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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL. ATA DA 10.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2.º 

PERÍODO LEGISLATIVO.  Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2021, realizou-se 

às 19:00 horas no Plenário Raimundo Teixeira de Faria, a 10.ª Sessão Ordinária do 2.º Período 

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

VEREADOR WELLINGTON ROSA MOURÃO, deu por aberta a sessão, em seguida, foi 

solicitado pelo Vereador Sinval Ribeiro de Oliveira Júnior a dispensa da leitura da ata da sessão 

anterior e a inversão da Ordem do dia, ambas aprovadas por unanimidade. ORDEM DO DIA: 

O Presidente colocou em SEGUNDA E ÚLTIMA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto 

de Lei n.º 25/2021, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que “Estima a 

receita e fixa a despesa do Município de Florestal para o exercício financeiro de 2022 e dá 

outras providências- LOA/2022”, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 

passou-se à PRIMEIRA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE 

URGÊNCIA, de autoria dos Vereadores Adriana, Cleber, Jaber, Sinval, Wellington, 

Carlos Roberto e Wander ao Projeto de Lei n.º 26/2021, sendo aprovado por unanimidade. 

Logo após, o Substitutivo ao Projeto de Lei n.º 26/2021, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo Municipal que “Concede Subvenção Social às associações, sindicatos e entidades 

filantrópicas para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências”, foi colocado em 

PRIMEIRA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, sendo aprovado por unanimidade. 

Logo após, o 2.º Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar n.º 03/2021, de autoria do 

Executivo Municipal, que “Altera a Lei Complementar n.º 022, de 12 de janeiro de 2012, 

para adequação aos termos da Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro de 2019, 

e dá outras providências” foi colocado em SEGUNDA E ÚLTIMA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o Projeto de Lei n.º 29/2021 

que “Altera a Lei Municipal n.º 860, de 11 de junho de 2011, que “Autoriza doação e 

alienação de imóvel e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

com requerimento de tramitação em regime de urgência solicitado pelo Sr. Prefeito, foi 

colocado em PRIMEIRA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, sendo aprovado por 

unanimidade. EXPEDIENTE DO SENHOR PREFEITO E EXPEDIENTE DIVERSOS: Não 

houve. EXPEDIENTE DOS SENHORES VEREADORES: Foi feita a leitura de: INDICAÇÃO 

N.º 44, de autoria do Vereador Carlos Roberto. PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 18, de autoria 

do Vereador Sinval Ribeiro, sendo aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
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N.º 19, assinado por todos os Vereadores, sendo aprovado por unanimidade. O Pedido de 

Informação n.º 19 referente a ornamentação do Natal do Município foi amplamente discutido, 

visto que todos os Vereadores ficaram decepcionados/insatisfeitos com o que foi instalado na 

cidade, em termos de ornamentação natalina, tendo em vista o alto valor constante no Edital 

Chamamento Público n.º 02/2021 do Município no valor R$ 45.200,00 (quarenta e cinco mil e 

duzentos reais). REQUERIMENTO N.º 77, de autoria dos Vereadores Giovani e Wander, sendo 

aprovado por unanimidade. TRIBUNA LIVRE: Não houve inscrição. PEQUENO 

EXPEDIENTE: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: O VEREADOR JABER agradeceu a 

Deus pelo ano que se passou e desejou a todos um Feliz Natal e Ano Novo. O VEREADOR 

CARLOS ROBERTO reforçou o pedido de sua indicação referente solicitação de providências 

visando coibir a prática de abandono de animais nas comunidades rurais.   A VEREADORA 

ADRIANA agradeceu a Deus pelo primeiro ano de mandato e desejou a todos um Feliz Natal 

e Ano Novo. O VEREADOR JOÃO HENRIQUE agradeceu a todos os colaboradores da 

Câmara, desejando um Feliz Natal e Ano Novo. Comentou sobre a reunião que ocorreu com o 

Chefe do Poder Executivo e as professoras da rede municipal de educação, referente a 

possibilidade de concessão do “Abono do FUNDEB”. Relatou que todos os Vereadores 

receberam do Sr. Prefeito, nesta data, o extrato bancário do mês de dezembro referente à conta 

do FUNDEB. Falou de sua participação na Conferência Municipal de Educação ocorrida no dia 

de hoje. O VEREADOR WANDER comentou a respeito da rede de esgoto do Bairro Recanto 

das Palmeiras que foi desentupida há poucos dias e voltou a entupir novamente. Falou da 

necessidade de haver mais diálogo no próximo ano entre o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo. Desejou a todos um Feliz Natal e Ano Novo.  O VEREADOR CARLOS 

ROBERTO falou a respeito do esgotamento sanitário que é um dos problemas que precisam ser 

solucionados no Município. O VEREADOR GIOVANI desejou um Feliz Natal e Ano Novo a 

todos os florestalenses e solicitou a limpeza das comunidades de Gameleira e Cachoeira de 

Almas, se possível antes do Natal. O VEREADOR JABER falou da necessidade de, no próximo 

ano, haver um profissional contratado para cuidar da limpeza das comunidades de Cachoeira 

de Almas e Gameleira. O VEREADOR GIOVANI disse que já existem esses profissionais, mas 

não estão permanecendo nas comunidades, devido à falta de pessoal para trabalhar no centro 

da cidade. O VEREADOR CLEBER registrou que recebeu uma denúncia de um loteamento 

clandestino, irregular, que está sendo realizado próximo ao Sítio Novo, em frente ao “Milhão”, 
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sendo que todo o esgoto acaba vindo para Florestal. Informou que esteve no local para 

averiguações. Desejou um Feliz Natal e Ano Novo a todos. O VEREADOR WELLINGTON 

deixou os seus agradecimentos a todos e disse terminar o ano com satisfação, pelos trabalhos 

realizados. Falou da economia que foi feita ao longo do ano na Câmara Municipal e citou as 

melhorias adquiridas. Convidou a todos para reunião, amanhã, às 8:00 horas, na Câmara 

Municipal, com os representantes do Conselho do FUNDEB do Município. Desejou um Feliz 

Natal e Ano Novo a todos. Em seguida, os Vereadores fizeram as suas explicações pessoais. 

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente 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 – Minas Gerais, 21 de dezembro de 2021.    

 

 

 

 


