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

Legislativa de 2020. Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de dois ml! 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 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 Extraordinária anterior, a qual foi aprovada por todos e sem

ressalvas. Ato contínuo, passou-se ao - Expediente do Executivo: - Ofíclo/GabA/ice-

Prefeito n.® 285/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira,

em reposta às Indicações n.°s 202, 203 e 205/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá,

Informando que a capina da Rua General Freitas da Costa (descendo o Hospital Alzira

Velano); que a limpeza na esquina entre as Ruas Bernardo Vasconcelos e Padre João Batista

nas imediações do n° 181 e que a limpeza do bueiro localizado na Av. Afonso Pena, n° 80,

centro, foram devidamente executadas. - Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.° 292/2020, subscrito

pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, em reposta à Indicação n.®

208/2020, de autoria da Vereadora KátIa Goyatá, informando que a limpeza da calçada na

Rua Alferes Domingues Vieira e Silva, próximo ao n° 488, no bairro Santos Reis, foi

devidamente executada. - Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.° 305/2020, subscrito pelo Secretário

Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, em reposta á indicação n.° 228/2020, de autoria

do Vereador Antônio Carlos da Silva, encaminhando e-mail enviado á empresa Vaga Lume,

bem como resposta, contendo protocolos para atendimento. - Ofício/Gab/Vice-Preferto n.°

315/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, em reposta à

Indicação n.° 229/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, informando que a

reabertura das atividades da Biblioteca Municipal está revista para iniciar a partir do dia 06 de

julho deste ano, após parecer do Comitês Municipal de Enfrentamento à COVID-19. -

Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.° 320/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos

Esteves Pereira, em reposta ao Requerimento n.® 45/2020, de autoria do Vereador

Reginaldo Flauzino, encaminhando planilha dos 26 artistas cadastrados que participaram

das apresentações musicais referentes ao Decreto Municipal n° 2561/2020. -

Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.° 321/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos

Esteves Pereira, em reposta à Indicação n.® 188/2020, de autoria da Vereadora Kátia

yatá, informando qu^foi encaminhado documento de Notificação n® 5233/20 à
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