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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL. ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º
PERÍODO LEGISLATIVO. Aos três dias do mês de novembro de 2021, realizou-se às 19 horas,
no Plenário Raimundo Teixeira de Faria, conforme a Portaria nº 17, a 7ª 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
da solicitação feita pelo Vereador Sinval Ribeiro de Oliveira Júnior dispensou a leitura da ata da
reunião anterior, a qual foi dada por aprovada, sendo subscrita por todos os Vereadores.
EXPEDIENTE DO SENHOR PREFEITO, EXPEDIENTE DIVERSOS E TRIBUNA LIVRE:
Não houve expediente. EXPEDIENTE DOS SENHORES VEREADORES: Moção de Aplausos
nº 10/2021, de autoria dos Vereadores Jaber, Wellington e Sinval ao Sr. Israel Francisco de Oliveira,
sendo aprovada por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. GRANDE
EXPEDIENTE: O VEREADOR JABER informou à população da consulta popular “Reparação
Brumadinho” a ser realizada nos dias 5 a 12 de novembro, contribuindo assim com a escolha de
prioridades para reparação socioeconômica nos 26 municípios atingidos pelo rompimento das
barragens da Vale, podendo participar eleitores que possuem CPF cadastrado na Justiça Eleitoral e
pessoas que recebem o pagamento emergencial da Vale. Deixou o site à disposição para a consulta,
sendo www.probrumadinho.mg.gov.br. O VEREADOR CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA
parabenizou aos autores da Moção de Aplausos ao Sr. Israel, pela iniciativa. Informou à população
que será montado um centro de apoio na cidade e nas comunidades rurais para que as pessoas que
não possuem internet possam participar da consulta popular referente à reparação de danos referente
ao rompimento das barragens da Vale. O VEREADOR WANDER SALIBA falou da necessidade de
se providenciar a iluminação das ruas escuras na cidade e comunidades rurais o quanto antes,
utilizando o saldo existente em caixa. Também cobrou a limpeza dos bairros que estão muito sujos.
O VEREADOR CLEBER SOUZA comentou sobre o trabalho realizado por ele e pelo Vereador
Wellington junto ao CODEMA, de verificação da necessidade de poda e supressão de árvores.
Comentou sobre os cães doentes nas ruas, com leishmaniose, e falou da necessidade de se fazer um
Centro de Zoonoses no próximo ano. Sobre a consulta popular, considera extremamente importante,
e espera que o Sr. Prefeito divulgue nas redes sociais aquilo que pretende fazer. A VEREADORA
ADRIANA demonstrou a sua satisfação pelo retorno presencial das aulas nas escolas do município,
seguindo aos protocolos do Estado. O VEREADOR SINVAL parabenizou ao Secretário de
Educação, Sr. Vandir, à Pollyana e demais profissionais da área educacional pelo bom trabalho
realizado. O VEREADOR GIOVANI reforçou as palavras do Vereador Cléber sobre os cães com
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leishmaniose que estão perambulando pelas ruas e pediu à população que entre em contato com o
setor competente para providências por parte do Veterinário. O VEREADOR JOÃO HENRIQUE
comentou sobre a consulta popular a ser realizada, dizendo ser necessário haver mais agilidade por
parte da Vale, pois não houve nada pago e nem executado até o presente momento. Informou que a
Comissão de Educação encaminhou ofício ao Executivo solicitando informações a respeito do
FUNDEB, inclusive se existe saldo para rateio, e, assim que chegarem as respostas, serão repassadas
a todos. O VEREADOR WELLINGTON parabenizou ao SR. Israel Francisco de Oliveira pela
dedicação ao projeto ASTRAL e pela caminhada à Aparecida do Norte. Falou a respeito da consulta
popular, reforçando que fizeram as indicações ao Executivo para serem analisadas e agora, vem a
consulta popular, tendo, do povo, a confirmação de que as obras atenderão às necessidades do
município. Disse que esteve na AESE, onde está sendo desenvolvido um projeto, juntamente com o
Vereador Cleber, dando sugestões ao CODEMA, do qual fazem parte, sobre a necessidade ou não,
de corte e poda de árvores. A VEREADORA ADRIANA disse que o Sr. Prefeito está empenhado em
resolver sobre o rateio da verba do FUNDEB, e entende que os professores são merecedores, mas
está sendo analisada a legalidade em virtude da Lei Complementar 173. ORDEM DO DIA: Não
houve projeto a ser votado. Em seguida, os Vereadores fizeram as suas explicações pessoais. Não
havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, informou que a próxima
sessão ordinária será no dia 16 de novembro 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, 03 de
novembro de 2021.

