
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFE
ESTADO DE MINAS GERAIS . . .

WendetI Bas Murad
Assistente de Plenário

Ata da 21® Reunião Ordinária 08.06.2020 Página 1 de 5

Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária do Primeiro Período de Reuniões da

Sessão Legislativa de 2020. Aos 8 (oito) dias do mês de junho 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, mas presente online 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, o

Presidente deu início aos Comunicados da Mesa Diretora, ocasião em que solicitou ao

2° Secretário, Vereador Reginaldo Flauzino, a leitura da - Representação Ético

Disciplinar em face da Vereadora Katia Geralda da Silva Goyatá subscrita pela

Presidente do Partido dos Trabalhadores de Alfenas, Sra. Tani Rose Ribeiro,

protocolizada nesta Casa Legislativa sob n° de protocolo 0929, no dia 29/05/2020 e

recebida formalmente pelos membros da Mesa Diretora, conforme documento anexo à

representação. Após a leitura, o Presidente informou aos vereadores e ao público

presente que será constituída Comissão de Ética nesta reunião, e será composta por

três Vereadores, mediante sorteio entre os membros da Câmara, presentes e

desimpedidos, respeitada a proporcionalidade partidária. Em seguida, comunicou que

estão impedidos de compor a Comissão de Ética os seguintes Vereadores: - Vereador

Vagner Tarcísio de Morais, nos termos dos art. 79, § 1°, do Regimento Interno, uma

vez que já foi apenado pelo cometimento de infração prevista neste Regimento Interno;

- Vereadora Katia Goyatá, por ser a representada e ter interesse pessoal na matéria. -

Os outros 10 (dez) Vereadores estão desimpedidos para participarem da referida

Comissão de Ética, nos termos do Regimento Interno. Ato contínuo, iniciou-se o sorteio

do primeiro Vereador para integrar a Comissão de Ética, ocasião em que o Presidente

convidou o Vereador Antônio Carlos da Silva para fazer o sorteio do primeiro membro

da Comissão. Em seguida, foi anunciado o Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto, do

Partido Socialista Brasileiro - PSB, como primeiro vereador sorteado. Prosseguir^^
iniciou-se o sorteio do segundo Vereador para integrar a Comissão de Ética, ocasião

em que o Presidente convidou o Vereador^Eâson Leiiis dos Reis para fazer o sorteio do

segundo membro da Comissão. Em>^guida, foi anunciado o Vereador João Carlos
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