votação no qual o vereador irá 
declara verbalmente se mantém ou rejeita o referido veto. O Presidente concluiu a votação registrando 
seis votos para a rejeição do veto e cinco votos para a manutenção do veto. Votaram para a rejeição os 
vereadores: Carlinhos, Elias Vargas, Fábio Maia, Fernanda, Renan Márcio e Ronário; e para 
manutenção os vereadores: Cláudio, Diego, Henry, Juan Pablo e Fernando Beleza. O Veto nº 
0013/2022 – Poder Executivo Municipal – Veto Total ao Autógrafo de Lei nº0824/2022 foi 
reprovado pela maioria. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Veto nº 
0014/2022 – Poder Executivo Municipal – Veto Total ao Autógrafo de Lei nº0828/2022. O Primeiro 
Secretário passou a leitura para o Segundo Secretário que a fez. Terminada a leitura, o Presidente 
colocou em Discussão Única o referido Veto. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 
procedesse a chama regimental para verificação da existência do quorum de maioria absoluta 
necessária ao prosseguimento da Sessão. Os presentes deverão responder presente ao microfone. Foi 
registrada a presença dos vereadores: Carlos Antonio de Lima, Cláudio Luís Guimarães, Diego 
Graciani de Almeida, Elias Vargas de Oliveira, Fábio Nunes Maia, Fernanda Emerenciano doas 
Santos, Juan Pablo da Silva Almeida, Luís Fernando da Silva, Renan Márcio de Jesus Silva e 
Ronário de Souza da Silva. Verifica do quorum, o Presidente iniciou a chamada para a votação no 
qual o vereador irá declara verbalmente se mantém ou rejeita o referido veto. O Presidente concluiu a 
votação registrando quatro votos para a rejeição do veto e seis votos para a manutenção do veto. 
Votaram para a rejeição os vereadores: Elias Vargas, Fernanda, Renan Márcio e Ronário; e para 
manutenção os vereadores:  Carlinhos, Cláudio, Diego, Fábio Maia, Juan Pablo e Fernando Beleza. O 
Veto nº 0014/2022 – Poder Executivo Municipal – Veto Total ao Autógrafo de Lei nº0828/2022 foi 
mantido pela maioria. Segunda Discussão e Segunda 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, 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, 
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permaneçam como estão. O pedido do Vereador Elias Vargas foi aprovado por unanimidade. O 
Presidente colocou em Segunda 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 Segunda 
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 Segunda Votação. Terminada a Segunda Fase, o Presidente passou para a Terceira 
Fase, Indicações e Requerimentos Verbais. O Presidente passou a palavra para o Vereador Renan 
Márcio de Jesus Silva para que fizesse sua Indicação Verbal. O vereador Renan Márcio indicou 
construção e instalação de fraldário no ginásio poliesportivo Gustavo Pereira. O Presidente colocou em 
Discussão a referida Indicação. O Presidente passou a palavra para o autor que falou que 
acompanhando o Cerco de Jericó pediu melhoria para quem freqüentava eventos na localidade, cobrou 
a indicação da rampa de acesso para cadeirantes que fez e foi aprovada. O Presidente passou a palavra 
para o vereador Fernando Beleza que parabenizou o autor. O autor 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. O Presidente passou a 
palavra para o Vereador Diego Graciani de Almeida para que fizesse sua Indicação Verbal. O 
vereador Diego indicou que fosse feita a fiscalização do asfalto e das calçadas que estavam sendo 
feitas na Avenida Dom Pedro II. O Presidente colocou em Discussão a referida Indicação. O 
Presidente passou a palavra para o autor que falou que a calçada estava totalmente mal acabada e que a 
empresa não tirou nenhum galho para dar continuidade á mesma, falou que havia buracos e rachaduras 
e que a indicação foi dos moradores; falou que o secretário de governo, quando o prefeito não está na 
cidade, como morador do Vila Real deveria estar verificando, falou que o secretário de governo tinha 
que ir para a rua também, estar mais presente. O presidente passou a palavra para o vereador Renan 
Márcio que parabenizou o autor e falou que recebeu uma mensagem de uma moradora que reclamou 
da empresa que estava fazendo o asfalto, pois pulou uma parte e seguiu caminho, sugeriu fiscalização 
também. Não havendo mais inscritos, colocou em Votação, aqueles que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. A Indicação 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 sim, os vereadores Renan Márcio e Elias Vargas. O Presidente convidou 
o Vereador Renan Márcio de Jesus Silva para ocupar seu lugar na tribuna. O vereador Renan Márcio 
mais uma vez desejou a todos um bom dia e falou que havia um processo judicial, público na cidade 
em favor da Casa a respeito de uma eleição que aconteceu em 2021 sobre a presidência da Casa, falou 
que era nítido que havia uma interferência do poder público do município e quis saber o motivo dessa 
interferência de uma pessoa que era para estar ajudando o prefeito, ficando praticamente vinte e quatro 
horas focada e foi campeão de acesso no processo, o senhor Eduardo Fellipe, quis saber o motivo e 
parabenizou seus advogados que estavam presentes na Casa e que ia ter um recurso a ser encaminhado 
ao juiz da vara e que ainda hoje o recurso vai ser suspenso; falou que a todo momento havia 
interferência do governo municipal. O Presidente convidou o Vereador Elias Vargas de Oliveira para 
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ocupar seu lugar na tribuna. O vereador Elias Vargas mais uma vez desejou a todos um bom dia e 
falou que já havia falado, sobre o veto. 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 agradeceu. 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 desejou seus 
sentimentos á família do senhor Caixote que faleceu. 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 os dois convites que recebeu final de semana das 
duas igrejas. 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 e desejou 
seus sentimentos á família do amigo Caixote; falou do jogo do Brasil e da importância do trabalho em 
equipe e pediu reflexão na Casa, em tudo o que estava a volta e que sozinho não se chega a lugar 
algum. 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 desejou seus 
sentimentos á família do Caixote. O Presidente passou a palavra o Vereador Cláudio Luís Guimarães, 
Líder do PTB para que caso queira, faça uso da mesma. O Vereador Cláudio desejou a todos um bom 
dia. O Presidente passou a palavra o Vereador Elias Vargas de Oliveira, Líder de Governo para que 
caso queira, faça uso da mesma. O Vereador Elias Vargas desejou a todos um bom dia. Terminada a 
Quinta Fase, o Presidente passou para a Sexta Fase Lembretes. O Presidente desejou seus sentimentos 
á família do senhor Caixote, um grande líder e excelente comerciante; leu o decreto a respeito da copa 
do mundo falando do expediente da Casa; falou do decreto que falava sobre o uso da máscara e 
fechamento do Plenário para a Sessão; pediu ajuda para o hemonúcleo de Resende. 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 doze horas 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): ____________________________________________________ 

 

Elias Vargas de Oliveira (1º Vice-Presidente): _____________________________________________ 
 
 
 
Fábio Nunes Maia (2º Vice-Presidente): _____________________________________________ 
 
 
 
Renan Márcio de Jesus Silva (1° Secretário): ______________________________________________ 
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  Ata da 66ª Sessão Legislativa Ordinária do 2º Período Legislativo Ordinário da Câmara 
Municipal de Porto Real. 
 
 
Ronário de Souza da Silva (2º 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: _____________________________________________________________ 


