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PAUTA 
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 26.04.2021 

Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2021 
 
 

I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 

 

1.1  Verificação do Quorum 

 

1.2 Discussão da Ata da Reunião Ordinária anterior 

 

1.3 Comunicados da Mesa Diretora: 

 

1.4 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 nº 383, em resposta ao Requerimento nº 87/2021 de autoria da Vereadora 

Kátia Goyatá, encaminhando os esclarecimentos e os relatórios solicitados, enviados 

pelo Secretário Municipal de Planejamento, Sr. Rodolfo Chaib, por meio da 

Correspondência Interna nº 023/202.  

 

- Ofício nº 384, em resposta às aos Requerimentos nºs 88, 89 e 90/2021 de autoria da 

Vereadora Kátia Goyatá, encaminhando anexo os comprovantes do envio, via e-mail, 

dos arquivos referentes aos processos solicitados, no qual ressalta que as pastas estão 

disponíveis no Portal da Transparência.   

 

- Ofícios nº 390 e 391, solicitando a prorrogação, por mais 15 (quinze) dias, do prazo de 

respostas dos Requerimentos nºs 83/21 e 94/21, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, 

 

- Ofício nº 385, em resposta às Indicações nº 338 e 339/2021 de autoria do Vereador 

Evanilson Pereira de Andrade, informando, que a equipe técnica da Secretaria de Meio 

Ambiente constatou a não necessidade de poda das árvores pois as mesmas oferecem 

sombra para as crianças da referida creche. Em relação à segunda indicação nº 339, o 

serviço de poda foi prontamente executado. 

 

- Ofício nº 386, em resposta às Indicações nº 295 e 439/2021 de autoria do Vereador 

Márcio Fernando Costa (Dunga), informando, que a equipe técnica da Secretaria de 
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Meio Ambiente manifestou favoravelmente à supressão de uma árvore localizada na Rua 

Maria Landre da Silva,210, e que foram realizados os serviços de limpeza e manutenção 

do campo de malha ao lado da Escola E. José Grimink.  

 

- Ofício nº 387, em resposta à Indicação nº 458/2021 de autoria do Vereador Braz da 

Máquina, informando através da Secretaria de Meio Ambiente que foram realizados os 

serviços de limpeza e manutenção das calçadas e de um lote na Av. Lincoln Westin da 

Silveira.  

 

- Ofício nº 388, em resposta às Indicação nº 61/2021 de autoria do Vereador Paulo 

Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto), informando através da Secretaria de Meio 

Ambiente que foram realizados os serviços de poda de rebaixamento da copa e indeferido 

o pedido de corte, de uma árvore situada na Rua Silviano Brandão, 740. Em relação a 

árvore localizada na Rua Oeste, 165, Recreio Vale do Sol, o serviço de poda foi 

prontamente atendido. 

 

- Ofício nº 389, em resposta às Indicação nº 459/2021 de autoria da Vereadora Teresa 

Suelene de Paula, informando através da Secretaria de Meio Ambiente que a solicitação 

de capina foi prontamente atendida na Travessa da Rua Gabriel Moura Leite, com Dr. 

Lincoln Westin da Silveira. 

 

- Ofício nº 398, em resposta ao Requerimento nº 85/2021 de autoria da Vereadora 

Teresa Suelene de Paula, prestando informações solicitadas através do Ofício nº 239 da 

Secretaria de Saúde, em referência ao Convênio do Programa Centro de Inclusão, 

Avaliação, Reabilitação e Capacitação (CIARC) e que a documentação solicitada se 

encontra no Portal Transparência – site da Prefeitura Municipal de Alfenas.  

 

- Ofício nº 399, em resposta às Indicações nº 355 e 360/2021 de autoria do Presidente 

Jaime Daniel dos Santos, informando através da Secretaria de fazenda por meio do 

Ofício 253 que já foi disponibilizado um veículo para o Velório Municipal e em relação à 

indicação 360 não há orçamento previsto para tal fim no presente ano e que assim que 

possível será levado a estudo para eventual aquisição. 

 

- Ofício nº 400, em resposta à Indicação nº 393/2021 de autoria do Vereador Luciano 

Solar, informando através da Secretaria de Fazenda que por meio do Ofício 65 que não 

há orçamento previsto para tal fim no presente ano e que assim que possível será levado 

a estudo para eventual aquisição. 

 

- Ofício nº 401, em resposta às Indicações nº 389, 451 e 490/2021 de autoria do 

Vereador Evanilson Pereira de Andrade, a Secretaria de Meio Ambiente informou o 

seguinte: foi prontamente atendido o serviço de limpeza na Rua João Fonseca, 274, a 

solicitação de poda de uma árvore na Rua Pedro Tercetti, 140, foi encaminhada para a 
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equipe técnica, e que foi dado início ao serviço de limpeza das áreas verdes do Bairro 

Jardim Aeroporto. 

 

- Ofício nº 402, em resposta às Indicações nº 436 e 478/2021 de autoria do Vereador 

Márcio Fernando Costa, a Secretaria de Meio Ambiente informou o seguinte: que estão 

articulando a possibilidade de instalação de uma lixeira de coleta seletiva no mirante do 

cascalho por se tratar de uma área particular, e que foram prontamente atendidas as 

solicitações de limpeza das Ruas Seu Jorge e São Francisco, no Bairro Santa Clara 

 

- Ofício nº 403, em resposta às Indicações nº 423, 452, 454 e 455/2021 de autoria do 

Vereador Braz da Máquina, a Secretaria de Meio Ambiente informou o seguinte: que 

está no cronograma para a próxima semana a realização dos serviços de limpeza nos 

meios fios da Rua Manoel Pedro Rodrigues acima do Córrego Chafariz, que foi feita uma 

programação para limpeza e poda da Pista de Caminhada e das áreas verdes do Jardim 

Aeroporto, e que foi encaminhado ao setor de varrição a solicitação específica para Rua 

Eduardo Ferreira Dias e feita a programação para limpeza e poda das áreas verdes do 

Bairro Santa Rita. 

 

- Ofício nº 404, em resposta à Indicação nº 403/2021 de autoria do Vereador Paulo 

Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto) a Secretaria de Meio Ambiente informou o 

seguinte: que foi autorizada apenas a poda da árvore localizada na Rua Joaquim Borges, 

311, Jardim Aeroporto, à qual foi programada com a CEMIG para o dia 29/04/21, entre 8h 

e 10:30h. 

 

- Ofício nº 405, em resposta à Indicação nº 337/2021 de autoria do Vereador Paulo 

Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto) a Secretaria de Meio Ambiente informou o 

seguinte: que foi encaminhado para a equipe técnica a solicitação dos serviços de poda 

de uma árvore na Avenida Afonso Pena, 1.613, Bairro Aparecida.  

 

- Ofício nº 406, em resposta às Indicações nº 469/2021 de autoria do Vereador José 

Carlos de Morais (Carlinhos Vardemá) a Secretaria de Meio Ambiente informou o 

seguinte: que foi prontamente atendida a solicitação de limpeza nas proximidades da área 

verde localizada na Rua Wanderley de Castro. 

 

- Ofício nº 407, em resposta às Indicações nº 485/2021 de autoria da Vereadora Kátia 

Goyatá, a Secretaria de Meio Ambiente informou o seguinte: que foi prontamente 

atendida a solicitação de limpeza na Pracinha de Gaspar Lopes. 

 

 

1.5 Leitura das indicações de Vereadores: 

 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA): 
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- Indicação nº 609/2021. 

Assunto: disponibilizar as certidões para ligação de água e luz aos servidores 

contemplados com os terrenos doados pela Prefeitura, referentes às quadras 9 e 4, 

totalizando-se 59 lotes, localizados no Bairro Pôr do Sol II. 

 

- Indicação nº 616/2021. 

Assunto: realizar limpeza, capina e melhorias na iluminação e segurança da Praça da 

Estação. 

 

- Indicação nº 637/2021. 

Assunto: realizar operação tapa-buracos em todas as ruas do Bairro Pôr do Sol. 

 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO (DOMINGUINHOS): 

 

- Indicação nº 632/2021. 

Assunto: notificar o proprietário do imóvel situado na Rua Tucano, 247, no Residencial 

Teixeira, para que faça a limpeza e a capina do lote, assim como construa uma calçada. 

Nesse mesmo bairro indico fazer a limpeza da área verde onde o mato também está alto 

e construir uma calçada em seu entorno. 

 

- Indicação nº 633/2021. 

Assunto: notificar o proprietário do imóvel situado na Rua José Tomaz Terra, ao lado 

número 26, no Residencial Colinas Park, para que faça a limpeza e capina do lote, assim 

como a manutenção da calçada. 

 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO): 

 

- Indicação nº 613/2021. 

Assunto: trocar as lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED no bairro de Gaspar 

Lopes e no Distrito de Barranco Alto. 

   

- Indicação nº 615/2021. 

Assunto:  verificar a possibilidade de fazer uma limpeza na Rua da Amizade, em especial 

próximo ao número 187, no bairro Vila Betânia. 

 

- Indicação nº 631/2021. 

Assunto: realizar uma limpeza no terreno situado na Rua Braúna, ao lado do nº 94, no 

Bairro Residencial Vale Verde. 
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- INDICAÇÕES DO PRESIDENTE JAIME DANIEL DOS SANTOS: 

 

- Indicação nº 611/2021. 

Assunto: colocar uma lombada (quebra-molas) nas proximidades do número 289 na Rua 

São Miguel, no bairro Jardim Boa Esperança e outra lombada nas proximidades do 

número 2262, na Rua João Pinheiro, no bairro Jardim Alvorada.  

 

- Indicação nº 648/2021. 

Assunto: analisar a possibilidade de construção de um dique turístico na região do 

Náutico Clube na cidade de Alfenas, potencializando o local como uma referência turística 

na nossa cidade.  

 

- Indicação nº 649/2021. 

Assunto: melhorar o Porto da Balsa Municipal no Bairro Rural da Harmonia, com o estudo 

da viabilidade de construção de 2 (dois) novos banheiros públicos para melhor atender 

aos usuários da Balsa Náutica da Harmonia. 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS: 

 

- Indicação nº 618/2021. 

Assunto: realizar operação tapa-buracos na extensão da Avenida Luiz Gonzaga de 

Moraes, no Bairro Novo Horizonte, no local das fotos anexas. 

- Indicação nº 624/2021. 

Assunto: incluir a categoria de caminhoneiros autônomos e motoristas de transporte 

rodoviário na lista do grupo de prioridades para o recebimento das vacinas contra Covid-

19. 

 

- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ 

 

- Indicação nº 614/2021. 

Assunto: atualizar no site da Prefeitura Municipal de Alfenas o telefone da Central de 

Distribuição de Medicamentos – CDM, uma vez que muitas pessoas precisam obter 

informações via telefone sem saírem de suas residências diante da pandemia. 

 

- Indicação nº 617/2021. 

Assunto: melhorar a sinalização na esquina da Rua Duque de Caxias com Francisco 

Mariano. 

 

- Indicação nº 619/2021. 

Assunto: sinalizar adequadamente e colocar redutores de velocidade na Avenida Dr. 

Lincoln Westin das Silveira. 
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- Indicação nº 620/2021. 

Assunto: realizar a dedetização dos terrenos baldios dos bairros Jardim São Carlos I e II 

para eliminação de escorpiões. 

 

- Indicação nº 621/2021. 

Assunto: asfaltar um trecho da Rua Manoel Alves Taveira, esquina com a Rua Emerson 

Engel Ayer, próximo ao nº 1.773, no Residencial São Lucas. 

 

- Indicação nº 622/2021. 

Assunto: fazer a troca de duas lâmpadas queimadas na Rua Manoel Alves Taveira, 

esquina com a Rua Emerson Engel Ayer, próximo ao número 1773, Residencial São 

Lucas. 

 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA): 

 

- Indicação nº 625/2021.  

Assunto: verificar a possibilidade de colocar placas de identificação em todas as vias 

públicas do Residencial Vale Verde. 

 

- Indicação nº 626/2021.  

Assunto: instalar um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Dona Izaura 

Magalhães da Silveira, no Jardim São Paulo. 

 

- Indicação nº 627/2021.  

Assunto: providenciar junto ao setor competente a troca das lâmpadas queimadas 

existentes em toda extensão da Rua Travessa Prudente de Moraes, no bairro Santa 

Edwirges. 

- Indicação nº 628/2021.  

Assunto: verificar a possibilidade de trocar as lâmpadas queimadas dos postes em toda a 

extensão da Rua das Figueiras, no bairro Santa Clara.   

 

- Indicação nº 629/2021.  

Assunto: verificar a possibilidade de trocar as lâmpadas queimadas dos postes 

localizados em frente ao Hospital Imesa, na Rua Adolfo Engel, próximo ao número 19.  

 

- Indicação nº 630/2021.  

Assunto: reforçar a pintura da sinalização de trânsito horizontal indicativa de PARE, bem 

como instalar mais placas de sinalização PARE nos cruzamentos do Bairro Jardim 

Primavera. 

 

- Indicação nº 635/2021.  
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Assunto: realizar a cobertura, com massa asfáltica, dos buracos existentes na Rua 

Capistrano de Abreu, esquina com Av. Governados Valadares, na altura da Madeira 

Tangará- Jd. São Carlos. 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO): 

 

- Indicação nº 606/2021. 

Assunto: trocar as lâmpadas queimadas em toda a extensão da Avenida Mário Barbosa 

Vieira. 

 

- Indicação nº 607/2021. 

Assunto: interceder junto à empresa ALFETUR a fim de verificar a possibilidade de trocar 

o assento e melhorar as condições do abrigo de passageiros existente na Av. Dr. Mário 

Barbosa Vieira, em frente ao Mart Minas. 

 

- Indicação nº 608/2021. 

Assunto verificar a possibilidade de limpar as margens da Av. Lincoln Westin da Silveira, 

próximo à Vila Promessa. 

 

- Indicação nº 610/2021. 

Assunto: realizar uma limpeza no quarteirão da Rua General Carneiro, entre a Rua 

Benjamin Constant e Treze de Maio, Centro. 

 

- Indicação nº 612/2021. 

Assunto: realizar a capina do mato existente nas calçadas da Rua Eduardo Araújo dos 

Santos, no bairro Jd. Vista Alegre. 

 

- Indicação nº 647/2021. 

Assunto: fazer uma limpeza nas calçadas da Av. Paula Sales, nas proximidades do nº 

568, no Bairro Pinheirinho. 

 

 

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO: 

 

- Indicação nº 623/2021. 

Assunto: providenciar a manutenção da Iluminação da pista de caminhada da Rua Emília 

Pereira Esteves, próximo ao Residencial Tupã. 

 

- Indicação nº 650/2021. 

Assunto: providenciar a retirada do quebra-molas na Avenida São João em frente ao 

número 1713, uma vez que está abalando a estrutura da casa em frente.  
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- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA: 

 

- Indicação nº 639/2021. 

Assunto: providenciar o recapeamento de toda extensão da Rua Dom Silvério. 

 

- Indicação nº 640/2021. 

Assunto: providenciar a instalação e/ou manutenção de placas de identificação de ruas do 

Município.  

 

- Indicação nº 641/2021. 

Assunto: realizar a restauração e a pintura no EMEI Prof. José Eduardo de Oliveira Prado. 

 

- Indicação nº 642/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de asfaltar a Travessa Dom Silvério. 

 

- Indicação nº 643/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de asfaltar a Rua Joaquim Guarda. 

 

- Indicação nº 644/2021. 

Assunto: recapear a Rua João Pinheiro, principalmente perto do Colégio Sagrado 

Coração de Jesus até a Rua Dom Silvério. 

 

- Indicação nº 645/2021. 

Assunto: realizar a limpeza do mato na Avenida Afonso Pena, próximo ao número 1154.  

 

 

1.6 Palavra do Vereador (concessão da palavra aos vereadores para breves comentários 

sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público). 

 

 

II – SEGUNDA PARTE – TRIBUNA LIVRE AO CIDADÃO: 

 

- Sr. Eduardo Tardioli, Coordenador do Projeto Ação da Cidadania, na cidade de 

Machado, inscrito na palavra livre para fazer uma abordagem sobre o tema da 

insegurança alimentar e a criação de um Comitê do projeto na cidade de Alfenas, no dia 

26 de abril de 2021. 

 

 

III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA: 

 

3.1. Apresentação de Proposições: 

 

3.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo: 
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- Mensagem n.º 29, de 14 de abril de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 

Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que "Institui o Regime de Previdência 

Complementar – RPC, para os servidores públicos do Município de Alfenas-MG, titulares 

de cargo efetivo, fixa o salário máximo do Salário de Contribuição, autoriza a criação de 

Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC dos servidores municipais do 

Executivo e do Legislativo e o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público 

do Município, e dá outras providências”.  

 

- Mensagem n.º 35, de 22 de abril de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 

Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que "Autoriza doação de imóvel com 

obrigação de fazer e permuta de área para atividade social e dá outras providências”. 

 

3.2 Leitura de Pareceres: 

 

3.2.1 Parecer dos membros da Comissão Permanente de Constituição, 

Legislação e Redação Final aos seguintes projetos: 

 

- Projeto de Lei nº 27/2021, de autoria do Executivo Municipal, COM TRAMITAÇÃO EM 

REGIME DE URGÊNCIA, que "Altera o art. 2º, da Lei Municipal nº 4.223, de 04 de 

novembro de 2010, e dá outras providências". 

 

- Projeto de Lei nº 28/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Altera a Lei 

Municipal nº 4.595, de 11 de março de 2015, que institui Zonas Especiais de Interesse 

Social – ZEIS II no âmbito do Município de Alfenas e dá outras providências". 

 

 

3.3  Discussão e Votação de Proposições. 

 

 3.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

   

a) Emendas de autoria da Comissão de Constituição Legislação, Justiça e 

Redação Final ao - Projeto de Lei nº 27/2021, de autoria do Executivo 

Municipal, COM TRAMITAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA, que "Altera o 

art. 2º, da Lei Municipal nº 4.223, de 04 de novembro de 2010 e dá outras 

providências". 

 

I – EMENDA MODIFICATIVA:  a ementa do Projeto de Lei nº 27/2021 

passará a viger com a seguinte redação: 

 

“Altera a Lei Municipal nº 4.223, de 4 de novembro de 2010, que 

dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – Conselho do FUNDEB.” 

 

II – EMENDA MODIFICATIVA: o inciso I do art. 2º da Lei Municipal nº 

4.223, de 4 de novembro de 2010 constante do art. 1º do Projeto de Lei nº 

27/2021 passará a viger com a seguinte redação: 

“Art. 2º (...) 

I – 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais 

pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

b) único turno de Discussão e votação de Projetos com tramitação em 

regime de urgência: 

 

- Projeto de Lei nº 27/2021, de autoria do Executivo Municipal, COM TRAMITAÇÃO EM 

REGIME DE URGÊNCIA, que "Altera o art. 2º, da Lei Municipal nº 4.223, de 04 de 

novembro de 2010 e dá outras providências". 

 

 

c) único turno de discussão e votação de Requerimentos:  

 

- Requerimento nº 110/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do 

Asfalto). 

Assunto: interceder junto ao setor competente (Secretaria de Ação Social) para que 

apresente as seguintes informações sobre o Albergue Municipal, nos seguintes termos: 

 

1) - Quantos marmitex são servidos mensalmente e qual o valor? 

 

2) - Quanto se gasta com café da manhã, incluindo pão, manteiga e leite? 

 

3) - Qual é a despesa mensal com passagem? 

 

4) - Quantos funcionários atuam nesta instituição?  

 

5) - Qual é o horário de funcionamento? 

 

6) - Quantas pessoas são atendidas mensalmente? 

 

7) - Qual o critério adotado para o acolhimento destas pessoas? 

 

8) - Quantas pernoites a pessoa pode usar o albergue no mês? 

 

9) - Até quantos quilômetros é paga a passagem para estas pessoas? 
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10) - A mesma pessoa pode usar o albergue durante toda a semana? 

 

11) - É feita uma triagem para saber se a pessoa já usou esta instituição anteriormente 

e qual o espaço de tempo que ele usufruiu deste serviço? 

 

 

- Requerimento nº 111/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá 

Assunto: informar a esta Casa Legislativa a respeito da Dívida Flutuante e Dívida 

Fundada dos anos de 2019, 2020 e 2021, até a data de 20 de abril. 

 

 

- Requerimento nº 112/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula 

Assunto: À luz da Resolução n. º 40 de 13 de outubro de 2020, considerando o art. 11 do 

pacto dos direitos Econômicos e culturais internalizado no Brasil pelo decreto n. º 

591/1992 que se consolida o direito a habitação para superação da miséria, gerando para 

o estado a obrigação de promover este direito. Considerando a nota técnica conjunta n. 

º001/2015 – SAS/MG e SGEP Ministério da Saúde e do Ministério do desenvolvimento 

Social e combate à fome de 16 de setembro de 2015. Considerando a resolução CNAS 

n.109/2019 fique dispõe de equipamentos e serviços a serem fornecidos a população em 

situação de Rua. Considerando o art. 5º e seus incisos, art. 6º e 7º da CF/88 que reza 

direito ao trabalho, direito social, direito geral, oportunidade de inclusão que traz dignidade 

a vida, a igualdade, a segurança e outros. Considerando a Guia de atuação Ministerial: 

defesa dos direitos PSR do Conselho Nacional do Ministério Público – MP de 2015, 

Considerando Decreto n. º 7.053 de 23 dezembro de 2009, informe a esta casa 

legislativa:  

1- Qual política de Assistência Social para PSR – População em Situação de Rua há 

no município?  

2- Qual política de saúde para PSR há no município? 

3- Está sendo desenvolvido pela rede intersetorial um trabalho de combate aos estigmas 

de discriminação, preconceito, repressão, opressão, violência de todos os tipos a 

PSR? 

4- Qual tipo de Instituição há para permanência da PSR? Há abrigo, casa dia, Centro 

Pop, casa de passagem ou outros para permanência dos mesmos? 

5- Nestes equipamentos há oficinas, organizações para confecção de documentos 

pessoais, reinserção, busca de emprego, higienização, alimentação? 

6- Há estratégias de comunicação, campanhas de sensibilização de promoção e 

garantia dos direitos a PSR?  

7- Conforme rege o art. 12 da resolução 40, há profissionais CAPACITADOS, 

PERMANENTES, gestores, técnicos e educadores na rede que atuam com a PSR? 

8 -Conforme parágrafo único do art. 14 da resolução 40. Há uma central para construção 

e execução de planos de superação a situação de rua com estratégias para garantir 

trabalho, sustento adequado como em primeiro lugar, moradia? 
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9- Há um programa de mobilidade especifica para PSR garantindo gratuidade no 

transporte local, intermunicipal e interestadual? 

10- A PSR neste município tem seu direito garantido a assistência social através de 

amplo acesso aos serviços, programas, benefícios e projetos assistenciais? Quais 

são eles? Onde são desenvolvidos?  

11- Como está sendo designada a aplicação de recursos municipais de acordo com 

cofinanciamento estadual e federal?  

12- O direito das PSR à educação deve ser garantido contemplando suas necessidades 

especificas visando a superação da situação de Rua. Há a prestação deste serviço? 

Onde e de qual forma acontece? 

13- Com a pandemia e disseminação do vírus COVID 19, o que foi realizado para 

proteção, cuidados, prevenção para esse público para evitar a contaminação?  

14- Uma vez contaminados, como foi realizado teste, tratamento, “isolamento” e 

acompanhamento deste público? 

 

 

- Requerimento nº 113/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira 

Assunto: encaminhar resposta quanto aos quesitos descritos abaixo: 

I - Quantos funcionários estão em atividade na Coordenadoria de Vigilância 

Epidemiológica? Por gentileza demonstrar aqueles que atuam administrativamente e 

aqueles que realizam serviços de campo. 

II - Quais medidas são adotadas quando não se encontra de forma alguma o 

proprietário ou locatário do imóvel nas inspeções in loco? 

III - No que pertine aos terrenos baldios, imóveis abandonados e 

inacabados, quais trabalhos são realizados para encontrar os proprietários e notificá-los 

quanto as irregularidades? Existe uma conexão com os demais setores da Prefeitura 

Municipal para aplicação de multas? 

IV - No que se refere aos córregos existentes em nossa cidade, a Vigilância  

Epidemiológica atua de que forma para conter a disseminação do mosquito Aedes 

Aegypti? O presente questionamento leva-se em consideração os inúmeros objetos 

lançados às margens dos córregos, os quais são propícios para disseminação e 

proliferação do mosquito. Neste contexto, a Vigilância realiza alguma medida de 

prevenção?   

 

 

3.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno 

 

- Projeto de Lei nº 28/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Altera a Lei 

Municipal nº 4.595, de 11 de março de 2015, que institui Zonas Especiais de Interesse 

Social – ZEIS II no âmbito do Município de Alfenas e dá outras providências". 
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3.3.3 Discussão e Votação em Segundo Turno 

 

- Projeto de Lei nº 18/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4.929, 

de 20 de dezembro de 2019”. 

 

- Projeto de Lei nº 19/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4.909, 

de 20 de dezembro de 2019”. 

 

 

IV – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, vedado 

o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


