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Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária do Primeiro Período de Reuniões da

Sessão Legislativa de 2021. Ao 5° (quinto) dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte

e um, às 15h (quinze horas), reuniram-se os Vereadores à Câmara Municipal, de forma

online por videoconferência, 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 Lucíano Solar que fizesse as seguintes

leituras: - Ofícios subscritos peto Secretário Executivo de Coordenação de Governo,

Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, encaminhando

resposta às seguintes proposições de vereadores: - Ofício n® 299, em resposta às

Indicações n° 270 e 348 /2021 de autoria do Vereador José Carlos de Morais,

informando que foram feitos os serviços de limpeza do terreno ao lado Escola D. Zinica; -

Ofício n® 300, em resposta às Indicações n° 244 e 299/2021 de autoria do Vereador

Braz Fernando da Silva, informando que foram feitos os serviços de limpeza e poda da

grama da Praça Rachid B. Saliba, em frente à APAE; - Ofício n° 301, em resposta às

Indicação n® 240/2021 de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro,

informando que foi realizada a limpeza da via pública que dá acesso à UNIFAL -

Pinheirinho; - Ofício n° 302, em resposta à Indicação n® 421/2021 de autoria do

Vereador Evanfison Pereira de Andrade, informando que de acordo com o Decreto

2.846, de 22/03/2021, o pagamento da parcela única com desconto de 15% e primeiras

parcelas foram prorrogadas para o dia 09.04.2021. Informam, ainda, que a parcela única

pode ser dividida em 2 parcelas, mantendo-se o desconto de 15%, com vencimentos em

09/04/2021 e 20/04/2021; - Ofício n® 306, em resposta à Indicação n® 391/2021 de

autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro, informando que foi realizada vistoria no imóvel

denunciado e lavrado documento de notificação n® 5.682/2021 (anexo); - Ofício n® 312,

em resposta ao Requerimento n® 82/2021 de autoria do Vereador Márcio Fernando

Costa, encaminhando anexo, através da Secretaria de Esportes e Lazer, tabela

informativa sobre o funcionamento das quadras esportivas por bairro, número de

funcionários, função e horário; - Ofício n® 313, em resposta à Indicação n® 297/2021 de

autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee (Lucíano Solar), informando

através da Secretaria de Meio Ambiente que foram realizados serviços de capina e
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