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PAUTA 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 18.01.2021 

Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2021 
 
I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 
 
1.1  Verificação do Quorum 
 
1.2  Leitura das indicações de Vereadores 
 
- Indicação nº 001/2021, de autoria do Presidente Jaime Daniel. 
Assunto: Que verifique a possibilidade de dispor, através de Projeto de Lei a ser enviado 
para esta Casa, sobre o horário de funcionamento excepcional da Central de Distribuição de 
Medicamentos (CDM) do Município de Alfenas/MG, devido à essencialidade da prestação do 
serviço. Para facilitar o desenvolvimento do referido projeto, venho encaminhar minuta 
anexa a esta indicação.  
 
- Indicação nº 002/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto). 

Assunto: podar árvores e fazer uma limpeza nos meios-fios e sarjetas em todas as vias 
públicas do Bairro São Lucas. 
 
 
- Indicação nº 003/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto). 

Assunto: instalar um redutor de velocidade na Rua Ministro Salgado Filho, nas proximidades 
do imóvel nº 378, centro. 
 
- Indicação nº 005/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto). 

Assunto: realizar a recuperação do asfalto da Av. Machado de Assis, no Bairro Jd. São 
Carlos. 
 
 
- Indicação nº 006/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto). 

Assunto: viabilizar a instalação de um redutor de velocidade na Av. São José, na altura do 
número 1.360, próximo à Igreja Presbiteriana, existente no local. 
 
- Indicação nº 007/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto). 

Assunto: determinar a varrição e limpeza das ruas dos bairros: Santa Maria, Vila Teixeira, 
Panorama e Vista Alegre. 
 
- Indicação nº 008/2021, de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade (Ratinho). 
Assunto: verificar a possibilidade de ampliar a cobertura do terminal rodoviário da Praça Dr. 
Emílio da Silveira, por onde circulam aproximadamente dez mil pessoas diariamente, de 
forma que o local de parada/saída dos ônibus fique toda coberta.  
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- Indicação nº 009/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 

Assunto: troca de lâmpada na Rua Fama, bairro Chapada. 

 
- Indicação nº 010/2021, de autoria de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: realizar, urgentemente, a cobertura, com massa asfáltica, dos buracos existentes 
na Rua da Concórdia, próximo ao número 238, Bairro Boa Esperança. 
 
- Indicação nº 011/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga). 
Assunto: colocar iluminação na Praça da Igreja São Francisco de Assis, no bairro 
Pinheirinho, bem como revitalizar os bancos da praça. 

 

- Indicação nº 012/2021, de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade (Ratinho). 

Assunto: verificar a possibilidade de aumentar o valor do vale alimentação dos servidores 

públicos municipais que atualmente é R$ 30.00 (trinta reais) 

 
- Indicação nº 013/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Dunga). 
Assunto: providenciar, urgentemente, uma operação tapa-buracos na Rua Antônio Tibúrcio, 
no bairro Pinheirinho, próximo aos números 220 e 335.  

 

- Indicação nº 014/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Dunga). 

Assunto: instalar um redutor de velocidades (quebra-molas) na extensão da Rua Sinésio 

Olinto de Souza, no Bairro Recreio Vale do Sol, próximo ao nº 120. 

 

- Indicação nº 015/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 
Assunto:  providenciar uma reforma  do bueiro localizado na Rua Capistrano de Abreu, em 
frente ao nº 37, bem como a limpeza . 

 

- Indicação nº 016/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 

Assunto:  providenciar, com urgência, a manutenção e limpeza dos bueiros localizados na 

Rua Carlos Chagas, esquina com a Avenida Afonso Pena. 

 

- Indicação nº 017/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 
Assunto:  providenciar a manutenção do bueiro localizado na Rua Geraldo de Freitas, em 
frente ao nº 70, cujas grades estão soltas há mais de 10 (dez) anos. 

- Indicação nº 019/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto). 

Assunto: Através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente viabilizar ações para melhorar o 

cuidado com a coleta de lixo feita através das caçambas, dos bairros adjacentes da cidade. 
 
- Indicação nº 020/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Dunga). 
Assunto: fazer uma limpeza e poda das árvores na área verde situada na Rua Terezinha 
Vieira Maia, próximo ao nº 19, no Bairro Jardim Alvorada.  

 
II – SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
 
2.1 Apresentação de Proposições: 
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2.1.2 Iniciativa do Legislativo: 

 
- Projeto de Lei, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos comércios, bares, restaurantes, farmácias e afins disponibilizarem um 
acesso ao seu interior adaptado a pessoas portadoras de necessidades especiais, e aos 
idosos, bem como atendimento especializado a este grupo de pessoas”. 
 
2.1  Discussão e Votação de Proposições. 
 

 1.1.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 

a) Requerimentos: 
 
- Requerimento nº 01/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do 
Asfalto) 
Assunto: que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações, detalhadamente, 
sobre o Parque Municipal: 

1 - já terminou a devida reforma? Em caso negativo, quando será a conclusão 
da obra, pois por vários mandatos, o parque está em reforma, sendo que começou em 2013 
e parece, que permanece, até hoje, não tendo concluída a obra. 

 
2 - como ocorrerá o funcionamento desta área de lazer? Será diariamente ou 

apenas aos finais de semana? Informar também como esse local será utilizado pelos 
frequentadores. 
 
- Requerimento nº 02/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do 
Asfalto). 
Assunto: que envie a esta Casa Legislativa a seguinte informação:  
Existe na programação desta administração um projeto de revitalização ou, até mesmo, de 
criação de novo um Horto Florestal em nosso município? 
 
 
- Requerimento nº 03/2021, de autoria do Presidente Jaime Daniel. 
Assunto: solicitando-lhe que informe à esta Casa o seguinte: 

1- Qual a previsão para a retomada do asfaltamento da Rua 13 de Maio? 

2 - Existe um cronograma para o início e término da referida obra? 

 

- Requerimento nº 04/2021, de autoria do Presidente Jaime Daniel. 

Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal da Criança e Adolescente, da 

Igualdade Racial e Desenvolvimento Social a fim de informar a esta Casa Legislativa se há 

um profissional da área de psicologia que atue junto aos membros do Conselho Tutelar 

atendendo crianças, adolescentes e familiares.  
Em caso negativo, existe a necessidade de contratação de um profissional de 

forma emergencial para atender as necessidades desta entidade? De acordo com a 
resposta, encaminharemos o pedido de providência ao Executivo Municipal. 
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- Requerimento nº 05/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: Requeiro que sejam encaminhados os respectivos relatórios de controle, os quais 
são obrigatórios em processo institucionalizado de transmissão de governo, conforme 
descrição abaixo:  

I – Relatório contendo toda a frota de veículos, de todos as secretarias, conforme 

inventário de 31/12/2019; 

II – Relatório de inventário de medicamentos do estoque da Secretaria Municipal 

de Saúde em 31/12/2019; 

III – Relatório de inventário do estoque de merenda escolar em 31/12/2019; 

IV - Relatório de móveis, máquinas, equipamentos, entre outros de todas as 

secretarias, conforme inventário em 31/12/2019; e 

V – Relatório dos imóveis pertencentes ao Município, inventário em 31/12/2019. 

- Requerimento nº 06/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: que envie a esta Casa Legislativa informações relativas ao Conselho do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb, que é instituído através de 
portaria, segundo a Lei nº 11.949/2007, que prevê o Conselho do Fundeb alternativa de 
controle social, em relação a acompanhar a correta gestão dos recursos do Fundeb, 
especialmente em relação a sua distribuição, transparência e aplicação, já que os 
profissionais da educação esperam um possível rateio dos valores do Fundeb, considerando 
dez meses de escolas fechadas. 

Sendo assim, requeiro o seguinte: 
 
1 - nome dos integrantes e suas respectivas funções; 
 
2 - cópia de suas nomeações; 
 
3 - cópia das atas de reuniões do Conselho doas anos de 2019 e 2020; 
 
4 - relatório da distribuição e aplicação dos recursos do Fundeb; 
 
5 - demonstrativo dos limites de aplicação dos recursos. 

 
- Requerimento nº 07/2021, de autoria conjunta dos Vereadores Tani Rose Ribeiro, 
Paulo Agenor Madeira e Vagner Tarcísio de Morais. 
Assunto: Requeremos que seja devidamente constituída a Comissão Especial de Direitos 
Humanos desta Câmara Municipal de Alfenas: 
 
- Eleição para Composição das Comissões Permanentes: 
 

I- Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final; 
II- Comissão de Orçamento e Finanças Públicas; 
III- Comissão de Obras e Serviços Públicos. 

 
 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, vedado 
o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia). 


