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PAUTA 
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 03.10.2022 

Segundo Período da Sessão Legislativa de 2022 
 

I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 

 

1.1  Verificação do Quorum 

 

1.2  Discussão da Ata da Reunião Ordinária anterior: 

 

1.3 Comunicados da Mesa Diretora: 

- A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de 

Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, aprovou, conclusivamente, no 

dia 27.09.2022, às 09h, nos termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 

163, todos do Regimento Interno, o - Projeto de Decreto Legislativo nº 

27/2022, de autoria do Presidente Jaime Daniel, que “Concede Título de 

Cidadão Honorário ao Dr. Eli Ávila Souza Júnior”, o qual será promulgado por 

esta Casa Legislativa. 

 

1.4  Expediente do Executivo: 

 

- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves 

Pereira, ao Presidente desta Casa, em resposta às seguintes proposições: 

 

- Ofício n.° 656/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 39/2022 de 

autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, encaminhando anexo os 

relatórios referentes à relação dos empenhos emitidos no exercício financeiro de 

2020 pelo Fundo Municipal de Saúde.  

 

- Ofício n.° 657/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 69/2022 de 

autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, prestando as informações 

solicitadas e encaminhando anexos os relatórios solicitados sobre a criação do 

Comitê de Acompanhamento e Fiscalização do Serviço de Transporte Coletivo. 
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- Ofício n.° 665/2022/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 730/2022 de 

autoria da Vereadora Kátia Goyatá encaminhando resposta enviada pela 

Secretária de Saúde Sra. Devy Cabral de Assis sobre a possibilidade a 

implantação de um PSF no bairro Jd. Olímpia. 

 

- Ofício n.° 666/2022/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 719/2022 de 

autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro, encaminhando resposta enviada pelo 

Secretário Municipal de Cultura Sr. José Ronaldo Sabóia, o qual esclareceu que 

a competência para prestar informações sobre a instalação de banheiros 

químicos na porta do presídio, ficaria a cargo da Secretaria de Segurança 

Pública, mas informou que depende de licitação e que já se encontra em curso.  

 

- Ofício n.° 667/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 82/2022 de 

autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos, informando que a obra está no 

cronograma de execução, porém, a sua finalização restou prejudicada por 

questões orçamentárias.  

 

- Ofício n.° 668/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 56/2022 de 

autoria do Vereador Márcio Fernando Costa, informando que os setores 

competentes não encontraram a emenda parlamentar suscitada.  

 

1.4 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

- Indicações de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva (Braz da 

Máquina): 

 

- Indicação nº 806/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de colocar dois redutores de velocidade na Rua Zita Engel Ayer, Bairro Campos 

Elíseos, sendo um em frente ao nº 151 e o segundo redutor, mais para frente, 

em um outro local estratégico. 

 

- Indicação nº 808/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de fazer melhorias no telhado do prédio do 

Centro de Distribuição de Medicamentos – CDM, limpeza, troca das calhas 

danificadas e a troca das telhas quebradas. 
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 - Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

 

- Indicação nº 798/2022. 

Assunto: colocar uma lombada (quebra-molas) na Rua: Joaquim Manso Vieira, 

próximo à ponte que há na rua supracitada. 

 

- Indicação nº 800/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de colocar postes de iluminação na Av. Rui Martins dos Santos, bem como 

instalar placas com a denominação das vias públicas e a direção do centro. 

 

- Indicação nº 805/2022. 

Assunto: realizar mutirão de limpeza, capina e pintura das guias de meio-fio, 

bem como recapeamento nas ruas do bairro Jardim Vista 

Alegre, especialmente na Rua Estevam Camilo, que se encontra em deplorável 

situação. 

 

 

- Indicações de autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos  

 

- Indicação nº 809/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de realizar operação tapa-buracos na Avenida Governador Valadares, em frente 

ao nº 1753, no bairro Jardim São Carlos. 

 

- Indicação nº 813/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de se colocar os Postes de Iluminação Pública na Rua Cassimiro de Abreu, 

cruzamento com a Rua Tiradentes, onde o quarteirão está sem os postes de 

iluminação até o seu final, na esquina de baixo, na Avenida Governador 

Valadares. 

 

- Indicações de autoria do Vereador José Carlos de Morais (Carlinho 

Vardemá): 

 

- Indicação nº 799/2022. 
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Assunto: tampar o buraco na Rua Alberto de Oliveira, próximo ao nº 535, no 

Bairro Jardim São Carlos.  

 

- Indicação nº 803/2022. 

Assunto: recapear a Rua Padre Custódio Dias, no Bairro Aparecida  

 

- Indicação nº 804/2022. 

Assunto: solicitar ao setor responsável a instalação de bancos 

nas praças e nos ônibus coletivos, conforme imagens anexas. 

 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 

(Kátia Goyatá): 

 

- Indicação nº 807/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de arrumar o bueiro localizado na Rua Manuel Alves Taveira, em frente ao nº 

850, no Bairro Jardim Aeroporto. 

 

 

- Indicações de autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee 

(Luciano Solar): 

- Indicação nº 816/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar serviço de limpeza e 

desentupimento do bueiro localizado na Avenida Jovino Fernandes Sales, um 

pouco à frente da Caixa Econômica Federal. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

 

- Indicação nº 812/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de colocar várias lixeiras nas laterais do campo de futebol Santa Clara. 

 

- Indicação nº 814/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 
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de colocar tampas nos bueiros que estão sem proteção na Rua Três, nº 55, no 

Bairro Jardim Eunice. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho 

do Asfalto): 

 

- Indicação nº 801/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de arborizar com flores as margens da pista de caminhada do Bairro Vila 

Formosa. 

 

- Indicação nº 802/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de cuidar diariamente da limpeza da Avenida 

Olavo Bilac, lavando com caminhão Pipa ou fazendo uma boa varrição, no 

pequeno trecho compreendido entre Igreja São Judas Tadeu até o final da via 

pública. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 810/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar recapeamento do asfalto da Rua 

Evaristo da Veiga, em especial na esquina da Rua Gabriel Monteiro da Silva até 

a esquina da Rua Pio XII, em frente a antiga Saliba. 

 

- Indicação nº 811/2022. 

Assunto: realizar limpeza (varrição e retirada do mato) em todo o Bairro 

Residencial Dona Anita. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 815/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de alocação e manutenção de equipamentos 

para o Parque Infantil na Comunidade Rural do Baguari, localizado entre os 

municípios de Alfenas e Areado. 
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1.5 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 – ORDEM DO DIA  

 

2.1 Discussão e Votação de Proposições. 

 

2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 

a) Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 92/22, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 

Assunto: Requer, considerando as constantes reclamações de munícipes com 

relação à falta de medicamentos e produtos farmacêuticos, que sejam 

fornecidas as seguintes informações: 

1) Porque permanece o problema sobre a distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos a nossa cidade, tanto no Centro de Distribuição 

de Medicamentos quanto nas Estratégias de Saúde das Famílias? 

2) Qual a justificativa para a falta de tais produtos? 

3) Solicito uma lista atualizada dos medicamentos e itens de farmácia 

disponíveis, bem como uma lista dos que estão em falta com a 

informação de quanto tempo faz que esses itens estão em indisponíveis 

para a população. 

4) Os remédios de uso contínuo ou alto custo para os pacientes já 

cadastrados também estão em falta? Se sim, por qual motivo, já que em 

se tratando de pacientes cadastrados a quantidade desses 

medicamentos já é prevista antecipadamente? Qual a logística para 

aquisição desses medicamentos de uso contínuo para que não haja a 

falta desses medicamentos? 

5) Quais providências estão sendo tomadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde quanto a falta de medicamentos e qual o prazo para sanar o 

problema? 

6) Quais encaminhamentos ou orientações estão sendo repassados aos 

pacientes que se deparam com a situação ao buscar atendimento? 
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- Requerimento nº 93/22, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 

Assunto: Requer que sejam respondidas a esta Casa Legislativa as 

seguintes indagações: 

1) As obras no local onde se localiza a mina d’água, da Rua Viçosa do Bairro 

Residencial Oliveira, estão em andamento ou foram paralisadas? 

2) Se houve paralisação, qual(quais) período(s) ocorreu e qual a motivação? 

3) Qual é a previsão de término da obra? 

 

 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no 

Expediente ou na Ordem do Dia). 


