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PAUTA 
20ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 01.06.2020 

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 Leitura das indicações de Vereadores:  

 
- Indicação nº 199/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 

Assunto: notificar o proprietário do terreno situado na Rua Engenheiro Paulo Frontin, entre 

os nºs 300 e 340, Bairro Santa Edwiges para realizar limpeza do imóvel. 

 
- Indicação nº 208/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.  
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a limpeza da calçada na Rua Alferes 
Domingues Vieira e Silva, próximo ao número 488, no bairro Santos Reis, conforme foto 
anexa. 

 
- Indicação nº 209/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.  
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a pintura da parada obrigatória na Rua 
General Carneiro, ao lado da sede do Ministério Público, no Centro. 

 
- Indicação nº 210/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.  

Assunto: refazer a pintura da sinalização horizontal de trânsito PARE da Avenida Lincoln 

Westin da Silveira, no local em frente à antiga Estação, no Bairro Estação. 

 
- Indicação nº 211/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.  
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a sinalização de trânsito na esquina entre a 
Av. Dr. Lincoln Westin da Silveira e a Rua General Carneiro. 
 
- Indicação nº 212/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: solicita fornecimento de contato para troca de lâmpadas de LED em algumas 
ruas onde há pontos cegos: Alameda Flamboyants, em frente ao nº 148, Jardim 
Primavera; Av. Dr. Lincoln Westin da Silveira, cruzamento com a Alameda dos Eucaliptos 
(Jd Primavera) e Rua três, Bairro Jardim Eunice; e último Poste da Avenida Governador 
Valadares, próximo à Igreja São Judas Tadeu. 
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- Indicação nº 213/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: solicita providências através de sinalização vertical e horizontal para contenção 
do trânsito em alta velocidade que acontece na Alameda Flamboyants, em toda sua 
extensão e nos cruzamentos com as Ruas Benjamin Constant e Dr. Lincoln Westin da 
Silveira. Solicita ainda sinalização para travessia para pedestres. 
 
- Indicação nº 214/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: verificar a possibilidade de tapar o buraco existente na via pública, ao lado da 
placa de sinalização da Rua Leão de Faria, esquina com a Rua Gabriel Monteiro da Silva. 

 

- Indicação nº 215/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a operação tapa buracos na rua Leão de 
Faria, nas proximidades do nº 765. 

 

- Indicação nº 216/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: enviar notificação ao proprietário para limpeza do terreno, inclusive do passeio, 
de um imóvel localizado no cruzamento da Alameda dos Jatobás com a Avenida Dr. 
Lincoln Westin da Silveira. 

 

- Indicação nº 217/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: realizar operação tapa buracos na Rua Fabiano Barbosa, próximo ao nº 175 e a 
um ponto de circular, bem como no cruzamento da mencionada rua com a Rua Antônio 
Lemes da Silva, no Bairro Jardim Tropical. 
 
- Indicação nº 220/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: solicita a troca de lâmpada de iluminação pública localizada no cruzamento das 
Ruas Gabriel Monteiro da Silva com a Rua Antônio de Souza Sobrinho, próximo ao 
Cemitério e Ginásio Poliesportivo. 
 
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 Apresentação de Proposições: 
 
 2.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo: 
 
- Mensagem nº 29, de 28 maio de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a outorga de concessão 
administrativa e futura de eventual contratação de parceria público-privada de plataforma 
e conta digital (Digital Bank e Fintechs) de pagamentos da Administração Municipal e dá 
outras providências”. 
 
2.2 Discussão e Votação de Proposições: 

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

 
- Requerimento nº 28//2020, de autoria do Vice-Presidente Tadeu Donizetti Fernandes 
Assunto: Através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Urbana realizar a 
devida fiscalização nas obras de reforma do campo de futebol do Bairro Rural Bárbaras, 
nos mesmos moldes que foram pactuados no contrato com a empresa que vem 
realizando os serviços naquele local. Que a referida Secretaria envie cópia do 
mencionado contrato a este Vereador.  
  

- Requerimento nº 29/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá  

Assunto: Através do setor responsável sejam fornecidos relatórios detalhados 

consignando os nomes das empresas que executaram o asfaltamento das Avenidas 

Henrique Munhoz Garcia, Governador Valadares, Rua Afonso Arinos, entre outros 

trechos, com os respectivos valores gastos (total contratado). 
 

- Requerimento nº 30/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá  
Assunto: interceder junto ao setor responsável para que forneça os relatórios detalhados, 
informando o número de casos de Síndrome Respiratória, correspondente aos seguintes 
períodos: 1) 2018 - de abril até dezembro; 2) 2019 - de abril até dezembro. 
 

- Requerimento nº 31/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá  
Assunto: que encaminhe a esta Casa Legislativa relatórios detalhados, especificando os 
valores gastos pelo Executivo Municipal com publicação e divulgação no ano de 2020, 
referentes à todas as secretarias municipais. Ressalto, que requeiro todas as despesas 
pagas pelo Executivo com divulgação/publicidade em geral e não somente àquelas pagas 
para dar publicidade a editais e outros atos legais editados pelo Poder Executivo e seus 
órgãos. 
 

- Requerimento nº 34/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá  
Assunto: I - O plano de contingência municipal referente ao COVID 19 começou a ser 
executado em que data? Existe previsão de duração no planejamento? 

II – Quais as datas dos primeiros 5 (cinco) casos de contaminação em Alfenas? Os 
exames foram para laboratórios de Alfenas ou FUNAD? 

III – Sobre a recuperação dos 10 (dez) respiradores para o enfrentamento da COVID, 
enviar:  

a) Empenhos estimativos, empenhos e sub empenhos correspondentes 
ao pagamento; 

b) Notas fiscais. 

IV – Em relação ao plano de contingência municipal COVID 19: 

a) Qual o custo mensal da equipe específica? 

b) Citar os respectivos profissionais e suas funções/atribuições. 

V – Em relação ao número dos 12 (doze) contaminados, segundo o boletim informativo do 
dia 27/05/2020, estes contatos estão de fato sendo monitorados? De que maneira?  De 
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acordo com qual protocolo? Foram feitos testes nas pessoas de contatos mais próximo 
destes 12 contaminados?  

 
b) Moções: 

 
- Moção nº 13/2020, subscrita pelo Vereador José Carlos de Morais de 
CONGRATULAÇÕES E RECONHECIMENTO à Sra. Rosilene Coutinho Modesto 
Junqueira, Secretária Municipal de Fazenda do Município de Alfenas - MG. 
 
 
 III - PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia).  


