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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL. ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO 3º PERÍODO LEGISLATIVO.  Aos quinze dias do mês de março de 2022, realizou-se 

às 17 horas no Plenário Raimundo Teixeira de Faria, a 2ª sessão extraordinária do 3º Período 

Legislativo, realizada conforme Portaria n.º 08, de 10 de março de 2022, tendo como pauta a 

discussão e votação de projetos. A reunião contou com a presença de todos os senhores 

Vereadores, exceto o Vereador Wellington Rosa Mourão. O PRESIDENTE VEREADOR 

CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA deu por aberta a sessão, e, em seguida, passou-se à 

Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Foi feita a leitura e 1.ª discussão e votação do PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR N.º 03/2022 - “Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos 

servidores municipais previstos no anexo II das Leis complementares n.º 19, 20 e 21/2012”, 

sendo aprovado por unanimidade. Logo após foi feita a leitura e 1.ª discussão e votação do 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 01/2022 - “Autoriza a recomposição das perdas 

inflacionárias dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo do Município de Florestal”, 

sendo aprovado por unanimidade. Depois foi feita a leitura e 1.ª discussão e votação do 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 01/2022 que “Autoriza a recomposição das perdas 

inflacionárias dos subsídios dos Vereadores do Município de Florestal”, sendo aprovado por 

unanimidade. Em seguida, foi feita a leitura e 1.ª discussão e votação do PROJETO DE LEI 

N.º 05/2022 que “Autoriza a recomposição das perdas inflacionárias dos subsídios dos Agentes 

Políticos do Município de Florestal - MG”, sendo aprovado por unanimidade. Depois foi feita 

a leitura e 1.ª discussão e votação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º: 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”, sendo aprovado por 

unanimidade. 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 março de 2022.    

 

 

 


