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PAUTA 
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 22.04.2020 

Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2020 
20h 

 
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 dos Executivo: (SEM EXPEDIENTE) 

 
1.5 Expediente dos Vereadores: (SEM EXPEDIENTE) 

 
1.6 Expediente de Terceiros: (SEM EXPEDIENTE) 
 
1.7 Leitura das indicações de Vereadores:  

 
- Indicação nº 142/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: poda de árvores - eucalíptos de grande porte - rua Urias José Rodrigues, em 
frente aos números 29 e 28 - bairro Gaspar Lopes - rua de acesso ao loteamento do Luiz 
Carlos. 
 
- Indicação nº 143/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: que interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade 
de retirar e substituir uma árvore situada na travessa Maurílio Camilo Galieta, número 69, 
no bairro Jardim São Carlos. 
 
- Indicação nº 144/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: instalar um redutor de velocidade com massa asfáltica (quebra-mola) ou 
passagem elevada de pedestre na Avenida Jovino Fernandes Salles, n.º 190, no bairro 
Jardim Boa Esperança, em Alfenas/MG. 
 
- Indicação nº 145/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: colocar um ponto de ônibus localizado entre o bairro Alto do Aeroporto e 
Residencial Mont Blanc. 
 
- Indicação nº 146/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: dengue - terrenos sujos - em toda a extensão da rua Silviano Brandão - 
constatação de 03 (três) casos de dengue. 
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- Indicação nº 147/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: dengue - terreno sujo - rua Silviano Brandão, nº752 centro - constatação de 03 
casos de dengue - casa abandonada com janelas e portas abertas - constatação de 
baratas, ratos, pernilongos, morcegos - terreno abandonado e sujo. 
 
- Indicação nº 148/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: tampar um buraco existente no cruzamento da Rua Elisio Ayer com a Rua 
Castro Alves, no bairro Campos Elísios, conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 149/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: notificar o proprietário do terreno localizado na Rua João Custódio da Silva, 
número 534, bairro Residencial Júlio Alves, afim de que realize a limpeza do referido lote. 
 
- Indicação nº 150/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto:  aplicação da Lei 4620, de junho de 2015, que dispõe sobre o controle e 
prevenção da proliferação de mosquitos transmissores da dengue e outras doenças 
infecciosas e dá outras providências. 
 
- Indicação nº 151/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: notificar proprietário do terreno localizado na Rua Contagem, em frente ao 
número 285, para que realize a limpeza do referido lote. 
 
1.7 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 Apresentação de Proposições: 

 
2.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo: 
 

-Mensagem nº 23, de 15 de abril de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 
lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. 
 

2.1.1 Projetos de iniciativa do Legislativo: 
 

- Projeto de Lei, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto, que Declara de 
Utilidade Pública a Associação Sopão São Francisco de Assis. 
 

2.2 Discussão e Votação de Proposições: 
 

 2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno:  
 
a) Requerimentos: 

 
- Requerimento nº 20/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto:  Informações do setor responsável do Executivo Municipal:  
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1) Qual é o número correto de internações relacionadas ao Covid-19 em 
Alfenas desde o início da Pandemia?; 

 
2) Qual é o número correto de cidadãos atendidos na rede pública de saúde  

que tiveram suspeita de dengue no mesmo período? 
 
Ressalte-se que tais informações se referem a atendimentos hospitalares 

e/ou ambulatoriais, internações e óbitos. 
 
 

- Requerimento nº 21/2020, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 
Assunto: Solicita informações e o envio de documentação ao setor responsável do 
Executivo Municipal:  

 
1) Qual o número de pessoas até a presente data q.ue passaram pelos 

diversos PSFs da cidade com síndrome gripal? 
 
2) Quantos leitos temos disponíveis para o atendimento aos pacientes com 

Covid-19 nos hospitais Santa casa, Imesa e Alzira Velano? 
 
 3) Quais os valores financeiros na sua totalidade recebidos pelo município 

até a a data de hoje para o enfrentamento do Corona vírus - Covid-19?  Incluindo, 
governo federal, Estadual e emendas parlamentares, favor distinguir e nomear, inclusive 
verba para custeio.  

 
4) Enviar listas dos alunos (com nome dos pais) da rede 

municipal beneficiados com cestas básicas, e com a programação para o próximo mês de 
maio, assim como os valores disponibilizados e número da ficha de pagamento.  

 
5) Quantas pessoas passaram pelo local destinado ao atendimento 

específico de síndromes gripal destinado pela prefeitura? 
 

6) Quantos respiradores temos em pleno funcionamento? Quantos 
respiradores foram recuperados pela prefeitura e quais os valores pagos? 
 

7) O Município de Alfenas recebeu 231 testes rápidos do ministério de 
Saúde para ser disponibilizados aos profissionais de saúde? Se sim, como será feito sua 
distribuição? 

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


