
GAMARA MUNICIPAL DE ALE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata da 23® Reunião Otxllnária 22.06.2020 Página 1 de 3

Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária do Primeiro Período de Reuniões

da Sessão Legislativa de 2020. Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do

ano de dois mil e vinte, ás 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 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 passou à leitura das seguintes matérias do

expediente: - Comunicados da Mesa Diretora: A Presidência do Legislativo

anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e

Redação Final, aprovou, conclusivamente, no dia 08.06.2020, nos termos do art.

21, inciso XXV, art. 50 c/c §3° do art. 163, todos do Regimento Interno, o seguinte

projeto: - Projeto de Decreto Legislativo 07/2020, de autoria do Vereador José

Carlos de Morais, que "Concede título de cidadão honorário ao Sr. Antônio Roberto

de Morais Costa, o qual, após a redação final será encaminhado à promulgação da

Presidência do Legislativo: - Expediente do Executivo: - Ofício n°

095/SMS/2020, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Deyv Cabral de

Assis ao Presidente desta Casa, prestando esclarecimentos sobre a suspensão

das cirurgias eletivas e consultas especializadas no município que decorreu de

uma determinação da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, através de

deliberação do Comitê Extraordinário COVD-19 n° 44, de 13 de maio de 2020; -

Ofício/Gab/Vice-P^^ífeito n.° 274/2020, subscrito pelo Secretário Executivo do

Vice-Prefeito, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, em resposta às Indicações 111

e 155/2020 de autoria do Vereador José Carlos de Morais, na qual a Secretaria

Municipal de Meio ambiente informa que foram devidamente executados os

serviços de poda de uma árvore localizada na Rua Pirassununga, em frente ao n°

rirro Jardim São Paulo e limpeza de um^rea verde, amboAno Bairro
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