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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL. ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º 

PERÍODO LEGISLATIVO.  Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2022, realizou-se às 19 horas 

no Plenário Raimundo Teixeira de Faria, a 2ª 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 

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

subscrita por todos os Vereadores. EXPEDIENTE DO SENHOR PREFEITO: O Sr. Prefeito 

encaminhou o Ofício nº 42/ 2022 que Formaliza perante a Câmara Municipal de Florestal informações 

relativas à Operação Marco Zero e envia documentos, ficando registrado “que as informações ora 

prestadas fazem parte de investigação policial em andamento, mas atentando ao fato de que esta 

administração tem como premissa agir com transparência junto a essa casa, alertando que esta 

mensagem e seus anexos são de uso exclusivo do legislativo e executivo municipal e contém 

informações confidenciais. Assim, fica proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, 

direta ou indiretamente, destas informações. Ressaltamos que o uso indevido dessas informações 

será creditado a quem o fizer, que terá que responder por seus atos”. Encaminhou também: 1- Projeto 

de Lei Complementar nº 02/2022 que “Institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com 

a Fazenda Pública do Município de Florestal – REFIS FLORESTAL, e dá outras providências”. 2- 

Projeto de Lei nº 03/2022 que “Cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem- Estar animal – 

FUMBEA”. Os referidos projetos ficaram 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-  

Nota de Esclarecimento nº 01/2022, conforme se segue: “O Poder Legislativo de Florestal no 

exercício de suas funções constitucionais, informa a população que está atento e acompanhando de 

perto as investigações das autoridades policiais e judiciárias relativas as investigações das 

denúncias sobre possíveis desvios de dinheiro das contas da Prefeitura Municipal de Florestal, 

informando que tomará as medidas de sua competência após a completa investigação pelas 

autoridades competentes. Por fim, informamos que este Poder Legislativo não compactua com atos 

ilícitos e agirá com firmeza no combate às irregularidades, tomando todas as medidas de sua 

competência para punição dos responsáveis por prejuízos ao Patrimônio Público”. 2- Portaria nº 

06 que “Dispõe sobre o adiamento da sessão ordinária designada para o dia 01 de março de 2022”. 

3- INDICAÇÕES DE Nº 05,06, e 07/2022. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO DE Nº 11 e 12/2022. 
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REQUERIMENTOS Nº 02 e 03/2022. Os Pedidos de Informação e os Requerimentos foram 

discutidos e aprovados por unanimidade. Foi feita também a leitura do Projeto de Lei nº 01/2022, de 

autoria dos Vereadores Jaber, Wellington e Adriana que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

apresentação da Carteira de Vacinação para matrícula e rematrícula de crianças e adolescentes na 

rede de ensino no Município de Florestal”. O referido projeto ficou à disposição da procuradoria 

jurídica e comissões competentes. PEQUENO EXPEDIENTE:  Não houve. GRANDE 

EXPEDIENTE: O VEREADOR WANDER SALIBA disse que não tem nada contra o Executivo, 

mas com os problemas que tiveram na área da Fazenda da Prefeitura é preciso ficar mais atento no 

que está acontecendo. Fizeram uma reunião na semana passada sobre a CPI que seria lida, hoje, em 

Plenário, mas o Presidente resolveu não colocar em pauta ainda, porque irá conversar com o Sr. 

Prefeito, mas já está com seis assinaturas, faltando ler esse pedido de CPI. Disse que a Câmara tem 

dinheiro para essa CPI, pois ao final de todos os anos devolve dinheiro ao Executivo. Questionou o 

porquê não se investe esse dinheiro na construção da Câmara. Falou da necessidade da Prefeitura 

contratar um engenheiro para fazer as obras porque não tem nada no momento que impede contratar 

para fazer obras ou, então, votar, para criar o cargo de engenheiro na Prefeitura. Falou da necessidade 

de se refazer as faixas de pedestres da cidade, tapar os buracos no asfalto, calçamento, reforma de 

quadras, etc.  Também cobrou para que seja utilizado o dinheiro da conta de iluminação pública, para 

aquisição de lâmpadas de” led” para a cidade ou para que se faça uma subestação de energia. Cobrou 

melhorias quanto ao fornecimento de água; limpeza de lotes e ruas; contratação de mais pessoas para 

limparem a cidade. Disse que, na próxima reunião, entrará com Pedido de Informação para saber 

quantos testes de COVID E HIV entraram e quantos deram saída na Unidade de Saúde. O 

VEREADOR JOÃO HENRIQUE cumprimentou a todos e falou da importância da vacinação. 

Registrou as boas-vindas ao delegado, Dr. André. Quanto à CPI, estão esperando, não tem ninguém 

“tapando o sol com a peneira”, pelo contrário, existiram alguns impasses e serão resolvidos; teve um 

comum “acordo”, entre aspas, e esse comum acordo, que deverá tomar outros passos. Hoje, quem lá 

fora quiser saber sobre a CPI, espere as cenas dos próximos capítulos, infelizmente é uma novela, 

porque não sabemos qual vai ser o desdobramento, mas que todos fiquem tranquilos, não tem 

ninguém dormindo no ponto, inclusive hoje, receberam um dossiê de mais de cem páginas, do 

complemento de tudo o que a polícia civil já apurou, com o valor de R$ 543.000,00 (quinhentos e 

quarenta e três mil) até o momento, não cabendo fazer nenhum julgamento e nem divulgar. Só frisa 

a sua imparcialidade nisso, todos estão convictos de que medidas deverão ser tomadas.  O 
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VEREADOR WELLINGTON reforçou as palavras do Vereador João quanto ao retorno do delegado, 

Dr. André, que já esteve na cidade durante muitos anos. Infelizmente, sobre esse desvio, sobre a 

informação passada do valor, não é um valor conferido, ao término das investigações irá mudar. 

Confia na investigação da polícia civil, instituição à qual participa, estando à frente dos trabalhos o 

Dr. Felipe, pessoa rigorosa e confiável. O VEREADOR JOÃO HENRIQUE disse que o inquérito já 

foi desdobrado e tem matéria que não cabe ao município, teste de COVID, pertence ao governo 

federal e vai partir para uma esfera federal. Se houver a CPI será sobre práticas durante o período de 

gestão do Secretário Municipal de Fazenda. O VEREADOR SINVAL justificou que foi comentado 

que ele faz acordo a respeito de CPI e isso não é verdade. Tem a sua opinião formada, não faz acordo, 

cada um tem a sua opinião a respeito da CPI. Assinou o pedido da CPI e o mantém. A VEREADORA 

ADRIANA complementou o pedido da indicação do Vereador Sinval a respeito das escolas, 

solicitando também uma placa proibindo o tráfego de bicicletas no beco. Disse que a Câmara fez uma 

Nota de Esclarecimento e está acompanhando o processo e independente de CPI ou não, estão fazendo 

o papel de fiscalizadores, porque os órgãos responsáveis por fazer toda a apuração das possíveis 

irregularidades já estão atuando. O Prefeito já se reuniu com todos os Vereadores, inclusive, 

apresentou hoje, toda a documentação que todos os órgãos competentes e responsáveis por fazer 

averiguação de qualquer irregularidade já estão trabalhando. Sabe que o processo administrativo já 

foi formado, que a polícia civil já está investigando, o Ministério Público e tudo o que tinha que ser 

feito já está sendo feito. Indiferentemente de CPI ou não, enquanto Vereadora, está tranquila, pois 

está fazendo o seu trabalho de fiscalização e todos os órgãos responsáveis por fazer esse tipo de 

trabalho estão envolvidos, que são a polícia civil junto com o Ministério Público e já tem o processo 

administrativo interno. O VEREADOR ROBERTO justificou que a respeito da CPI não entrou com 

o pedido hoje, porque agendou uma reunião com o Sr. Prefeito para sexta-feira, às 16 horas, para 

ficarem mais a par dos assuntos e fazer a coisa certa. O VEREADOR SINVAL pediu ao Presidente 

que fizesse uma reunião extraordinária para darem prosseguimento aos trabalhos e darem uma 

resposta às sociedade do que deverá ser feito sobre a CPI. O VEREADOR JOÃO HENRIQUE  disse 

que quando o Vereador Sinval citou acordo é porque reuniram, sim, para tratar, não quer dizer que 

fizeram “negociata” para tratar dessa situação, reuniram para entender e, em comum acordo, acharam 

viável, esperar. A VEREADORA ADRIANA lembrou aos pais da vacinação infantil no dia 16/02.  

O VEREADOR GIOVANI reforçou as palavras do Vereador Wander quanto ao engenheiro para a 

Prefeitura. Pediu ao Sr. Prefeito que atenda às indicações dos Vereadores. O VEREADOR CLEBER 
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falou sobre a falta de água na cidade e das várias reuniões que já foram feitas com a equipe da 

COPASA sem o efeito satisfatório. Informou que participou de uma reunião com os representantes 

da SEGOV, onde foram discutidas várias ideias, dentre elas, a limpeza do ribeirão Camarão e a 

reforma do Centro de Saúde. Falou da péssima situação das estradas rurais, devido às chuvas, sendo 

preciso consertá-las. Disse que assinou o pedido de CPI, não sendo conivente com o acontecido. 

Discorda da fala da Vereadora Adriana, quando ela disse, que o Prefeito, coloca-os a par de tudo. 

Disse que Câmara e Prefeitura são órgãos diferentes. É preciso dar uma resposta ao povo a respeito 

dos R$ 543.000,00 (quinhentos e quarenta e três mil) desviados dos cofres públicos, sendo dito pelo 

Vereador Wellington que deve se apurar ainda, podendo ser muito mais. A VEREADORA 

ADRIANA aparteou e disse ao Vereador Cleber que ele não entendeu o seu posicionamento. Sabe 

perfeitamente que os poderes são diferentes.  Quis expor não foi em relação à postura de Prefeito, 

mas em relação à investigação, polícia civil e ministério público já estão envolvidos em todo o 

processo. O VEREADOR WELLINGTON esclareceu a colocação feita pelo Vereador Cleber quanto 

à sua fala. Esclareceu ao Vereador que não disse que vai ser mais do que já é, disse que ainda está em 

processo de investigação e há a possibilidade desse valor ser diferente do que está até aqui. Esse valor 

que foi falado nesta Casa, hoje, não é o valor que se “bate o martelo”, pode ser alterado. O 

VEREADOR ROBERTO disse que a CPI já está instalada, só não foi lida e vai pensar um pouco. O 

VEREADOR SINVAL disse que a CPI já está instalada, conforme falado pelo Presidente, só falta 

ser lida em Plenário. Pediu ao Presidente que atualize o portal da transparência da Câmara, sendo 

colocados os projetos e pedidos dos vereadores. Disse que não estão omissos. Infelizmente, está 

comprovado que houve subtração, e, sente vergonha de participar de um mandato dessa forma, passar 

por uma situação dessas, num momento em que deveriam estar buscando recursos para engrandecer 

ao município. Falou que os Vereadores têm a obrigação de darem uma satisfação à sociedade. 

Demonstrou a sua indignação e nunca pensou em passar por uma situação dessas, houve uma 

subtração alta de dinheiro público, já foi divulgado, até o momento são R$ 543.000,00 (quinhentos e 

quarenta e três mil) e, vejam, quanto isso faz diferença à população. Prometeu que isso não vai acabar 

em “pizza”. O VEREADOR WELLINGTON disse que no ano passado a página da Câmara esteve 

totalmente atualizada, e, devido ao recesso do mês de janeiro, houve atraso na renovação do contrato 

de manutenção do site, por isso o pequeno atraso. ORDEM DO DIA: o Projeto de Lei nº 02/2022, 

de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a isenção e remissão de pagamento do Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU dos imóveis atingidos por enchentes, inundações e/ou 
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alagamentos causados pelas chuvas ocorridas no Município de Florestal no ano de 2022” foi 

colocado em primeira e única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. 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, 15 de fevereiro de 2022.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 


