PAUTA
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 08.09.2021
Segundo 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 Comunicados da Mesa Diretora:
A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição,
Legislação, Justiça e Redação Final, aprovou, conclusivamente, no dia 31.08.2021, nos
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, os
seguintes projetos: - Projeto de Decreto Legislativo nº 12/21, de autoria do Vereador Paulo
Agenor Madeira, que “Concede título de cidadão honorário ao Professor Donizetti Couto”, o
qual será encaminhado à promulgação do Presidente do Legislativo; e - Projeto de Lei nº
87/21, de autoria conjunta dos Vereadores Bráz Fernando da Silva (Bráz da Máquina), Paulo
Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto), Márcio Fernando Costa (Dunga), Teresa Suelene de
Paula e Domingos dos Reis Monteiro (Dominguinhos), que “Dá denominação ao Velório do
Distrito de Barranco Alto de José Maria Gomes” e - Projeto de Lei nº 88/21, de autoria
conjunta do Vereador Márcio Fernando Costa (Dunga) que “Dá denominação de Maria
Breves de Gouvea à Via pública que menciona”, cujas proposições serão encaminhadas ao
Chefe do Executivo.
1.4 Expediente do Executivo:
- Ofício nº 087/2021, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Evandro
Lúcio Corrêa ao Presidente desta Casa, encaminhando resposta ao - Requerimento nº
171/2021, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, no qual presta
esclarecimentos sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas e creches do município,
encaminhando em anexo a deliberação do Gabinete de enfrentamento ao COVID-19 nº 117,
de 20 de agosto de 2020 e o Decreto Municipal nº 2.963, de 24 de agosto de 2021.
- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, ao
Presidente desta Casa, em resposta às seguintes proposições:
- Ofício nº 796/SMS/2021, em resposta à Indicação nº 915/2021, de autoria da
Vereadora Teresa Suelene de Paula, informando que foi realizada a vistoria na Rua Geraldo
Freitas da Costa, 70, Bairro cruz Preta e encaminhado ao Codema aguardando parecer.
- Ofício nº 797/SMS/2021, em resposta à Indicação nº 886/2021, de autoria da
Vereadora Teresa Suelene de Paula, informando que foi prontamente atendida a solicitação
com execução do serviço de poda das árvores no terceiro cemitério.
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- Ofício nº 798/SMS/2021, em resposta à Indicação nº 900/2021, de autoria do
Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto) informando que foi realizada a
limpeza da beirada dos meios fios, nas margens da área verde dos bairros São Lucas e Jd
Aeroporto II.
- Ofício nº 803/SMS/2021, em resposta ao Requerimento nº 170/2021, de autoria do
Presidente, informando que os documentos pessoais dos beneficiados pelos terrenos
amparados pela Lei 4.575/2014 e 4.902/19, não podem ser compartilhados de forma direta e
explícita pois são resguardados pela Lei 13.709/18. Coloca à disposição para verificação de
forma pessoal e presente.
- Ofício nº 809/SMS/2021, em resposta à Indicação nº 904/2021, de autoria do
Vereador Evanilson Pereira de Andrade (Ratinho) informando que foi feita uma programação
para a retirada de galhos secos na área verde situada na Avenida Afonso Pena, 1.628.
- Ofício nº 815/SMS/2021, em resposta à Indicação nº 908/2021, de autoria do
Vereador Evanilson Pereira de Andrade (Ratinho) informando que foi emitido o documento
de notificação nº 6293/2021 para a Senhora Sueli de Fátima Marques.
- Ofício nº 814/SMS/2021, em resposta ao Requerimento nº 173/2021, de autoria da
Vereadora Teresa Suelene de Paula, prestando os esclarecimentos referente à empresa
Claudinei José Borges (Master Gás) informando que foram cumpridas as contrapartidas e
enviando os documentos solicitados.

1.5 Leitura das indicações de Vereadores:

- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA):
- Indicação nº 963/2021.
Assunto: verificar junto ao Chefe de Gabinete, Senhor Gilberto França, a
possibilidade de inclusão de sinal telefônico da Operadora Vivo, através da Torre já existente
no Distrito de Gaspar Lopes.
- Indicação nº 967/2021.
Assunto: intervir junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais –
COPASA, para que conclua, o mais rápido possível, a infraestrutura de saneamento básico
no loteamento Luiz Carlos, em Gaspar Lopes.
- Indicação nº 977/2021.
Assunto: realizar uma reforma geral da concha acústica da Praça Getúlio
Vargas, com serviços de pintura das paredes e do chão, bem como a colocação de uma
grade.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO (DOMINGUINHOS):
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- Indicação nº 966/2021
Assunto: providenciar junto ao setor competente uma solução para os
problemas de escoamento de água por falta de bueiro na Rua Brauna, próximo ao nº 94, no
bairro Residencial Vale Verde.
- Indicação nº 985/2021
Assunto: realizar operação tapa-buracos na Rua Juiz de Fora, com
cruzamento da Rua Belo Horizonte, no bairro Residencial Oliveira, conforme foto anexa.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO):
- Indicação nº 971/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de realizar, com urgência, a poda de uma
árvore situada na Rua das Camélias, 67, Vila Promessa.
- Indicação nº 973/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de colocar redutor de velocidade com massa
asfáltica (quebra-molas) na Rua Padre João Batista, esquina com a Rua Sete de Setembro e
outro na Rua Maria de Lourdes Munhoz, esquina com a Avenida Afonso Pena, em frente à
área verde.
- Indicação nº 989/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de cortar uma árvore situada na Rua
Feliciano Libânio da Silveira, na entrada de uma estrada de terra ao lado do campo da Vila
Formosa, embaixo do Zootec - Clínica Veterinária.

- INDICAÇÕES DO PRESIDENTE JAIME DANIEL DOS SANTOS (JAIME DANIEL):
- Indicação nº 987/2021.
Assunto: reformar a Quadra Poliesportiva da Escola Municipal do bairro rural
de Gaspar Lopes, diante da possibilidade de volta as aulas programadas para o próximo
mês de outubro.
- Indicação nº 990/2021.
Assunto: através do Departamento de Trânsito fazer a repintura (remarcação
da sinalização de trânsito) em todas as vias que necessitam deste trabalho no bairro Vila
Betânia.
- Indicação nº 991/2021.
Assunto: analisar a possibilidade de estender o tempo de velório que hoje está
estabelecido em 3 horas para o tempo de 5 horas no nosso Velório Municipal.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS (CARLINHO VARDEMÁ):
- Indicação nº 980/2021.
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Assunto: verificar a possibilidade de limpar e fazer reforma dos brinquedos do
parquinho infantil, próximo à Prefeitura Municipal.
- Indicação nº 984/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de colocar postes de energia elétrica na via
de numeração par da Avenida Antônio Marcial de Farias, no bairro Vista Alegre.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ (KÁTIA GOYATÁ)
- Indicação nº 934/2021.
Assunto: intervir junto ao setor competente para estudar a possibilidade de
construir uma pista para atletismo neste Município.
- Indicação nº 968/2021.
Assunto: verificar possibilidade de realizar uma limpeza e fazer a manutenção
do serviço em toda a extensão da Rua Joaquim Borges, Jardim Aeroporto, em especial na
altura do nº 321.
- Indicação nº 969/2021.
Assunto: podar a árvore na Rua Machado, em frente ao nº 1049, bairro
Chapada.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA):
- Indicação nº 974/2021.
Assunto: estudar a possibilidade da criação de programas para realização de
operações de limpeza e manutenção de todos os bueiros existentes na cidade, bem como
de reforço das demarcações de trânsito das vias urbanas do Município.
- Indicação nº 975/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de fazer um novo contrato com a empresa
Neo Elétrica para que seja feita a manutenção das quadras, praças e patrimônios públicos
do Município de Alfenas.
- Indicação nº 978/2021.
Assunto: instalar um bueiro na Rua Maurício Leite, no Bairro Jardim Boa
Esperança.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO):
- Indicação nº 979/2021.
Assunto: construir 2 (dois) quebra-molas na Rua Conceição, respectivamente
na altura dos nºs 140 e 265, no Jardim Panorama.
- Indicação nº 982/2021.
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Assunto: providenciar junto à Secretaria de Meio Ambiente a poda da copa de
várias árvores e de alguns coqueiros localizados na Av. Jovino Fernandes Sales, próximos
aos nºs 459 e 700.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO:
- Indicação nº 972/2021.
Assunto: reforçar a sinalização horizontal e vertical da Rua José Paraíso, na altura
do nº 495 – Residencial Oliveira.
Indicação nº 983/2021.
Assunto: instalar a iluminação e as traves do campo de futebol, bem como realizar o
cercamento na Rua Alberto Jordão, ao lado do barracão de batata, no bairro Gaspar Lopes.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA:
- Indicação nº 981/2021.
Assunto: verificar as linhas telefônicas dos setores públicos, principalmente os
telefones dos ambulatórios e E.S.Fs.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS (GUINHO):
- Indicação nº 955/2021.
Assunto: notificar as empresas de aplicativos de transporte individual do
Município para que os seus motoristas respeitem as regras de trânsito, estacionando seus
veículos de forma correta para embarque e desembarque de passageiros, em locais
devidamente permitidos, e não simplesmente “parando” seus veículos no meio das vias
públicas atrapalhando o trânsito.
- Indicação nº 986/2021.
Assunto: através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de
Defesa Social sinalizar com placa de PARE e pintura horizontal o entorno da Escola Tereza
Paulino e Padaria do Canarinho, no Bairro Pinheirinho.

- INDICAÇÃO DE AUTORIA CONJUNTA DOS VEREADORES TERESA SUELENE DE
PAULA E PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO)
- Indicação nº 988/2021.
Assunto: determine aos departamentos responsáveis a elaboração de um
plano de limpeza e conservação sistemática de todas as ruas, praças e avenidas, incluindo
varrição, poda de árvores e limpeza de bueiros, dos seguintes bairros:
Aparecida, Barranco Alto, Boa Esperança Bosque dos Ipês, Campinho,
Campos Elíseos, Centro, Chapada, Cruz Preta, Distrito Industrial, Estação, Gaspar Lopes,
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Industrial, Itaparica, J S Carlos, J São Carlos II, Jardim Aeroporto, Jardim Aeroporto II,
Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim América I, Jardim América II, Jardim Boa
Esperança, Jardim da Colina, Jardim Elite, Jardim Eunice, Jardim Furnas, Jardim Morada
Sol, Jardim Nova América, Jardim Panorama, Jardim Por Sol, Jardim Primavera, Jardim
Santa Alegre, Jardim Santa Maria, Jardim São Carlos, Jardim São Lucas, Jardim São Lucas
II, Jardim São Paulo, Jardim Tropical, Jardim Vista Alegre, Loteamento do Trevo, Morada do
Sol, Pinheirinho, Por do Sol, Por do Sol 2, Recanto Vale do Sol, Recreio Vale Sol,
Residencial Colinas Park, Residencial Morada Sol, Residencial Novo Horizonte, Residencial
Oliveira, Residencial São Lucas, Residencial Teixeira, Santa Edwiges, Santa Maria, Santos
Reis, Vila Betânia, Vila Betânia II, Vila Borges, Vila Esperança, Vila Formosa, Vila Godoy,
Vila Promessa, Vila Santa Edwiges, Vila Santa Luzia, Vila Santos Reis, Vila Teixeira, Vila
Vista Alegre, Villa Formosa, Vista Grande.
1.6 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 101, de 31 de 31 de agosto de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município de Alfenas para o período de 2022/2025”.
- Mensagem nº 102, de 31 de 31 de agosto de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Estima a receita e fixa as despesas do
Município de Alfenas para o exercício financeiro de 2022”
- Mensagem nº 103, de 31 de 31 de agosto de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza o Poder Executivo a criar o
Fundo Municipal para Políticas Públicas Penais”.
- Mensagem nº 104, de 02 de setembro de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE
URGÊNCIA, que “Autoriza desafetação, afetação, doação e alienação de áreas e dá outras
providências”. (Empresa donatária: Natus Farma Comércio de Medicamentos Ltda. – ME).
- Mensagem nº 105, de 02 de setembro de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE
URGÊNCIA, que “Dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras
providências”. (Empresa donatária: Expresso Ideal, Cargas, Encomendas e Logística Ltda.).
- Mensagem nº 106, de 02 de setembro de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei, que “Autoriza permuta de imóveis com
obrigação de fazer e dá outras providências”. (Imóveis permutados: Rua Adonias de Freitas
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Sobrinho, s/n Jd Eunice – (Lote A) com os imóveis sob as matrículas nº 64.638 (Lote 2) e
54.464 (Lote D), Jardim Eunice.
- Mensagem nº 107, de 02 de setembro de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei, que “Altera a Lei Municipal nº 4.449, de 28 de
agosto de 2013, autoriza permuta de áreas e dá outras providências”

2.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo:
- Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, que “Dispõe sobre a publicação na
internet da lista de espera de pacientes que aguardam por consultas, discriminadas por
especialidades, exames e intervenções cirúrgicas, e outros procedimentos nos
estabelecimentos da rede pública de saúde e dá outras providências”
- Projeto de Lei, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga), que
“Regulamenta a colocação de equipamentos de coleta de entulhos (caçambas estacionárias)
nas vias públicas e dá outras providências”.
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Bráz Fernando da Silva (Bráz da
Máquina), que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Antônio Fagundes Barbosa”.
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Bráz Fernando da Silva (Bráz da
Máquina), que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Sebastião Marcelo”.
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Bráz Fernando da Silva (Bráz da
Máquina), que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Sebastião José de Oliveira”.
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro, que
“Concede diploma de honra à Sra. Maria Amélia Leite Figueiredo”

2.2 Leitura de Pareceres
2.2.1 Leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação Final aos seguintes projetos:
- Projeto de Lei nº 71/2021, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, que
“Institui a divulgação da listagem dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública
municipal de saúde”.
- Projeto de Lei nº 77/2021, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, que
“Institui a Semana da árvore no Município de Alfenas e dá outras providências”.
- Projeto de Lei 79/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o incentivo e
a promoção da família circense, bem como instalação e funcionamento de circos itinerantes
no Município de Alfenas”.
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- Projeto de Lei nº 89/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal
nº 4.926, de 20 de dezembro de 2019, e dá outras providências”.

2.2.3 Leitura dos Pareceres Conjunto das Comissões de Constituição,
Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas aos
seguintes projetos:
- Projeto de Lei Complementar nº 002/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera
a Lei Complementar Municipal nº 4, de 30/11/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre
serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nos termos da Lei Complementar nº 116, de
31/07/2003, com redação dada pela Lei Complementar nº 175, de 23/09/2020, e dá outras
providências”
- Projeto de Lei Complementar nº 003/2021, de autoria do Executivo Municipal, que
“Institui, em caráter excepcional, o Programa de incentivo à regularização Fiscal com a
Fazenda Pública do Município de Alfenas mediante transação – REFIS TRANS 2021, como
forma de complementar as ações e políticas públicas destinadas a minimizar os impactos
econômicos negativos decorrentes da pandemia da COVID-19 causada pelo coronavírus e
dá outras providências”.

2.3 Discussão e Votação de Proposições.
2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno:
a) Requerimentos:
- Requerimento nº 182/2021, subscrito pelo Vereador Evanilson Pereira de
Andrade (Ratinho)
Assunto: que informe a esta Casa Legislativa qual o valor atualizado da dívida do
Estado de Minas Gerais com o Município de Alfenas, bem como a forma de recebimento e
tratativas que vem sendo discutidas com aquele ente federativo.

- Requerimento nº 183/2021, subscrito pela Vereadora Teresa Suelene de Paula
Assunto: solicitar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, que envie a esta Casa
Legislativa as seguintes informações a respeito do programa MEDIDA SOCIOEDUCATIVA:
1)
Os serviços prestados junto aos adolescentes pelo CREAS – Centro de
Referência de Assistência Social, por meio da medida socioeducativa “Rodas de
Conversas”, foram retomados?
2)
Como está sendo realizado o programa de inscrições dos alunos de
Alfenas no ENCCEJA, programa que fornece a certificação governamental aos alunos do
ensino médio e fundamental;
3)
O projeto “Tertúlia Literária”, que estava previsto para o início do
segundo semestre de 2021, já foi iniciado?
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- Requerimento nº 184/2021, subscrito pelos membros da Comissão de Constituição,
Legislação, Justiça e Redação Final.
Assunto: interceder junto ao setor competente para que se manifeste por escrito
acerca do teor do Projeto de Lei nº 80/2021, que “altera a Lei Municipal n.º 4.927, de 20 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre a doação de imóvel com obrigação de fazer e dá
outras providências ”, de autoria do Executivo Municipal, apresentado na reunião ordinária
do dia 9 de agosto de 2021, em tramitação ordinária, a fim de obtermos as seguintes
informações sobre a matéria:
1) Qual é o motivo da alteração do prazo de 02(dois) para 03 (três) anos para o
cumprimento da contrapartida pela empresa donatária? (Prazo previsto no art. 3º da Lei
Municipal n.º 4.927, de 20 de dezembro de 2019).
2) A empresa Vetor Locação de Máquinas e Equipamentos para Construção
Ltda já iniciou as obras de construção no prazo previsto no parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei
Municipal n.º 4.927, de 20/12/21?
3) A citada empresa cumprirá o término das obras até 31 de dezembro de
2021?
- Requerimento nº 185/2021, subscrito pela Vereadora Teresa Suelene de Paula
Assunto: REQUEIRO que seja informado a esta casa legislativa;
1)
Há um processo de cadastros e controle de nascentes no município?
2)
Havendo esse controle, quantas nascentes há cadastradas? Quais são
seus locais?
3)
Como estão sendo realizados os processos de recuperação, limpeza e
cuidados com essas nascentes?
4)
A quem compete a responsabilidade governamental das nascentes, seja
em áreas do município ou em áreas particulares?

- Requerimento nº 186/2021, subscrito pelos membros da Comissão de Constituição,
Legislação, Justiça e Redação Final.
Assunto: Prestar as seguintes informações:
I – quais são as razões que justifiquem “a utilizar, obrigatoriamente, o mínimo
de 0,6 do orçamento anual para a realização da ‘Virada Cultural de Alfenas’”, nos termos do
art. 8º do Projeto de Lei nº 90/2021?
II – para efeitos do disposto no art. 8º, caput, da citada proposição, gentileza
nos informar acerca de qual ação será consignada no PPA vigente (art. 8º, parágrafo
único8º do Projeto de Lei nº 90/2021 )?

b) Moções:
- Moção 51/2021, subscrita pela Vereadora Teresa Suelene de Paula, Moção de
Aplausos a todos os profissionais da área da saúde do município de Alfenas requerendo
que, após aprovação, seja encaminhada cópia deste documento a Secretaria Municipal de
Saúde, a Santa Casa de Misericórdia, aos PSFs, ESFs de Saúde de proteção e prevenção
básica, ao Hospital IMESA, ao Hospital Universitário Alzira Velano, e aos postos e pontos
de vacinação, como forma de reconhecimento desta edilidade pelos seus esforços.
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2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno:
- Projeto de Lei Complementar nº 002/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera
a Lei Complementar Municipal nº 4, de 30/11/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre
serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nos termos da Lei Complementar nº 116, de
31/07/2003, com redação dada pela Lei Complementar nº 175, de 23/09/2020, e dá outras
providências”
- Projeto de Lei Complementar nº 003/2021, de autoria do Executivo Municipal, que
“Institui, em caráter excepcional, o Programa de incentivo à regularização Fiscal com a
Fazenda Pública do Município de Alfenas mediante transação – REFIS TRANS 2021, como
forma de complementar as ações e políticas públicas destinadas a minimizar os impactos
econômicos negativos decorrentes da pandemia da COVID-19 causada pelo coronavírus e
dá outras providências”.
- Projeto de Lei nº 71/2021, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, que
“Institui a divulgação da listagem dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública
municipal de saúde”.
- Projeto de Lei nº 77/2021, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, que
“Institui a Semana da árvore no Município de Alfenas e dá outras providências”.
- Projeto de Lei 79/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o incentivo e
a promoção da família circense, bem como instalação e funcionamento de circos itinerantes
no Município de Alfenas”.
- Projeto de Lei nº 89/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal
nº 4.926, de 20 de dezembro de 2019, e dá outras providências”.

2.3.3 Discussão e Votação em Segundo Turno:
- Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2021, de autoria do Executivo Municipal, que
“Altera dispositivos que menciona da Lei Orgânica do Município de Alfenas”.
- Projeto de Lei nº 36/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui o Programa
CIDADE VIVA” objetivando a Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais
Reutilizáveis e Recicláveis, dispõe sobre sua organização e funcionamento e dá outras
providências”.
- Projeto de Lei nº 44/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui a Política do
Cão Comunitário e dá outras providências”.
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