^feOVStAn/0 ^

MUNICIPAL DE ALFENAS
MINAS GERAIS

Wendell Elias Mur^

Ata 16" R.O 03.05.2021 - Página 1 de 4

Assistente de Plenário

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

Legislativa de 2021. Ao 3°(terceiro) dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às
20h (vinte 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: Expediente do Executivo: Ofício n° 420/2021,
subscrito pelo Sr. Pedro Alves Barros, Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em
resposta ao pedido dos Vereadores Braz da Máquina, Márcio Fernando e Tani Rose, de
reativação da rádio da feira livre, informa que os feirantes e moradores dos arredores da feira
reclamam do volume do som que atrapalha os comerciantes, o público da feira e os

moradores da região, sugerindo que seja levado o som da feira livre para a praça da
rodoviária. - 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° 436, em resposta ao Requerimento
n° 97/2021 de autoria do Presidente Jaime Daniel, encaminhando os esclarecimentos

prestados pela Superintendência de Trânsito e os relatórios solicitados, enviados pelo
Secretário Municipal de Planejamento, encaminhando a documentação correspondente, com
os esclarecimentos sobre o credenciamento de pátios junto ao DETRAN/MG. - Ofício n° 436,

em resposta às Indicações n° 537/2021 de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, à
Coordenadoria e Fiscalização de Obras, no qual informa que os imóveis foram notificados

para construção e/ou conservação das calçadas, sob pena de multa em caso de
descumprimento do prazo legal.- Ofício n° 437, em resposta às Indicações n® 202/2021 de
autoria do Vereador Luciano Solar, à Coordenadoria e Fiscalização de Obras, no qual

informa que os imóveis foram notificados para construção e/ou conservação das calçadas,
sob pena de muita em caso de descumprimento do prazo legal. - Ofício n® 438, em resposta
ao Requerimento n° 96/2021 de autoria da Vereadora Teresa Sueiene de Paula,
encaminhando a documentação e prestando as informações solicitas por meio do ofício
anexo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Ação Regional. -

Ofício n® 440, em resposta ao Requerimento n® 95/2021 de autoria do Vereador Evaniison
Pereira de Andrade, encaminhando as fotos dos parquinhos de nossa cidade e informando

que em breve iniciará a reforma no parquinho da APAE, onde serão colocados brinquedos
adaptados para as crianças com necessidades especiais. - Ofício n® 441,em atendimento ao
Requerimento n® 95/2021 de autoria do Vereador Evaniison Pereira de Andrade, no qual
solicita prorrogação do prazo, por mais 15 (quinze) dias, para resposta ao referido
Requerimento, sendo tal pedido submetido ao plenário e aprovado de forma unânime. Ofício n® 442, em resposta ao Requerimento n° 31/2021 de autoria da Vereadora Teresa
Sueiene de Paula, encaminhando informações de que a Secretaria de Defesa Social é a

gestora do contrato questionado; o Servidor Osmani Menali Pereira é o responsável pela
fiscalização do serviço e que o processo de licitação e o contrato estão disponíveis no portal
da transparência, no site da Prefeitura Municipal. - Ofício n® 443, em resposta ao

Requerimento n® 91/2021 de autoria dq Vereadora Teresa Sueiene de Paula,
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