
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL. ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 

2º PERÍODO LEGISLATIVO. Aos dezessete dias do mês de agosto de 2021, realizou-

se às 19 horas, no Plenário Raimundo Teixeira de Faria, a 2ª Sessão Ordinária do 2º 

Período Legislativo, tendo a presença de todos os senhores Vereadores. O PRESIDENTE 

VEREADOR WELLINGTON ROSA MOURÃO deu por aberta a sessão, e, em virtude 

da aprovação das solicitações feitas pela Vereadora Adriana e pelo Vereador Sinval 

Ribeiro, fez a inversão da Ordem do dia e dispensou a leitura da ata da reunião anterior, 

a qual foi dada por aprovada, sendo subscrita por todos os Vereadores. ORDEM DO DIA: 

1- O PROJETO DE LEI Nº 02/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR JABER, que 

“Proíbe o plantio de árvores de grande porte em áreas com fiação de rede aérea de 

distribuição de energia elétrica no Município de Florestal, Minas Gerais” foi colocado em 

SEGUNDA E ÚLTIMA discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. 2- O 

PROJETO DE LEI Nº 18/2021, DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL que 

“Cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Florestal” foi colocado 

em PRIMEIRA discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. EXPEDIENTE 

DO SENHOR PREFEITO: O Senhor Prefeito encaminhou: 1- Ofício nº 197 em 

atendimento ao solicitado por meio do Pedido de Informação nº 07/2021, do Vereador 

Cleber, sobre as áreas institucionais do município. EXPEDIENTE DIVERSOS E 

TRIBUNA LIVRE: Não houve. EXPEDIENTE DOS SENHORES VEREADORES: 

Foram apresentados: 1- Projeto de Lei nº 20/2021, de autoria dos Vereadores Wellington 

Mourão e Jaber Pereira que Institui o Dia Municipal do Terço dos Homens no âmbito do 

Município de Florestal – Minas Gerais”. 2- Projeto de Resolução nº 03/2021, de autoria 

do Vereador Cleber, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Florestal ao Senhor 

Edmir Aparecido Figueiredo, ficando à disposição da Procuradoria Jurídica e Comissões 

Competentes para exararem parecer. 3- Projeto de Resolução nº 04/2021, de autoria do 

Vereador Cleber, que “Concede Título de Cidadão Honorário de Florestal ao Senhor 

Cezar Gonçalves Nunes Soares”. Os projetos ficaram à disposição da procuradoria 

jurídica e comissões competentes para parecer. REQUERIMENTOS Nº 70/2021, 

aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES DE Nº 29, 30, 31 e 32/2021.  PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 10/2021, assinado pelo Vereador Cleber, o qual foi aprovado por 

unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: O 

VEREADOR JABER reforçou o pedido de sua indicação para a instalação de um 

bebedouro de água no portal de entrada da cidade. Parabenizou a todos da área de 

Educação pela organização do retorno às aulas presenciais. O VEREADOR JOÃO 



HENRIQUE parabenizou ao Vereador Jaber pela iniciativa do bebedouro.  O 

VEREADOR CLÉBER também parabenizou à área de Educação pela volta às aulas 

presenciais. Comentou sobre o mutirão da área de saúde que acontecerá na próxima sexta-

feira na comunidade de Cachoeira de Almas com a participação das equipes de PSF, 

parabenizando ao Sr. Prefeito pela ação. Citou uma reunião que tiveram, ontem, com o 

proprietário do novo loteamento próximo à Igreja de São Judas Tadeu, Sr. Wendel, 

loteamento esse que já trouxe alguns transtornos aos moradores, que ficaram com medo 

de algumas pedras enormes rolarem para suas casas e disse que a reunião no local foi 

produtiva, onde estiveram também presentes o Vereador Sinval, o Sr. Prefeito, o Sr. 

Kleber, Secretário de Obras, o Sr. Marco Túlio, Secretário Municipal de Meio Ambiente 

e seu auxiliar, Henrique. Falou também a respeito da audiência pública que será realizada 

nesta Casa, referente ao plano diretor, no dia 31 de agosto. Parabenizou mais uma vez às 

equipes do PSF pela vacinação contra a COVID-19. O VEREADOR CARLOS 

ROBERTO parabenizou ao Sr. Prefeito e à equipe de saúde pela iniciativa de promover 

atendimentos médicos e odontológicos em Cachoeira de Almas no próximo dia 20 de 

agosto. O VEREADOR GIOVANI reforçou o pedido de sua indicação referente à 

instalação de um banheiro químico durante a realização da feira-livre. O VEREADOR 

WANDER perguntou ao Presidente se será liberada a participação do público nas 

reuniões. Sobre o banheiro químico, disse que já fez essa solicitação, sendo que lhe foi 

repassado que a Prefeitura não tem condições de dar manutenção nesse banheiro. O 

VEREADOR WELLINGTON disse que será liberada a presença do público nas reuniões 

da Câmara do mês de setembro. O VEREADOR JOÃO HENRIQUE disse que a 

vigilância sanitária entregará à Câmara, a pedido da Comissão de Saúde, o estudo técnico 

para abrangência de pessoas nesta Casa. Perguntou ao Presidente como será a participação 

do público na audiência. O PRESIDENTE respondeu que a participação do público na 

audiência será conforme consta no Edital que se encontra disponível no site da Prefeitura, 

e que também será disponibilizado no site da Câmara. A VEREADORA ADRIANA 

parabenizou à Secretaria de Educação pelo retorno às aulas presenciais. Informou a 

respeito do processo seletivo para a área de saúde, dizendo que o Edital já foi publicado 

e as inscrições serão de 19 a 27 de agosto. Reforçou a respeito da vacinação contra a 

COVID, lembrando que as pessoas que quiserem podem doar alimentos não perecíveis e 

materiais de higiene. Citou o esforço mútuo da Câmara, onde, ela, juntamente com os 

Vereadores Sinval e Jaber, fizeram uma indicação ao Sr. Prefeito e conseguiram o 

atendimento das consultas oftalmológicas que estavam atrasadas, na carreta 



oftalmológica em Mateus Leme. O VEREADOR WELLINGTON também falou sobre a 

importância do retorno às aulas presenciais, ressaltando a qualidade do ensino em 

Florestal. Reforçou o convite para a Audiência Pública a respeito do Plano Diretor, que 

ocorrerá no espaço da Câmara, no dia 31 de agosto, a partir das 18 horas. Comentou que 

participou de uma reunião na COPASA, juntamente com o Sr. Prefeito e o Vereador 

Roberto, trazendo mais informações no grupo da Câmara. Não havendo nada mais a 

tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a sessão. Para 

constar, foi lavrada esta ata que, se aprovada será assinada por todos os pares que 

compõem esta Casa. Florestal, 17 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 


