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Ata da Segunda Reunião Ordinária do Segundo Período de Reuniões da Sessão

Legislativa de 2020. Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, ás 20h

(vinte horas), reuniram-se à Câmara Municipal, sob a Presidência do Presidente Fábio

Marques Florêncio os Vereadores abaixo-assinados, constatada a ausência física do

Vereador Décio Paulino da Costa, presente online por videoconferência, por meio do

qual participou, em tempo real, de todos os debates e votações ocorridas nesta sessão.

Verificado o quorum regimental para abertura da reunião, o Presidente colocou em discussão

e votação a Ata da Reunião ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos e sem ressalvas.

Ato contínuo, passou-se Comunicados da Mesa Diretora com a leitura, na íntegra do

RELATÓRIO CONCLUSIVO da Comissão de Ética instaurada pela Câmara Municipal de

Alfenas através da Resolução n° 001, de 08/06/2020. julgando IMPROCEDENTE a

"REPRESENTAÇÃO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR" protocolizada nesta

Casa Legislativa em 29/05/2020 pelo Partido dos Trabalhadores de Alfenas - MG,

agremiação política com Diretório Municipal inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.266.182/0001-

72, entendendo não estar caracterizada, no caso em exame, a prática, pela Vereadora Kátia

Geralda Silva Goyatá das infrações éticas previstas no art. 71, inciso I, "a" e "b" do Regimento

Interno, não havendo que se falar em aplicação de qualquer penalidade ètlco-disciplinar à

Representada. Ato contínuo, foi feita a leitura dos ofícios do Expediente do Executivo: •

Ofício n° 143/SMS//2020, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde Sra. Deyv Cabral de

Assis, ao Presidente desta Casa, em reposta ao Requerimento n.° 41/2020, de autoria da

Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, no qual esclarece que para os setores estratégicos

foram contratados profissionais de forma emergencial, conforme relação anexa de

funcionários afastados e contratados; e que até o dia 21 de junho de 2020, foram testados

393 profissionais de saúde e 26 da segurança pública. A relação nominal desses profissionais

se encontra na Vigilância Epidemlológica a disposição da nobre vereadora; -

Ofícío/Gab/Vice-Prefeito n.° 360/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos

Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em reposta ao Requerimento n.® 56/2020, de

autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, no qual informa que seguem anexos os

documentos solicitados, Pregão Presencial n° 041/2020, Processo 199/2020; -

Ofícío/Gab/Vice-Prefeito n.® 361/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos

Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em reposta à Indicação n.° 266/2020, de autoria

do Vereador José Carlos de Morais, no qual o Secretário Municipal de^Meio Ambiente, Sr.

Dionísio José da Silva informa qjjéJ^ devidamente executada a limpeza da Rua Benjamin
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