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Ata da Segunda Reunião Ordinária do Segundo Período de Reuniões da Sessão
Legislativa de 2021. Aos 09 (nove) dias do mês de agosto 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. 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. Em seguida, o Presidente solicitou ao Segundo
Secretário, Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee 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°
721, em resposta ao Requerimento n° 150/2021 de autoria da Comissão de

Constituição, Legislação, Justiça e Redação Finai, informando que o Poder Executivo
manifesta a favor do projeto de lei em questão, visando a atender à recomendação
apresentada pelo representante do Ministério Público. - Ofício n° 723, em resposta à
Indicação n° 133/2021 de autoria do Presidente Jaime Daniel, informando que a
limpeza no cruzamento da Av. Lincoln Westin da Silveira com a entrada para a Rodovia

MG 369, acesso ao bairro Gaspar Lopes, é realizada constantemente pela Secretaria de

Obras com pá carregadeira e caminhões. - Ofício n® 724, em resposta às Indicações n°s
99, 123 e 228/2021 de autoria do Vereador José Carlos de Morais, informando que a

limpeza em toda extensão da Av. Machado de Assis e a limpeza na Rua Ângelo Munhoz
Leite, próximo ao n® 160, Jardim Boa Esperança foram prontamente atendidas com a
execução dos serviços solicitados. E, informa que a Rua Leão de Faria, abaixo da

esquina com a Av. Afonso Pena, possui varredor fixo e que foi solicitada uma atenção
especial ao local. - Ofício n° 725, em resposta às Indicações n°s 543, 550, 689 e
736/2021 de autoria do Vereador Braz da Máquina, informando o seguinte: - que foi
realizada uma limpeza no bairro e está sendo analisada a disponibilidade de reaiocar um
varredor para Gaspar Lopes e em relação à colocação de lixeiras, encontra-se em
andamento um projeto de contrapartida para confecção e instalação de novas lixeiras no

Município; - que foi prontamente atendida a solicitação de maior cobertura de varrição nas
proximidades do Hospital Gripai COVID, com o direcionamento de um varredor duas

vezes ao dia no local o^a garantir a limpeza; que o pedido de limpeza do Córreg
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