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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL. ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º
PERÍODO LEGISLATIVO. Aos dezenove dias do mês de abril de 2022, realizou-se às 19
horas no Plenário Raimundo Teixeira de Faria, a 6ª 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 João Henrique Alves Silva dispensou a leitura
da ata da sessão anterior, a qual foi dada por aprovada, sendo subscrita por todos os
Vereadores. EXPEDIENTE DO SENHOR PREFEITO, EXPEDIENTE DIVERSOS E
TRIBUNA LIVRE: Não houve. EXPEDIENTE DOS SENHORES VEREADORES: Foi
feita a leitura de: 1- REQUERIMENTOS Nº 08/2022, assinado por todos os Vereadores
sobre a obra do Auditório Municipal Professora Dora de Melo Machado, sendo unanimemente
aprovado.

2- PEDIDO DE INFORMAÇÃO DE Nº 27/2022, de autoria do Vereador

Wander Saliba, unanimemente aprovado, relatando que chegou ao conhecimento do Vereador
que o servidor efetivo da Prefeitura que trabalhava em colaboração junto à Delegacia Civil
em Florestal no setor de vistoria/transferência de veículos não irá mais retornar às suas
atividades neste setor. Ante o exposto, solicita ao Sr. Prefeito informações acerca das
providências que estão sendo tomadas para sanar o fato relatado, informando, também,
quando será regularizado o serviço de emissão de Carteira de Identidade em nosso Município.
O referido Pedido de Informação foi amplamente discutido por todos os Vereadores. O
Vereador Wellington explanou sobre o convênio de cooperação existente na área de segurança
pública entre Município e o Estado de Minas Gerais e sobre o valor arrecadado pelo município
de janeiro a abril de 2021 com IPVA, constante no portal da transparência do Estado de Minas,
em torno de oitocentos e nove mil reais. Ao final da discussão, o Vereador Sinval sugeriu que
fosse apresentado também outro pedido de informação ao Sr. Prefeito, assinado por todos os
Vereadores, para que o mesmo informe qual o valor arrecadado pelo Município com o IPVA
– IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES nos anos de 2021
e 2022 e apresente cópia dos CONVÊNIOS celebrados entre o Município e a Polícia Civil e
Militar, visando a colaboração com o Estado, citando como exemplo os gastos com
funcionários, combustíveis, manutenção em veículos, dentre outros, sendo esse o Pedido de
Informação nº 29, que também fora unanimemente aprovado. PEQUENO EXPEDIENTE:
O VEREADOR CLEBER SOUZA disse que o município não possui infraestrutura para
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receber mais loteamentos, pois não há saneamento satisfatório na cidade. Citou o vazamento
de esgoto do Bairro Palmeiras, pedindo providências urgentes. O VEREADOR WANDER
SALIBA cobrou a contratação de um engenheiro o quanto antes. GRANDE EXPEDIENTE:
O VEREADOR CLEBER SOUZA comentou sobre a transferência de veículo, dizendo que
os servidores deveriam ser bem remunerados e não são, por isso, ficaram indignados. Disse
que é preciso continuar com o serviço de emissão de identidades. Agradeceu ao Sr. Prefeito
pela manutenção da estrada de Cachoeira de Almas. Falou que os trabalhos da CPI estão em
andamento. Lamentou não haver um pregoeiro na Prefeitura, pois assim não há como licitar
nada. Falou sobre a importância urgente de se fazer ações para melhorar o curso do Ribeirão.
O VEREADOR SINVAL RIBEIRO disse que é preciso que o Sr. Prefeito esqueça a Vale,
se vier algo de lá, será lucro. A Prefeitura tem dinheiro em caixa e há muito o que se fazer. A
população não pode esperar. Todos os Vereadores conseguiram recursos com os Deputados e
não podemos ficar dependendo da Vale. Solicitou que sejam trocadas as lâmpadas de mercúrio
da cidade por lâmpadas de “led”, com a verba da iluminação pública. O VEREADOR JOÃO
HENRIQUE disse que o Sr. Prefeito enviará a esta Casa Projeto de Lei concedendo reajuste
de vinte e dois por cento aos professores. O projeto só não entrou hoje, pois o impacto
orçamentário não ficou pronto. Se necessário, solicitou ao Presidente, que marque uma sessão
extraordinária para votar o projeto. O VEREADOR WELLINGTON solicitou ao Sr.
Prefeito que continue dedicando-se para resolver a respeito do retorno do serviço de emissão
de identidades no município. Pediu ao Sr. Prefeito que faça a intervenção, colocando-se
“proibido estacionar” no trecho da Rua Cel. Cristiano Alves e passagem elevada de pedestres,
para que os alunos não transitem no meio da rua. AVEREADORA ADRIANA disse que já
está sendo exigido nas escolas, a apresentação da carteira de vacinação até o dia 31 de maio,
em face da aprovação do projeto de lei apresentado por ela, juntamente com os vereadores
Jaber e Wellington, para que as vacinas obrigatórias estejam em dia. Reforçou que está
havendo a vacinação contra a INFLUENZA, SARAMPO E COVID, 4ª DOSE, para idosos.
O VEREADOR ROBERTO disse que as reivindicações dos senhores vereadores estão
sendo apresentadas ao Sr. Prefeito e que o mesmo enviará o Projeto de Reajuste dos salários
dos professores, assim que estiver pronto o impacto financeiro. ORDEM DO DIA: Não
houve. Em seguida, os Vereadores fizeram as suas Explicações Pessoais e, não havendo nada
mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão. Para constar, foi lavrada esta ata que,
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se aprovada será assinada por todos os pares que compõem esta Casa. Florestal, 19 de abril de
2022.

