
GAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Mur^
Assistente de Plenário

Ata da 7® Reunião Ordinária do 2® Período -14.09.2020 Página 1 de 4

do Veréac

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

Legislativa de 2020. Aos 14 (catorze) dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte, às 20h (vinte horas), reuniram-se à Câmara Municipal, sob a Presidência do

Vereador Fábio Marques Florêncio, os Vereadores abaixo-assinados, constatada a

ausência do Vereador Antônio Carlos da Silva, bem como a ausência física do

Vereador Décio Paulino da Costa, presente oniine 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 á leitura do expediente; - Expediente do

Executivo: - Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.° 392/2020, subscrito pelo Secretário Executivo

Antônio Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em reposta á Indicação n.®

292/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, informando que foi

devidamente executada a limpeza dos terrenos em toda a extensão da Alameda dos

Hibiscos, no bairro Jardim Primavera.- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.° 393/2020, subscrito

pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa. em

reposta à Indicação n.® 295/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais,

informando que a limpeza e a manutenção da Escola João Januário de Magalhães -

CAIC já foram iniciadas no dia 13 de agosto deste ano.- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.®

396/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, ao

Presidente desta Casa, em reposta às Indicações n.° 276, 279 e 280/2020, de autoria do

Vereador Antônio Carlos da Silva, informando que a limpeza da praça na Alameda dos

Mognos, no bairro Jardim Primavera; a poda de uma árvore na Alameda dos Jatobás,

próximo ao n® 622, no Jardim Primavera; bem como a poda de uma árvore na Rua das

Rosas, próximo ao n° 17, no bairro Vila Promessa foram devidamente executadas.-

Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.® 420/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio

Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em reposta ao Requerimento n.®

35/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais, informando que em virtude da

pandemia que assola o mundo, o Município declarou estado de calamidade pública, não

tendo condições de definir um programa para convocações. Em seguida, passou-se à

Leitura pi s seguintes indicações de Vereadores: - Indicações n® 372/2020, de autoria

or José Carlos de Morais; - Indicações n® 373/2020, de autori^s^doVereado/.^
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