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     PAUTA 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 02.08.2021 

Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2021 
19H 

 
I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 

 

1.1  Verificação do Quorum 

 

1.2 Discussão da Ata da Reunião Extraordinária anterior 

 
1.3 Expediente do Executivo: 

 
-Ofício n.º 67/2021, subscrito pelo Coordenador da Vigilância Sanitária, Sr. Wagner Soares, 

dirigido ao Presidente Jaime Daniel, encaminhando o relatório de monitoramento da Covid-

19 e da Barreira Sanitária no Município de Alfenas, juntamente com o relatório de 

notificações e multas aplicadas. 

 

-Ofício n.º 163/2021, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Deyv Cabral de 

Assis, em resposta ao Requerimento 161/2021, subscrito pela Vereadora Teresa Suelene, 

encaminhando os esclarecimentos solicitados.  

 

-Ofício n.º 179/2021, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Deyv Cabral de 

Assis, em resposta ao Requerimento 151/2021, subscrito pelo Presidente Jaime Daniel, 

encaminhando os esclarecimentos solicitados sobre a gestão de atendimento do PDF Rural 

dos ‘Esteves’. 

 

-Ofício n.º 180/2021, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Deyv Cabral de 

Assis, em resposta à Indicação 805/2021, subscrita pela Vereadora Tani Rose, 

encaminhando os esclarecimentos solicitados sobre o protocolo de atendimento e 

tratamento de pacientes com suspeita de Covid-19, enviado em forma de anexo. 

 

-Ofício n.º 181/2021, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Deyv Cabral de 

Assis, em resposta à Indicação 824/2021, subscrita pelo Vereador Luciano Solar, 

informando que o Município vem acompanhando o programa Minas Consciente e que no 

momento está enquadrado na onda amarela, o qual permite a abertura de comércios 

essenciais e não essenciais.  

 

-Ofício n.º 84/2021, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Evandro Lucio 

Corrêa, Secretário Municipal de Educação, informar ao Vereador Braz da Máquina, em 

resposta à Indicação n.º 823/2021, que a Administração Municipal está buscando recursos 
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para a construção de novas unidades educacionais nos Bairros Júlio Alves, Jardim Olímpia, 

Residencial Oliveira e Pôr do Sol II, bem como parabeniza o referido Vereador pelo 

excelente trabalho junto à Câmara Municipal de Alfenas. 

 

-Ofício n.º 85/2021, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Evandro Lucio 

Corrêa, Secretário Municipal de Educação, informar ao Vereador Márcio Fernando Costa, 

em resposta à Indicação n.º 588/2021, que a limpeza do Náutico Clube, atual  Escola da 

Vida, já foi realizada. Sobre o questionamento relacionado às piscinas, há uma empresa que 

faz a desinfecção semanal e parabeniza o referido Vereador pelo excelente trabalho junto à 

Câmara Municipal de Alfenas. 

 
 

- 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 679, em resposta ao Requerimento nº 156/2021, de autoria do Vereador 

Paulo Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto), encaminhando esclarecimentos aos 

questionamentos apresentados. 

 

- Ofício nº 696, em resposta à Indicações nº 771/2021 de autoria do Vereador Paulo 

Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto), encaminhando esclarecimentos do Secretário 

Municipal de Esportes, Sr. Marco Antônio Leal, no qual informa que já foi inserida na 

programação da Secretaria a colocação de mais uma barra de alongamento na pista de 

caminhada do Jardim Aeroporto. 

 

- Ofício nº 682, em resposta ao Requerimento nº 152/2021, de autoria da Vereadora 

Kátia Goyatá, encaminhando esclarecimentos e documentação enviada pela Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Estratégico, Sra. Lilian Mara de Castro Azevedo. 

 

 

- Ofício nº 681, em resposta à Indicações nº 825/2021 de autoria do Vereador 

Luciano Solar, encaminhando esclarecimentos da Secretária Municipal de Saúde, Sra. 

Deyv Cabral de Assis, no qual informa que o telefone da Central de Vacina é (35) 3698-1313 

e a Coordenadora é Tatiane Barbosa. 

 

 

- Ofício nº 690, em resposta à Indicações nº 775/2021 de autoria do Vereador 

Domingos dos Reis Monteiro, encaminhando esclarecimentos do Secretário Municipal de 

Meio Ambiente, Sr. Dionízio José da Silva, no qual informa que os serviços solicitados foram 

solicitados ao setor de capina e varrição e serão executados em breve. 

 



 

 

3 

 

- Ofício nº 691, em resposta à Indicação nº 753/2021 de autoria da Vereadora Katia 

Goyatá, encaminhando esclarecimentos do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. 

Dionízio José da Silva, no qual informa que a solicitação foi prontamente atendida. 

 

- Ofício nº 692, em resposta à Indicações nº 769,789 e 811/2021 do Vereador Paulo 

Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto), encaminhando esclarecimentos do Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, Sr. Dionízio José da Silva.  

 

- Ofício nº 693, em resposta à Indicações nº 804/2021 de autoria da Vereadora 

Tereza Suelene de Paula, encaminhando esclarecimentos do Secretário Municipal de Meio 

Ambiente, Sr. Dionízio José da Silva. 

 

- Ofício nº 694, em resposta à Indicações nº 806/2021 de autoria do Presidente 

Jaime Daniel, encaminhando esclarecimentos do Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

Sr. Dionízio José da Silva, no qual informa que o serviço foi solicitado ao setor de poda para 

execução. 

 

- Ofício nº 695, em resposta à Indicações nº 778/2021 de autoria do Vereador Braz 

da Máquina, encaminhando esclarecimentos do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. 

Dionízio José da Silva, no qual informa que os serviços serão realizados o mais breve 

possível. 

 

- Ofício nº 696, em resposta à Indicações nº 833/2021 de autoria da Vereadora Tani 

Rose, encaminhando esclarecimentos do Secretário Municipal de Esportes, Sr. Marco 

Antônio Leal, no qual informa que já foi inserida na programação da Secretaria do Gabinete 

a colocação de iluminação adequada e bebedouro na pista de Skate do Jardim Aeroporto. 

 

- Ofício nº 697, em resposta ao Requerimento nº 158/2021, de autoria da Vereadora 

Kátia Goyatá, encaminhando anexos os relatórios solicitados.  

 

 

- Ofício nº 706, em resposta ao Requerimento nº 153/2021, de autoria da Vereadora 

Kátia Goyatá, encaminhando anexos os relatórios solicitados.  

 

- Ofício nº 707, em resposta à Indicação nº 655/2021 de autoria da Vereadora Tani 

Rose Ribeiro, encaminhando esclarecimentos do Agente Fiscal, Sr. Eustáquio Vieira 

Garcia, no qual informa que no local existe uma casa construída e que não possui quintal 

com mato e lixo, conforme foto anexa.  

 

- Ofício nº 708, em resposta à Indicação nº 832/2021 de autoria do Vereador José 

Carlos de Morais, encaminhando esclarecimentos da Secretária Municipal de Saúde, Sra. 

Deyv Cabral de Assis, no qual informa que não cabe ao município incluir categorias nos 
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grupos prioritários de vacinação, uma vez que seque as diretrizes do Plano Nacional de 

Vacinação.  

 

 

 

1.4 Leitura das indicações de Vereadores: 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA): 

 

- Indicação nº 868/2021. 

Assunto:   realizar melhorias no Distrito de Barranco Alkto, como construir duas salas de 

aula na Escola Municipal Abraão Adolfo Engel, no distrito de Barranco Alto, para serem 

utilizadas com a finalidade de creche. Realizar limpeza em todas as ruas e retirar o entulho 

perto do campo. 

 

- Indicação nº 872/2021. 

Assunto:   instalação de mais PSF no Jd. São Carlos, como forma de ampliação do 

atendimento ao Conjunto Habitacional São Carlos e ao Conjunto Habitacional Alfenas.   

 

- Indicação nº 873/2021. 

Assunto:   instalar uma academia ao ar livre e um parquinho, na Rua da Paz, perto da 
ponte, entre os Bairros Vila Betânia e Jardim São Carlos. 
 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO 

 

- Indicação nº 855/2021. 

Assunto:   realizar a troca das lâmpadas queimadas em todo o Bairro Santa Clara. 

 

- Indicação nº 856/2021. 

Assunto:  realizar a limpeza do bueiro localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, 
próximo ao nº 214, no Bairro Santa Clara. 
 
- Indicação nº 864/2021. 

Assunto:   Que verifique a possibilidade de acrescentar as alíneas ‘r’, ‘s’ e ‘t’, ao inciso I, do 
artigo 21 da Lei Orgânica do Município de Alfenas/MG. Para facilitar o desenvolvimento do 
mencionado projeto de emenda à lei orgânica, venho encaminhar minuta anexa a esta 
indicação.  
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE: 

 

- Indicação nº 836/2021. 

Assunto: Iluminar o cruzeiro no bairro Jardim Aeroporto. 

 
- Indicação nº 859/2021. 

Assunto: Que verifique junto a Secretaria competente, ao coordenador e/ou ao responsável 
pela “Azul Park”, empresa concessionária do estacionamento rotativo (Área Azul) no 
Município de Alfenas - Lei Municipal nº 4.846/2019 -, a possibilidade de disponibilização de 
aplicativo para ativação/renovação e pagamento dos tickets de estacionamento. 
 
- Indicação nº 875/2021. 

Assunto: priorizar reparos na ponte situada no local denominado “Rancho da Tábua”, no 
bairro rural São Tomé. 
 

   
- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS: 

 
- Indicação nº 847/2021. 

Assunto:  realizar a cobertura, com massa asfáltica, dos buracos existentes na Rua Victorio 
Bruzadelli, na altura do nº 224, no bairro Morada do Sol. 
 
- Indicação nº 853/2021. 

Assunto: fazer uma limpeza da pista de caminhada do Bairro Jardim Boa Esperança, bem 
como instalar alguns bancos embaixo das árvores, no local das fotos anexas. 
 
 
- Indicação nº 854/2021. 

Assunto:  melhorar as sinalizações de trânsito existentes na Rua Coronel Pedro Corrêa, 
com demarcações horizontais e placas verticais. 
 
 
 
- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ 

 

 
- Indicação nº 870/2021. 

Assunto:  realizar a limpeza da fonte da Praça Getúlio Vargas. 

 

- Indicação nº 871/2021. 

Assunto:  providenciar a instalação de redutor de velocidade na Rua Ministro Salgado Filho, 
na altura do nº 849. 
 
- Indicação nº 871/2021. 

Assunto:  colocação de um redutor de velocidade na Rua Joaquim Manso Vieira, antes do 

cruzamento da Rua Campo Grande, no Bairro Jardim Elite. 
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA): 

 

- Indicação nº 866/2021. 

Assunto:  realizar melhorias no bairro Jardim Eunice, como limpeza dos bueiros, poda do 

mato nas áreas verdes e a troca de lâmpadas dos postes da Rua 3, nas proximidades do 

imóvel nº 143. 

 

- Indicação nº 867/2021. 

Assunto:  Que verifique a possibilidade de encaminhar um Projeto de Lei a esta Câmara 

Municipal, objetivando homenagear, através da denominação de vias, dois homens públicos 

que tanto realizaram por Alfenas, da seguinte forma:  

 

I – Rodovia Professor Edson Antônio Velano: atualmente considerada Perimetral 

Oeste, com a via de acesso rápido entre a Rodovia BR-491, passando pelo Distrito Industrial 

e pela Estrada Rural da Harmonia, com término no acesso à Rodovia BR-369; e  

 

II – Rodovia Prefeito Hesse Luiz Pereira:  atualmente considerada Perimetral 

Leste (também conhecida como Transberg), com a via de acesso rápido entre a Rodovia 

BR-491, passando pelo alto do Bairro Jardim Aeroporto, com término no acesso à Rodovia 

BR-369.  

 
- Indicação nº 869/2021. 

Assunto:  trocar a lâmpada do poste que fica  em frente ao nº 54, além de também ser 

necessária uma visita técnica para avaliação do poste, por estar trincado e danificado, 

segundo relato dos moradores, situado na Rua Cerejeiras, no Residencial Vale Verde. 

 

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

 

- Indicação nº 849/2021. 

Assunto:  realizar pavimentação asfáltica da Rua Pedro Paulino da Costa, no Bairro Vila 

Godoy. 

 

- Indicação nº 850/2021. 

Assunto:  cobertura, com massa asfáltica, dos buracos existentes na Rua Rondônia, 

próximo ao Morrão do Querosene, no bairro Vila Godoy. 

 

- Indicação nº 851/2021. 
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Assunto:  determinar a varrição regular dos bairros: Jd. São Carlos (parte de cima), Vila 

Esperança e Itaparica. 

 
- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO: 

 

- Indicação nº 858/2021. 

Assunto:  realizar uma limpeza no final da rua José Esteves de Souza, nas proximidades do 
imóvel de nº 276, no Jardim Aeroporto III. 
 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS: 
 

- Indicação nº 863/2021. 

Assunto:  realizar uma limpeza no meio-fio e a respectiva pintura em toda a extensão do 
Bairro Santa Edwirges e Santa Luzia. 
 
1.5 Palavra do Vereador (concedo a 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 84, de 30 de julho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA, 
DISPENSA DOS INTERTÍCIOS REGIMENTAIS, APRESENTAÇÃO DE PARECERES 
VERBAIS E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM ÚNICO TURNO, NESTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA que  “Altera a Lei Municipal nº 4985, de 04 de janeiro de 2021, que dispõe 
sobre a Estrutura Administrativa do Município de Alfenas, sobre os Cargos em Comissão , 
sem amento do número total de cargos, dá nova organização e outras providências”. 
 
- Mensagem nº 85, de 30 de julho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA, 
DISPENSA DOS INTERTÍCIOS REGIMENTAIS, APRESENTAÇÃO DE PARECERES 
VERBAIS E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM ÚNICO TURNO, NESTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA que “Altera a Lei Municipal nº 4858, de 9 de julho de 2019, que autoriza o 
Poder Executivo a contratar operações de créditos com a Caixa Econômica Federal e dá 
outras providências”. 
 
- Mensagem nº 87, de 30 de julho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA, 
que “Autoriza o Poder Executivo a desafetar, afetar e a alienar os bens imóveis que 
especifica e dá outras providências”. 
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   2.1.1 Projetos de iniciativa do Legislativo: 
 
Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Katia Goyatá, que “institui a divulgação da 

listagem dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública municipal de saúde”. 
 
2.3  Discussão e Votação de Proposições. 

 

2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 

 

a) Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 163/2021, subscrito pelo Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

Assunto: informar a esta Casa Legislativa as seguintes indagações: 
 

1 - qual o valor arrecadado pelo Município com relação a taxa de iluminação pública cobrada 
durante o ano de 2020 ? 
 
2 - Como foi investido tal valor? Encaminhar documentação comprobatória. 
 
3 - Qual o motivo pelo qual a empresa prestadora de serviço de troca e manutenção de 
lâmpadas em nossa cidade não mais fornecer esse serviço ao nosso Município?  
 
4- Informar o valor arrecadado, até o momento, referente à taxa de iluminação pública. 
 
 
- Requerimento nº 164/2021, subscrito pela Vereadora katia Goyatá. 

Assunto: que informe a esta Casa Legislativa as seguintes indagações referentes às 
pessoas em situação de rua: 
 
 

1 -  com a queda da temperatura em nosso Município, de que forma, o Poder 
Público está acolhendo as pessoas em situação de rua para se protegerem do frio? 

 
2 - essas pessoas procuraram o serviço público espontaneamente para se 

protegerem do frio? 
 
3 - como é feita a veiculação para que essas pessoas tomem conhecimento? 
 
4 - há uma central, de atendimento por telefone, para as pessoas em situação 

de rua. 
 
5 - como são divididas as equipes para localiza as pessoas necessitadas? 
 
6 - de todas as pessoas abordadas para serem acolhidas, qual a porcentagem 

das que aceitaram o acolhimento? 
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7 - mesmo com o frio e com as equipes oferecendo atendimento, como 
procedem as pessoas que recusam a ir para os abrigos, por estarem sob efeito de álcool ou 
drogas? 

 
8 - está havendo encaminhamento das pessoas em situação de rua para 

atendimento médico, em função do estado de saúde? 
 
9 - as pessoas que possuem animais de estimação foram abrigadas em 

unidades que possuem canis? Como foi feito? 
 
10- quantas equipes participam da ação? 
 
11 - população também pode ajudar a proteger a população de rua. O 

Município orienta às pessoas a entrarem em contato com algum canal de informação ao 
encontrarem pessoas em situação de rua? 

 
- Requerimento nº 165/2021, subscrito pelo Vereador Evanilson Pereira de Andrade. 

Assunto: Que verifique algumas informações junto ao setor competente, para que, 

posteriormente, seja encaminhada resposta a esta Casa de Leis com relação às ações que 

foram realizadas e ainda estão sendo, pertinente às políticas em favor dos animais, 

especificamente quanto aos cães e gatos, nos seguintes termos: 

 

I - Quantos animais foram castrados desde o ano de 2017? 

 

II - Quantos foram vacinados? 

 

III - Quantos foram adotados? 

 

IV - Com relação ao bônus social, devidamente autorizado por esta Câmara, já 

houve incidências desses valores para políticas de animais? 

 
b) Moções:  

 
- Moção de Pesar n.º 44/2021, de autoria da Vereadora Katia Goyatá, à família do Sr. 

Lupércio Hermes Martins, em decorrência do seu falecimento. 

 
- Moção de Apoio e Solidariedade n.º 45/2021, de autoria da Vereadora Katia Goyatá, a 

todos os produtores rurais que estão tendo prejuízos com as geadas no país, notadamente 

os cafeicultores de nossa região. 

                                     

IV – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS  


