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Ata da Vigésima Reunião Ordinária do Primeiro Período de Reuniões da Sessão
Legislativa de 2021. Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e
um. às 19h (dezenove horas), reuniram-se os Vereadores à Câmara Municipal, sob a
Presidência do Vereador Jaime Daniel dos Santos, com a presença dos vereadores e

vereadoras que assinam ao final, constatada a ausência do Vereador Evanilson Pereira de
Andrade (Ratinho), por motivo de saúde. Verificado o quorum regimental para abertura da
reunião, o Presidente colocou em discussão e votação a Ata da Reunião Ordinária anterior, á
qual foi aprovada por todos, com a ressalva da Vereadora Kátia Goyatá, nos seguintes
termos: "Senhor Presidente, gostaria de apresentar uma ressalva, referente ao conteúdo da
Ata da Reunião Ordinária de 24.05.2021. Assim, manisfestando que, na ocasião para apreciar

o projeto de iei soba Mensagem n° 49, que alterou a composição do Conselho Municipal de
Saúde, onde manifestei meus votos de forma contrária 'deliberação para entrada em pauta, a

tramitação sob o regime de urgência, dispensa de interstícios, porém, quanto ao mérito,

devido à celeridade para apreciação, permaneci sentada quando meu voto deveria ser

contrário, ou seja, teria que ter ficado de pé. Com isso, gostaria que constasse em Ata, que

meus posicionamentos políticos são contrários àquele projeto que alterou a composição do

Conselho Municipal de Saúde sem que o mesmo tivesse se manifestado". Em seguida, o

Presidente solicitou ao 2° Secretário, Vereador Luciano Solar que fizesse as seguintes

leituras: - Expediente do Executivo: - Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo de

Coordenação de Governo, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta
Casa, encaminhando resposta às seguintes proposições de vereadores: - Ofício n° 536,

em resposta à Indicação n^ 720/2021 de autoria do Vereador Evanilson Pereira de

Andrade, informando que o projeto de lei que institui a política do "cão comunitário" foi
protocolizado na Câmara Municipal no dia 21.05.2021. - Ofício n® 537, em resposta à

Indicação n° 349/2021 de autoria do Vereador José Carlos de Morais, informando que a

capina no lote ao lado da Clínica Recanto dos Canarinhos foi prontamente atendida. - Ofício

n° 538, em resposta à Indicação n° 593/2021 de autoria do Vereador Márcio Dunga,
informando que o serviço de roçadeira no complexo da Chapada foi prontamente atendido
com a execução do serviço solicitado. - Ofício n° 539, em resposta á Indicação n° 656/2021

de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro, informando que a capina e a limpeza

nas ruas Benedito Tercetti, Fabiano Barbosa, Monsenhor José Umbelino e Antônio da Silva

Lemos, no Jardim Tropicai foram prontamente atendidas. - Ofício n° 540, em resposta às

Indicações n°s 610 e 612/2021 de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira, informando
que a capina e a limpeza no quarteirão da Rua General Carneiro com a Benjamin Constant e

Treze de Maio, bem como no Jardim Vista Alegre, foram prontamente atendidas. - Ofício n°

541, em resposta à Indicação n° 591/2021 de autoria da Vereadora Teresa Suelene de

Paula, informando que a limpeza e a capina nos canteiros da Av. Governador Valadares
foram prontamente atendidas com a execução do serviço solicitado. - Ofício n° 542, em
resposta à Indicação n° 564/2021 de autoria do Presidente Jaime Daniel, informando que a
limpeza e a capina em toda extensão da Rua Treze de Maio foram prontamente atendidas. -

Ofício n° 545, em resposta ás Indicações n°s 578 e 582/2021 de autoria da Vereadora Tani

Rose Ribeiro, informando que as limpezas na Rua da Amizade, no bairro Vila Betánia, bem
como nas Ruas Thiago Barbosa Paes em frente à Escola Napoleão Salles e na Rua José
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