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PAUTA 
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 31.08.2020  

Segundo 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 Leitura das indicações de Vereadores:  
 
- Indicação nº 339/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: colocar redutor de velocidade, uma faixa elevada para travessia de pedestres, 
em frente ao Supermercado EPA, no local da foto anexa. 
 
- Indicação nº 340/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: colocar redutores de velocidade e também semáforo na esquina entre as Ruas 
João Luiz Alves e Gabriel Moura Leite, no centro. 
 
- Indicação nº 341/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: colocar grama natural, num espaço de 10 x 5 de terra, na Escola Estadual 
Napoleão Sales. 
 
- Indicação nº 342/2020, de autoria do Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: realizar serviços de manutenção, capina e limpeza do meio-fio e sarjeta, na Rua 
Redenção, Vila Betânia, próximo ao nº 21. 
 
- Indicação nº 343/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: trocar a lâmpada de um dos postes que se encontra queimado na Praça 
localizada em frente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E, se possível, melhorar a 
iluminação local. 
 
- Indicação nº 344/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: viabilizar a compra de equipamentos de proteção individual, necessários aos 
diversos setores do funcionalismo municipal.  
 
- Indicação nº 345/2020, de autoria do Vereadora Kátia Geralda Goyatá 
Assunto: colocar uma nova grade no bueiro localizado na Rua Domingos Vieira e Silva, 
em frente a calçada do córrego, no Bairro Santos Reis. 
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- Indicação nº 346/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: providenciar limpeza da Rua Redenção, no bairro Vila Betânia, próximo ao 
deposito do DANTE. 
 
- Indicação nº 347/2020, de autoria do Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: retirar um tronco de árvore que está com raízes expostas e trincando toda 
calçada na Rua Padre João Batista, 746, Centro, Alfenas/MG, conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 348/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: Reiterar a Indicação nº 235/2020, na qual foi solicitado ao órgão competente a 
possibilidade de tapar o buraco localizado na Rua IPUT (próximo ao imóvel nº 691), no 
Bairro Residencial Teixeira, em frente à loja Balterdiesel. 
 
- Indicação nº 349/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: providenciar junto ao setor competente a remoção e substituição de uma árvore 
localizada na Rua José Alves da Silva, em frente ao nº 511, no Bairro Itaparica. 
 
- Indicação nº 350/2020, de autoria do Vereador Vagner Tarcísio de Morais 
Assunto: trocar a iluminação pública de toda a extensão da Avenida Dr. Lincoln Westin da 
Silveira, da forma tradicional para LED, bem como trocar o asfalto da avenida, iniciando 
nas proximidades da Gráfica Athenas, no Bairro Cruz Preta até a altura do CVT no Bairro 
Santa Luzia.  
 
- Indicação nº 351/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: realizar a limpeza de um bueiro na rua José Orsi, na altura do número 02, Bairro 
Recreio Vale do Sol, conforme fotos anexas. 
 
- Indicação nº 352/2020, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar limpeza e remoção dos lixos, de dentro e de 
fora das caçambas, das estradas rurais do Município de Alfenas. A caçamba da estrada 
rural próximo ao Bairro Gaspar Lopes está transbordando e com acúmulo de lixo ao seu 
entorno. 

 
1.4 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: 

 
2.1.1 Discussão e Votação em Único Turno:  

 
a) Requerimentos: 

 
- Requerimento nº 61/2020, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
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Assunto: Enviar as seguintes informações referentes à dispensa de licitação: Todos os 
processos de dispensa de licitação do ano de 2019 e 2020, contendo todos os 
documentos que fazem parte dos referidos processos, do início até a adjudicação. 
Observação: Não precisa enviar os processos relacionados à Covid-19. 
 
- Requerimento nº 62/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: informar quais são os procedimentos técnicos, recursos orçamentários e 
estrutura logística para a criação de um PSF. Informar a viabilidade de instalação uma 
unidade de PSF no Bairro Santa Rita. 
 
- Requerimento nº 63/2020, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: enviar a esta Casa Legislativa documentos e relatórios relacionados ao serviço 
de Oxigenoterapia, sendo: 

1 - lista do REMUNE (medicamentos municipais); 
2 - contexto da prestação de serviços da oxigenoterapia; 
3 - quem são os profissionais que realizam esse tratamento; 
4 - enviar a relação dos pacientes (nome e endereço) que estão utilizando desse 

tratamento, nos últimos seis meses, e informar como é realizado o atendimento. 
 
- Requerimento nº 64/2020, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa 
Assunto: Reiterando o Ofício n.º 01/2020/GAB/DPC, de 02/03/2020, solicita novamente à 
Secretaria Municipal de Agricultura que informe se existe a possibilidade de realizar uma 
vistoria na Estrada da Cava (estrada que circunda a Fazenda da Unifenas, que sai em 
Fama) para verificar a ponte existente no local e tomar as devidas providências que se 
fizerem necessárias, com a máxima urgência possível.  
 

 
2.1.2 Discussão e Votação em Segundo Turno:  

 
- Projeto de Lei nº 31/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
criação da Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial - Alfenas, determina a 
nomeação da Coordenadoria Municipal de Promoção de Políticas da Igualdade Racial - 
Alfenas, criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - Alfenas e do 
Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial - Alfenas, e dá outras providências”. 
 
 
III - PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento de vereadores, vedado 
o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia).  


