AUTA
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 05.04.2021
Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2021
I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE
1.1 Verificação do Quorum
1.2 Discussão da Ata da Reunião Ordinária anterior
1.3 Expediente do Executivo
- 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 299, em resposta às Indicações nº 270 e 348 /2021 de autoria do Vereador
José Carlos de Morais, informando que foram feitos os serviços de limpeza do terreno ao
lado Escola D. Zinica.
- Ofício nº 300, em resposta às Indicações nº 244 e 299/2021 de autoria do Vereador Braz
Fernando da Silva, informando que foram feitos os serviços de limpeza e poda da grama da
Praça Rachid B. Saliba, em frente à APAE.
- Ofício nº 301, em resposta às Indicação nº 240/2021 de autoria do Vereador Domingos
dos Reis Monteiro, informando que foi realizada a limpeza da via pública que dá acesso à
UNIFAL – Pinheirinho.
- Ofício nº 302, em resposta à Indicação nº 421/2021 de autoria do Vereador Evanilson
Pereira de Andrade, informando que de acordo com o Decreto 2.846, de 22/03/2021, o
pagamento da parcela única com desconto de 15% e primeiras parcelas foram prorrogadas
para o dia 09.04.2021. Informam, ainda, que a parcela única pode ser dividida em 2
parcelas, mantendo-se o desconto de 15%, com vencimentos em 09/04/2021 e 20/04/2021.
- Ofício nº 306, em resposta à Indicação nº 391/2021 de autoria da Vereadora Tani Rose
Ribeiro, informando que foi realizada vistoria no imóvel denunciado e lavrado documento de
notificação nº 5.682/2021 (anexo).
- Ofício nº 312, em resposta ao Requerimento nº 82/2021 de autoria do Vereador Márcio
Fernando Costa, encaminhando anexo, através da Secretaria de Esportes e Lazer, tabela
informativa sobre o funcionamento das quadras esportivas por bairro, número de
funcionários, função e horário.
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- Ofício nº 313, em resposta à Indicação nº 297/2021 de autoria do Vereador Luciano
Guilherme Felipe Lee (Luciano Solar), informando através da Secretaria de Meio
Ambiente que foram realizados serviços de capina e limpeza na Rua Alferes Domingues
Vieira e Silva.
- Ofício nº 314, em resposta à Indicação nº 276/2021 de autoria do Vereador Márcio
Fernando Costa, informando através da Secretaria de Meio Ambiente que foram realizados
serviços de capina e limpeza na Rua João Brasilino Terra.
- Ofício nº 315, em resposta ao Requerimento nº 56/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, informando que está sendo realizado novo procedimento
licitatório visando a contratação de empresa para prestação de serviço de troca de
lâmpadas, tendo em vista o fim do contrato da empresa que prestava esse serviço. No
momento só existe a prestação de serviço para manutenção e substituição de lâmpadas de
led.
- Ofício nº 316, em resposta ao Requerimento nº 9/2021 de autoria da Vereadora Kátia
Goyatá, encaminhando anexo CND do Município e tabelas enviadas pela Secretaria
Municipal de Fazenda e os esclarecimentos prestados pelo setor de compras e licitações a
través da CI 17/2021.
- Ofício nº 317, em resposta ao Requerimento nº 76/2021 de autoria da Vereadora Teresa
Suelene de Paula, encaminhando os esclarecimentos prestados através do Ofício 004/021
do Secretário Municipal de Assistência Social, Sr. Francisco Dias de Alencar, acompanhado
do Relatório de atividades.
- Ofício nº 318, em resposta à Indicação nº 337/2021 de autoria do Vereador José Carlos
de Morais, informando através da Secretaria de meio Ambiente que está sendo analisada a
elaboração de um projeto de recuperação e melhorias para o local da Pedra.
- Ofício nº 319, em resposta às Indicações nº 353 e 385/2021 de autoria do Vereador
Paulo Agenor Madeira, informando através da Secretaria de Meio Ambiente por meio das
CIs 131 e 133/21 que foram realizados serviços de limpeza na portaria do Conjunto
Habitacional Tupã e, quanto a remoção de uma árvore na Rua Oeste 165, no Recreio Vale
do Sol, a solicitação foi encaminhada ao Engenheiro responsável para vistoria antes da
execução do serviço.
- Ofício nº 320, em resposta às Indicações nº 322, 325 e 3272021 de autoria do Vereador
Bráz da Máquina, informando através da Secretaria de Meio Ambiente por meio das CIs
137, 138 e 139/21, que será feita uma programação para realização dos os serviços de poda
de árvores no Bairro Júlio Alves, poda de árvores e limpeza de lotes no Bairro Campos
Elíseos, poda de árvores e limpeza no Jardim Primavera I e II.
- Ofício nº 321, em resposta à Indicação nº 366/2021 de autoria da Vereadora Kátia
Goyatá, informando através da CI 132/21 da Secretaria de Meio Ambiente que que estão
programados para a segunda semana do mês de abril os serviços de poda de árvore na
pista de caminhada do Jardim Aeroporto.
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- Ofício nº 322, em resposta à Indicação nº 372/2021 de autoria da Vereadora Teresa
Suelene de Paula, encaminhando os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Meio
Ambiente através da CI 134/2021, informando que será feita uma programação para a
realização dos serviços de poda em toda a extensão da Avenida Afonso Pena, inclusive com
interdição do trânsito local.
- Ofício nº 323, em resposta às Indicações nº 338 e 339/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando os esclarecimentos prestados pela
Secretaria de Meio Ambiente através da CIs 136 e 135/2021, informando que foi
encaminhada equipe de poda para realização do serviço nas ruas solicitadas, Antônio Silva
Lemos, 61, 69, 71 e calçada da Creche Rosa Mística jardim Tropical e Rua Joaquim de
Oliveira, 85, Jardim São Lucas II.
- Ofício nº 324, em resposta ao Requerimento nº 30/2021 de autoria do Vereador
Domingos dos Reis Monteiro, encaminhando os esclarecimentos prestados pelo
Secretário Municipal de Defesa Social por meio do Memorando nº 34/2021, informando que
a câmera foi danificada devido a acidente de trânsito danificando-a de modo irreparável e
que estão em fase de conclusão de um novo procedimento licitatório para aquisição de
novas câmeras. As câmeras OCR são de locação e a manutenção corre por conta da
empresa. Informa, ainda, que atualmente possui 16 câmeras CFTV e 34 faixas de captura
OCR em funcionamento.
- Ofício nº 325, em resposta ao Requerimento nº 71/2021 de autoria da Vereadora Teresa
Suelene de Paula, informando que o Requerimento nº 8/2021 já foi respondido, conforme
Ofício 126/21, anexo. Em relação ao Requerimento nº 24/2021, informam que já
designaram equipes para manter a limpeza e conter a proliferação de insetos nos cemitérios
da cidade.
- Ofício nº 326, em resposta ao Requerimento nº 86/2021 de autoria da Vereadora Kátia
Goyatá, informando que todos os dados atinentes ao concurso público 2016 encontram-se
no site da Prefeitura Municipal de Alfenas, conforme passo a passo anexo.
- Ofício nº 330, em resposta ao Requerimento nº 72/2021 de autoria da Vereadora Teresa
Suelene de Paula, informando que são feitas vistorias semanais nas vias públicas de nossa
cidade e a realização de recapeamentos e operações tapa-buracos ocorrem de acordo com
a necessidade e disponibilidade de materiais.

1.6 Leitura das indicações de Vereadores, por ordem alfabética:

- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA):
- Indicação nº 477/2021.
Assunto: fazer a troca de lâmpadas nas seguintes vias públicas do Distrito de Barranco Alto:
- Rua das Palmas, em frente ao imóvel nº 60;
- Rua Virgolino Barões, em frente aos imóveis nºs 49 e 50;
- Rua Brasil, em frente aos imóveis nºs 159, 243, 351, 386 e 424.
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- Indicação nº 479/2021.
Assunto: colocar 2 (dois) redutores de velocidade na Rua Duque de Caxias, próximo aos nºs
457 e 550, respectivamente.
- Indicação nº 480/2021.
Assunto: fazer a troca de lâmpada, de um poste de iluminação pública localizado na Rua
Presidente Artur Bernardes, em frente ao nº 245.
- Indicação nº 484/2021.
Assunto: instalar um redutor de velocidades na Avenida Henrique Munhoz Garcia, 606, em
frente ao Supermercado Unissul, do outro lado da pista, no sentido Distrito Industrial.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO):
- Indicação nº 482/2021.
Assunto: instalar uma travessia elevada na Rua Presidente Arthur Bernardes, próximo ao nº
862, nas imediações do Cartório de 1º Ofício.
- Indicação nº 490/2021.
Assunto: realizar uma limpeza geral em todas as áreas verdes dos Bairros Jardim América I,
II e III.
- Indicação nº 489/2021.
Assunto: realizar operação tapa-buracos e colocar sinalização de PARE na Rua Cedros, no
Jardim Panorama.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAES:
- Indicação nº 469/2021.
Assunto: realizar a limpeza na Rua Wanderley de Castro, nas proximidades da área verde
(foto anexa).
- Indicação nº 474/2021.
Assunto: Reiterar a Indicação nº 216/2021, na qual foi solicitado verificar a possibilidade de
colocar uma passagem elevada para travessia de pedestres entre os Supermercados
Pinheiros e EPA, na Av. Jovino Fernandes Salles, no Bairro Jardim Alvorada, no local da
foto anexa.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ
- Indicação nº 481/2021.
Assunto: fazer a reforma da tampa do bueiro que fica em cima de uma calçada na Avenida
Governador Valadares, nº 262.
- Indicação nº 485/2021.
Assunto: realizar uma limpeza nos terrenos e na pracinha do Bairro Gaspar Lopes.
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- Indicação nº 486/2021.
Assunto: providenciar um redutor de velocidade na Rua Sul, em frente ao imóvel de nº 758,
paralela com a Rua Emília Pereira Esteves, no Recreio Vale do Sol.
- Indicação nº 487/2021.
Assunto: providenciar um redutor de velocidade na Rua Domingos Munhoz Gago, nas
proximidades do nº 700.
- Indicação nº 488/2021.
Assunto: providenciar a retirada de entulhos no Parquinho da Rua Sul, em frente ao nº 758,
paralela com a Rua Emília Pereira Esteves, no Bairro Recreio Vale do Sol.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA):
- Indicação nº 466/2021.
Assunto: trocar as lâmpadas de dois postes da Rua Dona Izaura Magalhães Silveira, no
Jardim São Paulo, próximo ao nº 267.
- Indicação nº 467/2021.
Assunto: trocar as lâmpadas dos postes próximo ao imóvel nº 198, da Rua Braúna, no
Residencial Vale Verde.
- Indicação nº 468/2021.
Assunto: fazer a operação tapa-buracos no cruzamento entre as Ruas Ângelo Munhoz Leite
e Padre Cornélio Hans, no bairro Jardim Boa Esperança.
- Indicação nº 471/2021.
Assunto: instalar um redutor de velocidades (quebra-molas) na Rua Avelino Batista de
Andrade, no Jardim Boa Esperança, próximo ao nº 91.
- Indicação nº 472/2021.
Assunto: colocar iluminação em toda a extensão da Avenida Ayrton Senna da Silva, no
Bairro Jardim Alto da Boa Vista, bem como designar um varredor de rua para o local.
- Indicação nº 473/2021.
Assunto: trocar as lâmpadas dos postes da Rua Plínio Leite, no Bairro Jardim Alvorada,
próximo ao nº 1.846.
- Indicação nº 478/2021.
Assunto: verificar, com a máxima urgência, a possibilidade de fazer uma limpeza em toda a
extensão da Rua Seu Jorge e na Rua São Francisco, ambas situadas próximas ao Cemitério
do Bairro Santa Clara.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO):
- Indicação nº 475/2021.
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Assunto: fazer a calçada na Av. José Paulino da Costa, no trevo de entrada da nossa
cidade, do lado direito, próximo à construção da Volkswagen.
- Indicação nº 476/2021.
Assunto: fazer a operação tapa-buracos no Bairro São Lucas, principalmente nas
imediações da Rua Venâncio Franco de Carvalho.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR VAGNER TARCÍSIO DE MORAES:
- Indicação nº 470/2021.
Assunto: realizar obras de recapeamento na Rua Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa,
bem como limpeza das demais vias públicas, galerias pluviais e poda de árvore em toda
extensão do Bairro Jardim São Carlos (área debaixo). Além de verificar a possibilidade de
pintura da sinalização das vias públicas onde ainda não foram realizadas e refazer as que
estão apagadas, em especial as esquinas com pintura PARE.
- Indicação nº 492/2021.
Assunto: colocar uma faixa elevada (quebra-molas) na Rua Francisco Mariano, próximo ao
número 45, em frente a empresa Pastel e Cia.

- INDICAÇÃO DE AUTORIA CONJUNTA DOS VEREADORES VAGNER TARCÍSIO DE
MORAES, JAIME DANIEL E PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO):
- Indicação nº 483/2021.
Assunto: encaminhar a esta Casa Mensagem Modificativa para inserir os feirantes no
Programa de Incentivo local em função da Pandemia, com a respectiva inclusão no Plano
Plurianual vigente, além de autorizar a abertura de crédito adicional ao orçamento em
execução, objeto do Projeto de Lei nº 5/2021, apresentado no dia 8 de fevereiro de 2021, de
autoria do Executivo Municipal

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 n.º 21, de 26 de março de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Altera a Lei nº 4.909, de 20 de
dezembro de 2019”.
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- Mensagem n.º 22, de 26 de março de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Altera a Lei nº 4.929, de 20 de
dezembro de 2019”.
- Mensagem n.º 23, de 26 de março de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Altera a Lei Municipal nº 4.595, de 11
de março de 2015, que institui Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS II no âmbito do
Município de Alfenas e dá outras providências”.
- Mensagem Modificativa n.º 24, de 26 de março de 2021, subscrita pelo Prefeito
Municipal, Luiz Antônio da Silva, solicitando substituição de dispositivo (Art. 2º, caput) do
Projeto de Lei nº 05/2021.
2.2 Discussão e Votação de Proposições.
2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno:
a) Requerimentos:
- Requerimento nº 91/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula
Assunto: conforme Ofício nº 38/SMS/2020, de 06 de março de 2021, da Secretaria Municipal
de Saúde de Alfenas, requeiro o envio a esta Casa Legislativa informações referentes às
seguintes indagações:
Relacionadas às respostas I e VI
1)
Com a pandemia, não teria as ESFs que intensificarem os
atendimentos e acompanhamentos domiciliares, uma vez que sua finalidade e a
prevenção da Saúde?
2)
Após isolamento que aconteceu ano passado, vindo a repetir
neste ano, com todas medidas e protocolos, não deveria as ESFs intensificarem os
atendimentos médicos?
3)

Como funciona o programa PAGE dentro das ESFs?

4)
Porque há um programa PAGE funcionando dentro da Casa dos
Conselhos deste município? Qual tipo de atendimento e desenvolvido naquele local?

Relacionadas às respostas IV e III
Os atendimentos estão sendo realizados semanalmente com agendamento
prévio e conforme portaria Interministerial 2.436/2017
I.
II.
atendimentos?

As equipes estão devidamente contratadas e atuando?
Há dentro

das ESFs toda

equipe necessária

para

tais
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III.
Há agentes comunitários de saúde (ACS) contratados? Quantos?
Estes estão devidamente cadastrados SCNES vigente?
IV.
Nestas equipes há a contratação de atendente de Farmácia? Há
nestas ESFs Farmácia?
V.
Com as equipes ampliadas, há nas ESFs cirurgiões dentistas e
auxiliares? Há consultórios odontológicos em todos equipamentos?
VI.
Que seja encaminhada a esta casa, lista nominal das equipes
completas contratadas, bem como sua remuneração e forma de contrato.

Relacionadas à reposta V
I.

As consultas e exames de maior complexidade são atendidos em

II.

Há convênios e especialistas suficientes para tal demanda?

30 dias.

Que envie a esta casa, a luz da portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017, n.º 6 Do
Financiamento das ações de atenção Básica e seus tópicos:
I.
Os financiamentos, recursos, incentivos financeiros, bem como
seus respectivos valores, que são repassados mensalmente para o fundo municipal
de saúde especificamente de acordo com o que rege a portaria acima citada.

- Requerimento nº 92/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá
Assunto: informar a esta Casa Legislativa a respeito do enfrentamento ao Covid-19 e enviar
documentos solicitados, sendo:
1 - os profissionais dos Hospitais Universitário Alzira Velano e IMESA já foram
todos imunizados?
Em caso positivo, qual o total em cada instituição?
2 - As datas de imunização e suas respectivas faixas etárias estão sendo
divulgadas nas respectivas rádios de nossa cidade e região?
Em caso positivo, quais são as rádios?
3 - Em relação à imunização dos profissionais da Superintendência de Alfenas,
como se deu essa imunização? Foi realizada pela própria regional? Houve anuência da
Secretaria Municipal de Saúde?
4 - Conforme afirmação, em vídeo do Prefeito Municipal que "estamos no pior
momento da pandemia", haverá imunização intensiva nos finais de semana como foi
sugerido pela Câmara Municipal, por solicitação do Vereador Márcio Fernando Costa
(Dunga)?
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5 - Solicito o envio de relatório do percentual de pessoas imunizadas por faixa
etária no Município.
- Requerimento nº 93/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá
Assunto: informar a esta Casa Legislativa se há regulamentação dos serviços prestados
pelos aplicativos de transporte particulares no Município através de aplicativo e, em caso
positivo, encaminhar cópia do ato regulamentador.

- Requerimento nº 94/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula
Assunto: que informe a esta Casa Legislativa, sob a luz da LOAS - Lei Orgânica de
Assistência Social, lei do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, dentro da NOB –
Norma Operacional Básica e diretrizes que norteiam a prestação de serviços
sócioassistenciais:
Quais serviços são prestados pelo CRAS – para famílias em situação de
Vulnerabilidade Social?
Estão sendo realizados os serviços de prevenção de situação de risco,
fortalecendo vínculos e garantindo direitos?
Estão sendo realizados os serviços de PAIF que é obrigatoriamente preciso,
uma vez que está vinculado ao cofinanciamento do governo federal?
Quantas famílias são referenciadas aos CRAS? Tais Famílias estão sendo
devidamente cadastradas para confecção do RMA das entidades? Qual profissional esta
responsável para esta função?
Qual valor é designado ao CRAS pelo cofinanciamento federal do PBF – Piso
Básico Fixo? Anexar junto a esta, documentações pertinentes a prestação de contas deste
recurso.
Qual horário de funcionamento dos CRAS? HÁ horário especifico para
atendimento das demandas de públicos atendidos e famílias referenciadas?
Há equipes constituídas para organização e oferta dos serviços as famílias
referenciadas?
Quais são os profissionais que compõem o quadro de funcionários? As equipes
são constituídas conforme o número de famílias? Com base a NOB-RH /SUAS e CNAS
17/2011?
Quais os tipos de benefícios eventuais são atribuídos para população da
Secretaria de Ação Social? Quais os critérios são usados para adquiri-los? Estão amparados
sob qual legislação?
Que seja enviada a esta casa os tipos de benefício eventual (ex, cestas
básicas e demais), número de famílias credenciadas, critérios, recursos dispensados aos
CRAS, bem como lista nominal, função e remuneração dos servidores dos CRAS – Campos
Elíseos e Alvorada, CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e
Secretaria de Ação Social.
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b) Moções:
- Moção nº 21/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga)
Assunto: MOÇÃO DE PESAR à família do Sr. Otávio José Borba, em decorrência de seu
falecimento no dia 30 de março de 2021.

2.2.2 Discussão e Votação em Segundo Turno
- Projeto de Lei nº 07/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4.855,
de 18 de junho de 2019 e dá outras providências”.
III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, vedado
o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia).
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