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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL. ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 

2º PERÍODO LEGISLATIVO. Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2021, 

realizou-se às 19 horas, no Plenário Raimundo Teixeira de Faria, a 4ª 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, dispensou a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi dada por 

aprovada, sendo subscrita por todos os Vereadores e, fez a inversão da Ordem do dia. 

ORDEM DO DIA: 1- O 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” foi colocado em 

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

Projeto de Lei nº 19/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 

autorização de uso das quadras poliesportivas e campos de futebol de propriedade 

do município de Florestal- MG” foi colocado em PRIMEIRA discussão e votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Após, o Presidente colocou em discussão, o 

Projeto de Lei nº 21/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a adquirir e doar cestas comemorativas de Natal aos servidores 

municipais nos anos de 2021 e 2022”, momento em que o Vereador Cleber Souza 

solicitou vistas ao referido projeto para análise, pois o mesmo não especifica se os 

servidores inativos também receberão as cestas de natal. O Presidente colocou então 

o PEDIDO DE VISTAS em votação, sendo aprovado por unanimidade.  

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

238/2021 em atendimento ao solicitado por meio do Requerimento nº 53, de autoria do 

Vereador Wander, sobre os motoristas lotados na Secretaria de Educação. 2- Ofício nº 

240, em atendimento ao solicitado por meio do Requerimento nº 67, de autoria do 

Vereador Wander, sobre a fiscalização dos lotes sujos no município. 3- Ofício nº 247, em 

agradecimento aos Vereadores Wellington e Sinval, pelo apoio no que diz respeito ao 

ofício de número 161/2021, que solicitou a liberação da recomposição do efetivo policial 

militar de nosso município. Encaminhou também os seguintes Projetos: 1- Projeto de Lei 
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Complementar nº 03/2021 que “Altera a Lei Complementar nº 022, de 12 de janeiro de 

2012, para adequação aos termos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro 

de 2019, e dá outras providências”. 2- Projeto de Lei nº 22/2021 que “Altera a Lei 

Municipal nº 795/2009, que autoriza a concessão de Vale Compra e dá outras 

providências”. 3- Projeto de Lei nº23/2021 que “Altera a Lei Municipal nº 680, de 22 de 

maio de 2002, para adequação aos termos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de 

novembro de 2019, e dá outras providências”. Os referidos projetos ficaram à disposição 

da procuradoria jurídica e comissões competentes para exararem parecer. EXPEDIENTE 

DIVERSOS: Não houve TRIBUNA LIVRE: Tivemos como oradora a Srª Sônia Maria 

Moreira Mariquito Naime Silva que veio solicitar apoio e divulgação quanto ao projeto 

do Sr. Israel, para se construir uma clínica para atender aos portadores de doenças 

degenerativas, a ASTRAL- PDD.  Divulgou as caminhadas que o Sr. Israel irá fazer, 

sendo o primeiro percurso, de setenta e dois quilômetros nas ruas de Florestal, a partir das 

três horas da manhã, no dia 08/10 e o segundo percurso no dia 12/10/2021, rumo a 

Aparecida do Norte- SP, em agradecimento pelas graças recebidas. EXPEDIENTE DOS 

SENHORES VEREADORES: Foi feita a leitura dos seguintes projetos: 1- PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 05/2021, de autoria do Vereador Giovani Faria, que “Concede Título 

de Cidadão Honorário de Florestal ao Senhor Cleber Soares de Souza”. 2- PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 06/2021, de autoria do Vereador Sinval Ribeiro, que “Concede Título 

de Cidadão Honorário de Florestal ao Senhor Marcelo Dias Rezende”. Os referidos 

projetos de resolução ficaram à disposição da procuradoria jurídica e comissões 

competentes para exararem os pareceres. Foram apresentados também: INDICAÇÕES 

DE Nº 34, 35 e 36/2021. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO Nº 12 E 13/2021, assinados pelo 

Vereador Sinval, os quais foram aprovados por unanimidade. REQUERIMENTOS Nº 71 

E 72, de autoria dos Vereadores Wander e Cleber, respectivamente, os quais foram, cada 

um, por sua vez, aprovados por unanimidade. MOÇÕES DE APLAUSOS Nº 09/2021, 

de autoria do Vereador Sinval, ao Sr. Júlio César de Oliveira, sendo aprovada por 

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

VEREADOR JABER demonstrou a sua alegria em receber novamente a presença do 

público nas reuniões da Câmara. Cumprimentou à Srª Sônia Naime e deixou o seu apoio 
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ao projeto de fé do Sr. Israel e a toda a sua equipe. O VEREADOR JOÃO HENRIQUE 

também manifestou a sua satisfação em receber o povo nas reuniões da Câmara. Informou 

que apresentarão o relatório dos trabalhos da Comissão sobre a COVID-19 e disse que 

está aguardando a manifestação do Sr. Prefeito sobre a Comissão Especial referente ao 

Código de Posturas. Cumprimentou à Srª Sônia Naime, parabenizando-a e deixando o seu 

apoio. O VEREADOR SINVAL também cumprimentou à Srª Sônia Naime, dizendo estar 

disposto a ajudar. Pediu ao Presidente que verificasse com o Sr. Prefeito sobre o 

andamento das obras relacionadas ao calçamento das ruas Cristiano Alves e Amado 

Ribeiro, no Bairro Califórnia, visto que o recurso de trezentos mil reais, advindos do 

Deputado Eduardo Barbosa, já encontra-se depositado em conta. A VEREADORA 

ADRIANA também demonstrou a sua satisfação com a presença do público nas reuniões. 

Parabenizou à Srª Sônia e ao Sr. Irsrael pelo projeto solidário e colocou-se à disposição 

para ajudar. Informou que será aplicada nos próximos dias a dose de reforço da COVID-

19 aos idosos acima de noventa anos e será iniciada também a vacinação dos jovens   de 

doze a dezessete anos com comorbidades. Disse que a Prefeitura iniciou os trabalhos de 

tapa-buracos nas ruas da cidade e solicitou que as demandas sejam informadas ao Sr. 

Prefeito. Reforçou o pedido de sua indicação, juntamente com o Vereador Roberto, para 

que haja monitores nos ônibus escolares, sendo uma prioridade e muito necessário. O 

VEREADOR WANDER SALIBA também demonstrou a sua satisfação com a presença 

do público nas reuniões. Parabenizou à Srª Sônia e ao Sr. Israel pelo projeto “ASTRAL”. 

O VEREADOR CARLOS ROBERTO parabenizou à Srª Sônia e ao Sr. Israel pelo projeto 

“ASTRAL”. Reforçou o pedido de sua indicação para que haja monitores nos ônibus 

escolares. O VEREADOR GIOVANI parabenizou à Srª Sônia e ao Sr. Israel pela atitude 

e deixou o seu apoio. O VEREADOR CLEBER SOUZA parabenizou ao Sr. Israel pelos 

trabalhos. Demonstrou a sua satisfação pelo município ter recebido, do Deputado Inácio 

Franco, uma nova ambulância e que irá suprir a necessidade da população. Citou a carreta 

oftalmológica de Mateus Leme, que atendeu bem à população de Florestal. Comentou 

sobre o esgotamento sanitário da Rua Elias Lopes que espera ser resolvido. Falou sobre 

o contrato com a COPASA autorizado pela Lei 879/2012 e disse que se o Sr. Prefeito 

quiser tirar a COPASA, ele pode, porque a empresa não cumpre bem o contrato. Falou o 
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nome dos Vereadores à época da lei 879, que acreditaram que a empresa fosse fazer algo 

em prol da comunidade, sendo Adeir, Roberto, Domingos, Ilson, Sérgio, Marcelo 

Eduardo, Marcelo Machado, Wagner e Wanderlei; sendo assinado novo contrato pelo 

Prefeito, Herbert. O VEREADOR ROBERTO aparteou dizendo concordar que a 

COPASA deixa muito a desejar, mas registrou que não votaram projeto para concessão 

de água com a COPASA, somente autorizaram pela lei, o Prefeito a negociar com a 

COPASA. O VEREADOR WELLINGTON parabenizou e agradeceu à Srª Sônia pela 

presença, deixando o seu apoio. Agradeceu à presença dos que vieram assistir à reunião, 

convidando a todos os que quiserem, para virem participar das reuniões. Demonstrou a 

sua satisfação pela aprovação do dia municipal do terço dos homens, no dia 20 de outubro. 

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, 21 de setembro de 2021. 

 

 

 

 


