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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL. ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º
PERÍODO LEGISLATIVO. Aos cinco dias do mês de abril de 2022, realizou-se às 19 horas
no Plenário Raimundo Teixeira de Faria, a 5ª Sessão Ordinária do 3º Período Legislativo,
tendo a presença de todos os senhores Vereadores. O Vereador João Henrique Alves Silva,
compareceu após o término da Ordem do Dia. O PRESIDENTE VEREADOR CARLOS
ROBERTO DA SILVEIRA deu por aberta a sessão, e, em virtude da aprovação da solicitação
feita pelo Vereador Giovani Faria, dispensou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi dada
por aprovada, sendo subscrita por todos os Vereadores e procedeu à inversão da Ordem do
Dia. ORDEM DO DIA: 1- O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2022, de autoria dos
Vereadores: Adriana, Jaber, Sinval, Wellington, Roberto, João Henrique e Wander, que
“Altera a redação do § 3º do art. 143 da Resolução nº 7, de 24 de março de 1992, que dispõe
sobre o Regimento Interno da Câmara de Florestal – Minas Gerais” foi colocado em
SEGUNDA E ÚLTIMA discussão e votação, sendo aprovado por seis votos contra 01 (do
Vereador Cleber Souza), estando ausente no momento da votação, o Vereador João Henrique
Alves Silva. 2- O PROJETO DE LEI Nº 04/2022, de autoria dos Vereadores: Wellington,
Adriana e Jaber que “Dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos
públicos no âmbito do Município de Florestal” foi colocado em SEGUNDA E ÚLTIMA
discussão e votação, sendo aprovado por sete votos, estando ausente no momento da votação,
o Vereador João Henrique Alves Silva. 3- O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
04/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria novos cargos para integrar o Sistema
Geral de Serviços, Grupos Ocupacionais e Classes do Município de Florestal”, de engenheiro
e de técnico em informática, foi colocado em SEGUNDA E ÚLTIMA discussão e votação,
sendo aprovado por sete votos, estando ausente no momento da votação, o Vereador João
Henrique Alves Silva. 4- O PEDIDO DE VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA
apresentado pela vereadora Adriana Andrade ao Projeto de Lei nº 06/2022, foi colocado em
PRIMEIRA E ÚNICA discussão e votação sendo aprovado por sete votos, estando ausente
no momento da votação, o Vereador João Henrique Alves Silva. O PROJETO DE LEI Nº
06/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei 1.043 de 08 de março de 2021
que Dispõe sobre procedimentos administrativos para fiscalização e inspeção sanitária
durante a pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Município de Florestal – MG
e dá outras providências” foi colocado em PRIMEIRA E ÚNICA discussão e votação,
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sendo aprovado por sete votos, estando ausente no momento da votação, o Vereador João
Henrique Alves Silva. EXPEDIENTE DO SENHOR PREFEITO: Não houve.
EXPEDIENTE DIVERSOS: Foi feita a leitura de convite para a 1ª Conferência Municipal
de Saúde Mental, dia 07 de abril, das 8 às 17 horas. TRIBUNA LIVRE: Tivemos a presença
da oradora, a Srª CLÉIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS, que veio falar sobre
policiamento na cidade de Florestal, pedindo mais respeito por parte dos policiais aos
cidadãos. Citou o caso de um parente que fora agredido por policial militar. EXPEDIENTE
DOS SENHORES VEREADORES: Foi feita a leitura de: 1- REQUERIMENTOS Nº 06
e 07/2022. 2- PEDIDOS DE INFORMAÇÃO DE Nº 22, 23, 24, 25 e 26/2022. Os
requerimentos e os Pedidos de Informação foram discutidos e aprovados por unanimidade.
INDICAÇÕES: De nº 10, 11,12,13 e 14/2022. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve.
GRANDE EXPEDIENTE: O VEREADOR SINVAL pediu ao Presidente para que a
Câmara faça um manifesto ao Sr. Prefeito referente à obra do Teatro que ainda não foi
inaugurada, pediu que sejam tomadas providências com relação à referida obra e, se preciso,
que o caso seja encaminhado ao Ministério Público. Os Vereadores João e Jaber apartearam
reforçando e apoiando as palavras do Vereador Sinval. O VEREADOR WANDER também
manifestou seu apoio ao solicitado pelo Vereador Sinval. Cobrou uma reunião com o
responsável pela empresa, Stilo, para que o ônibus passe a circular na cidade. Tornou a
reivindicar a respeito da redução da taxa de iluminação pública e sobre a pintura das faixas de
trânsito na cidade. Reforçou também os seus pedidos de informação. O VEREADOR
CLEBER SOUZA comentou sobre a necessidade de se priorizar ações que beneficiem o
esgotamento sanitário da cidade. Disse que será feita a limpeza do Clube do Cavalo, devido à
chegada do circo. O VEREADOR JABER aparteou e questionou que deveria se limpar os
bairros da cidade e não somente o Clube do Cavalo, pela chegada do circo. O VEREADOR
CLEBER continuou suas palavras, solicitando a manutenção da estrada que dá acesso a
Cachoeira de Almas. Falou também sobre a importância do transporte em todos os bairros do
município. A VEREADORA ADRIANA informou que foi oficializado hoje, por Decreto, o
uso facultativo de máscaras no município. Reforçou o pedido de suas indicações.

O

VEREADOR WELLINGTON comentou sobre o Decreto nº 20, referente à liberação de uso
das máscaras em locais fechados no município. Pediu maior engajamento da população nas
próximas audiências públicas referentes ao Plano Diretor. Sobre a Segurança Pública, deseja
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que todos sejam atendidos com cordialidade e respeito; irá ouvir melhor a reclamação da
oradora para levar a situação às autoridades competentes. Informou que esteve com o
proprietário da empresa Stilo e solicitou-lhe para que o ponto final do ônibus fosse próximo à
Fazenda Velha, passando também pelo PSF. Reforçou novamente sobre a sua indicação sobre
melhorias no trânsito da rua Cel. Cristiano Alves, referentes a estacionamento e passagem
elevatória. Informou que, na semana passada, esteve presente na CEDAF, o caminhão do
SENAR, fazendo atendimentos ginecológicos e de urulogista. O VEREADOR GIOVANI
deixou os seus agradecimentos ao Sr. Prefeito e à COPASA pela atenção dispensada à
comunidade de Gameleira, visto que a bomba de água queimou e, por quinze dias, não deixou
que lhes faltasse água, sendo que já foi comprada nova bomba de água. Disse que o município
recebeu um recurso de cem mil reais e, indicou ao Sr. Prefeito, se não haveria a possibilidade
de usá-lo para a construção de um poço artesiano nas comunidades de Gameleira e Cachoeira
de Almas. Disse que será realizada uma reunião em Gameleira e, posteriormente avisará o dia
e horário. O VEREADOR JOÃO HENRIQUE agradeceu à Srª Cleia pela presença na
Tribuna, dizendo-lhe que repudia todo ato de policiamento que reprima às pessoas. Falou da
limpeza dos bairros que é extremamente necessária. Reforçou a respeito de se enviar o Ofício
ao Sr. Prefeito pedindo um posicionamento sobre a obra do teatro. O VEREADOR
PRESIDENTE, CARLOS ROBERTO informou que na próxima reunião, o Grande
Expediente será feito, conforme o Regimento, devendo cada Vereador se inscrever para usálo, e, falar de pé, na tribuna. Convidou a todos para a reunião com o Sr. Prefeito, segundafeira às 09 horas. 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,
05 de abril de 2022.

