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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL. ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DO 3º PERÍODO LEGISLATIVO.  Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022, 

realizou-se às 19 horas no Plenário Raimundo Teixeira de Faria, a 1ª Sessão Ordinária 

do 3º Período Legislativo, tendo a presença de todos os senhores Vereadores. O 

PRESIDENTE VEREADOR CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA deu por aberta a 

sessão, e, em virtude da aprovação da solicitação feita pelo Vereador Wander Saliba, 

dispensou a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi dada por aprovada, sendo 

subscrita por todos os Vereadores. Logo após, o Vereador Giovani Faria solicitou a 

inversão da Ordem do Dia, sendo o pedido unanimemente aprovado. Não houve projeto 

a ser votado na Ordem do Dia. EXPEDIENTE DO SENHOR PREFEITO: O Sr. 

Prefeito encaminhou o Projeto de Lei nº 02/2022 que “Dispõe sobre a isenção e 

remissão de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU dos imóveis 

atingidos por enchentes, inundações e/ou alagamentos causados pelas chuvas 

ocorridas no Município de Florestal no ano de 2022”. O referido projeto ficou à 

disposição da procuradoria jurídica e comissões competentes para exararem os 

respectivos pareceres. EXPEDIENTE DIVERSOS E TRIBUNA LIVRE: Não houve. 

EXPEDIENTE DOS SENHORES VEREADORES: Foi feita a leitura de: 1- Portaria 

nº 04 que “Nomeia membros da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de 

Florestal, para o exercício de 2022”. 2- Portaria nº 05 que “Nomeia membros para as 

Comissões permanentes da Câmara Municipal de Florestal, para o exercício de 2022”. 

3- INDICAÇÕES DE Nº 01,02,03 e 04/2022. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO DE Nº 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2022. REQUERIMENTO Nº 01/2022. Os 

Pedidos de Informação e os Requerimentos foram amplamente discutidos e aprovados 

por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: O VEREADOR WANDER SALIBA 

cobrou para que fosse colocada água gelada no velório municipal. O VEREADOR 

JOÃO HENRIQUE disse que está à disposição para atender à população e pediu a todos 

que entrem em contato com os Vereadores pessoalmente e também por meio de ligação 

telefônica, não apenas por meio de Whatsapp. O VEREADOR CLEBER SOUZA falou 

sobre a necessidade de haver o transporte municipal para atender à população.  

GRANDE EXPEDIENTE: O VEREADOR JABER citou que muitas coisas foram 

aprovadas no ano passado, mas ainda não saíram do papel. Agradeceu a Deus por mais 
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um ano, apesar desse ter se iniciado com crises como a pandemia, enchentes e problemas 

internos. O VEREADOR SINVAL pediu ao Presidente que verificasse com o Sr. 

Prefeito se o teatro municipal está pronto e se será inaugurado este ano. O VEREADOR 

JOÃO HENRIQUE cumprimentou a todos e disse que não há mais recurso específico 

para a COVID-19. Cobrou para que seja feita a testagem da população e para que seja 

utilizado para a compra o dinheiro ordinário do município. Reforçou as palavras do 

Vereador Sinval quanto à inauguração do teatro. Ressaltou a importância da vacinação 

contra a COVID-19. O VEREADOR WANDER SALIBA solicitou que fosse gasto o 

dinheiro em caixa da conta de iluminação pública para essa finalidade. Demonstrou o 

seu interesse em implantar na cidade o asfaltamento ecológico. O VEREADOR 

WELLINGTON disse que os Vereadores reuniram-se semana passada com o Sr. 

Prefeito para conversarem sobre o ocorrido na Secretaria Municipal de Fazenda e 

querem acompanhar o processo administrativo. Informou que solicitaram formalmente 

auditoria externa para obterem melhores levantamentos, tendo mais lisura. Disse ser 

esse um ano de muito trabalho, sendo importante buscarem parcerias com o objetivo de 

alcançarem melhorias em prol do município. Às pessoas que tiveram problemas com as 

chuvas, deseja que restabeleçam suas vidas com o apoio do poder público. Pediu a 

atenção dos profissionais da área de saúde para que atendam com satisfação aos que 

buscam pelo serviço. O VEREADOR WANDER SALIBA aparteou e pediu que seja 

solicitado à COPASA para que tampem os buracos. O VEREADOR JABER aparteou e 

comentou sobre um vídeo que saiu nas redes sociais, supostamente da cidade vizinha de 

Pará de Minas, onde um Vereador precisou acordar um médico que estava dormindo 

durante o plantão. Sobre as enchentes, foi lido hoje, o Projeto de Lei nº 02/2022 que 

isenta aos atingidos da cobrança do IPTU, projeto esse, elaborado em comum acordo 

com a Câmara Municipal. A VEREADORA ADRIANA cumprimentou aos novos 

integrantes da Mesa Diretora. Disse que está previsto para o dia 07 de fevereiro o início 

das aulas presenciais. Falou da vacinação infantil contra a COVID-19 que já se iniciou 

no município, sendo a próxima no dia 02/02. O VEREADOR SINVAL aparteou e pediu 

ao Presidente que fosse feito um agradecimento ao Hospital e à UPA de Mateus Leme 

que muito tem ajudado a Florestal. O VEREADOR CLEBER esclareceu que não são 

contra o Prefeito e sonha que sejam feitas muitas obras. Aos que ficam atacando ao 

governo, disse que foram eleitos pelo povo, representando-os. Falou que vivem em um 
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país democrático e obrigar a vacinar não é possível. Vacina-se quem quiser. Sobre a 

vacinação das crianças, os pais têm que assinar um termo de compromisso, e a vacina 

não tem bula e nem garantia do medicamento. O VEREADOR JOÃO HENRIQUE 

aparteou dizendo ser desprezível ouvir o discurso do Vereador Cléber defendendo essa 

situação. A VEREADORA ADRIANA aparteou dizendo que os pais não precisam 

assinar termo de compromisso, somente se outra pessoa for levar a criança para vacinar, 

que não seja o pai ou a mãe. O VEREADOR JABER pediu a todos que errem fazendo 

o certo, vacinem seus filhos. Disse que somente assinam o termo de compromisso quem 

foi levado por terceiros. O VEREADOR CLEBER SOUZA falou da necessidade de 

haver mais testes para a população. Comentou sobre o conserto das estradas rurais. O 

VEREADOR GIOVANI agradeceu aos deputados que disponibilizaram verbas ao 

município de Florestal e disse que continuará tentando conseguir mais recursos para 

Florestal. 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, 01 de fevereiro de 2022.    
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