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Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária do Primeiro Período de Reuniões da
Sessão Legislativa de 2021. Ao 10° (décimo) dia do mês de maio do ano de dois mil 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 Ofício n° 091/2021-CCConst-PGJ, contendo Recomendação referente ao
Processo Administrativo n° MPMG-0024.19.020800-9. emitida pelo Procurador de
Justiça da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, cuja conclusão fora pela revogação do § 1°, do art. 1° e do art. 4°

e seu parágrafo único, ambos da Lei Municipal n° 4.317, de 25 de agosto de 2011, que
"Regulamenta a prestação dos serviços de táxi no Município de Alfenas e dá outras

providências".- Expediente do Executivo: - Plano de trabalho realizado pelas
Secretarias Municipais de Obras e Desenvolvimento Urbano; de Meio Ambiente; de
Governo, de Desenvolvimento Estratégico e de Habitação a apresentado em reunião com
o Prefeito Municipal em 06 de maio de 2021. - 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° 454, em resposta ao Requerimento n° 104/2021 de autoria do

Presidente Jaime Daniel, encaminhando informações das obras de contrapartida da
empresa LG Comércio de Vidros e Alumínios EIRELI, correspondente à execução de
obras no Mercado Municipal. - Ofício n° 455, em resposta ao Requerimento n° 94/2021
de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, encaminhando informações sobre os
serviços prestados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social para as
famílias em situação de vulnerabilidade social.- Ofício n° 456, em resposta á Indicação
n 537/2021 de autoria da Vereadora Kátía Goyatá, informando que foram realizadas
vistorias pelo agente fiscal e foram lavrados os documentos de notificações n°s 5937,

5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947 e 5948/21. - Ofício n° 457^
em resposta à Indicação n° 573/2021 de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa,
informando que foram realizadas vistorias pelo agente fiscal e foi lavrado o documento de
notificação n° 5935/21 e os documentos de auto de infração n° s 4078, 4079 e 4080/2021
- Ofício n° 458, em resposta á Indicação n° 575/2021 de autoria da Vereadora Teresa

Suelene de Paula, informando que foram lavrados os documentos de auto de infração n?

s 4083, 4084 e 4085/2021. - Ofício n° 459, em resposta à Indicação n° 586/2021 dA
autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade, informando que ainda não há
possibilidade para o imediato atendimento em instalar uma academia ao ar livre no bairro
Residencial Vale Verde e que assim que possível essa ação será realizada. - Ofício n°
/?
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