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

Legislativa de 2020. Aos 17 (dezesssete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e

vinte, às 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 onüne 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 à leitura

dos ofícios do Expediente do Executivo: - Ofício/GabA/ice-Prefeito n.° 380/2020,

subscrito pela servidora do Gabinete do Vice-Prefeito Christyane de Morais, em reposta

ao Requerimento n.° 54/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro,

enviando esclarecimentos prestados pela Procuradoria Geral do Município. - Ofício n.®

085/2020, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura Evandro Lúcio

Corrêa, em reposta ao Requerimento n.® 55/2020, de autoria da Vereadora Kátia

Goyatá, informando que os resultados do SAEB e Ideb ainda não foram divulgados. -

Ofício n® 3705 - 2020B - GSRPACHE, subscrito pelo Senador Rodrigo Pacheco ao

Prefeito Municipal Luiz Antônio da Silva. Continuando, foi feita a Leitura das seguintes

indicações de Vereadores: - Indicações n° 292, 294, 307/2020, de autoria do Vereador

Antônio Carlos da Silva; - Indicações n° 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,

318, 319, 320, 321, 322, 323, 324/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais.

Ato contínuo, o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores para breves comentários

sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público, cujas

manifestações constam da gravação. Dando prosseguimento à reunião, passou-se à

ORDEM DO DIA - Apresentação das seguintes proposições: De iniciativa do

Executivo: - Mensagem n® 46, de 13 de agosto de 2020, subscrita pelo Prefeito

Municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei com a seguinte ementa:

"Autoriza concessão administrativa de execução indireta de serviços de manutenção das

vias e estradas públicas rurais municipais com contrapartida de outorga a realização de

obra de investimento, dentro do perímetro do Município de Alfenas e dá outra^
providências". Dando prosseguimento^^ordem do dia passou-se à Discussão e Votaçãj4<^
em Único Turno do - Requerimenjto n® 59/20^de autpria do vereador Domingos dos
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