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Ata da Décima oitava Reunião Ordinária do Primeiro Período de Reuniões da Sessão

Legisiativa de 2021. Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio do ano de dois mü e vinte e
um, às 19h (dezenove horas), reuniram-se os Vereadores à Câmara Municipal, sob a

Presidência do Vereador Jaime Daniel dos Santos, com a presença dos vereadores e

vereadoras que assinam ao final. Verificado o quorum regimental para abertura da reunião, o
Presidente colocou em discussão e votação a Ata da Reunião Ordinária anterior, à qual foi

aprovada por todos, sem ressalvas. Em seguida, o Presidente solicitou ao 2° Secretário,

Vereador Luciano Solar que fizesse as seguintes leituras: - Comunicados da Mesa Diretora:

- TERMO DE PUBLICIDADE: o Presidente da Câmara Municipal de Alfenas/MG, no uso de

suas atribuições legais e regimentais, torna público o Convênio de Mútua Cooperação que

entre si estabeleceram o Estado de Minas Gerais e O Município de Alfenas, nos autos do

processo n° 1260.01.0020582/2021-78, com vistas à universalização e melhoria da Educação

Básica - Pré-Escola até o Ensino Médio, mediante aplicação de recursos dos convenentes

em ações nas redes estadual e municipal de ensino no município, bem como a adjunçâo por

parte do Estado de servidor pertencente à carreira de Professor de Educação Básica e

Especialista em Educação Básica e a autorização de afastamento sem remuneração de

servidores do quadro pessoal de ambas as redes para ocupar cargo de diretor de escola,

assegurando maior agilidade na tramitação dos processos das diversas parcerias do

Estado/Município para melhoria da educação na região. (Cópia anexa). - Expediente do

Executivo: - Ofício s/n, subscrito pelo Prefeito Luiz Antônio da Silva aos Vereadores desta
Casa, prestando as informações solicitadas acerca do Projeto de Lei 16/2021, que "Dispõe
sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências"- empresa Igor
Filipe Lemes Pessoa, em atenção ao Requerimento n° 108/2021, de autoria da Comissão de

Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. - Ofícios subscritos pelo Secretário
Executivo de Coordenação de Governo, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, ao

Presidente desta Casa, encaminhando resposta às seguintes proposições de

vereadores: - Ofício n° 484-A, em resposta à Indicação n° 831/2021 de autoria do Vereador

Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando os esclarecimentos prestados pelo Secretário

Municipal de Meio Ambiente, Dionísio José da Silva, por meio da Correspondência Interna n°
222/21, na qual informa que a solicitação de limpeza foi prontamente atendida no terreno

localizado na Rua Braúna, ao lado do n° 94, Vale Verde; - Ofício n° 484-B, em resposta ao

Requerimento n° 111/2021 de autoria da Vereadora Kátía Goyatá, encaminhando os
esclarecimentos prestados pela Secretária Municipal de Fazenda, Leila Lemos Grechi, por
meio do Ofício n° 123/21, no qual encaminha anexo o relatório da dívida flutuante e dívida

fundada dos anos de 2019, 2020 e 2021, conforme solicitado; - Ofício n° 485, em resposta à

Indicação n° 558/2021 de autoria do Vereador Luciano Solar, encaminhando os
esclarecimentos prestados pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Dionísio José da
Silva, por melo da Correspondência Interna n° 226/21, na qual informa que a solicitação de
limpeza no Cemitério Santa Clara foi prontamente atendida; - Ofício n° 486, em resposta à
Indicação n° 523/2021 de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, encaminhando
os esclarecimentos prestados pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Dionísio José da

Silva, por meio da Correspondência Interna n° 225/21, na qual informa que a solicitação de

limpeza e poda de grama na Pra^ São Vicente foi prontamente atendida; - Ofício n® 487, em

Praça Dr. Fausto Monteiro,85 - Telefax: (35) 3291-2349 ■ CEP 37130-031 - Alfenas-MG - E-mail: camara@cmalfenas.mg.gov.br












