CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Câmara Municipal de Alfenas, seguindo as orientações da Organização
Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde, vem a público informar sobre as medidas sanitárias
adotadas para a realização da Sessão de Instalação e Posse dos Eleitos
para Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito para o período de 2021-2024,
sendo:
- em reunião realizada em 26 de novembro de 2020, na Câmara Municipal, com
a participação dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos e servidores, ficou
decidido que a Sessão de Instalação e Posse dos Eleitos para Vereadores,
Prefeito e Vice-Prefeito para o período de 2021-2024 será realizada no Plenário
da Câmara Municipal de Alfenas, no dia 1º de janeiro de 2021, às 20h;
- que, em atenção às medidas protetivas a serem adotadas, bem como ao
distanciamento social, a referida sessão não será aberta ao público, ficando
limitada a participação exclusiva dos eleitos, dos servidores do Poder Legislativo
escalados e dos funcionários da TV Alfenas, que fará toda cobertura ao vivo da
posse dos eleitos e reeleitos, bem como por outros veículos de imprensa, desde
que cadastrados previamente;
- e, para evitar qualquer tipo de aglomeração, a Câmara Municipal não irá
transmitir a reunião por telões. Toda sessão será transmitida ao vivo, pela
TV Alfenas e pelas redes sociais, tanto da TV Alfenas, quanto da Câmara
Municipal;
- a decisão foi tomada, diante de casos registrados de COVID-19 em nossa
cidade e em todo mundo, visando proteger a saúde da população, pois se o
evento fosse realizado apenas para convidados não refletiria a vontade dos
eleitos que gostariam de compartilhar este momento com toda população
alfenense. Assim, os Vereadores ponderaram e concordaram que o mais
importante no momento é evitar a disseminação do Coronavírus e respeitar às
famílias enlutadas que perderam seus entes queridos.
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