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PAUTA 
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 20.09.2021 

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 14.09.2021, 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 13/2021, de autoria do Vereador 
Bráz Fernando da Silva, que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Antônio Fagundes 
Barbosa”; - Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2021, de autoria do Vereador Bráz 
Fernando da Silva que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Sebastião Marcelo”; - 
Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2021, de autoria do Vereador Bráz Fernando da Silva 
que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Sebastião José de Oliveira” e - Projeto de 
Decreto Legislativo nº 16/2021, de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro que “Concede 
diploma de honra ao mérito à Sra. Maria Amélia Leite Figueiredo”, os quais serão 
encaminhados à promulgação do Presidente do Legislativo. 
 

1.4 Expediente do Executivo: 
 
- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, ao 
Presidente desta Casa, em resposta às seguintes proposições: 

 
- Ofício nº 848/PMA/2021, solicitando prorrogação do prazo de resposta ao 

Requerimento nº 174/2021, de autoria da Comissão de Constituição Legislação, Justiça e 
Redação Final. 

 
- Ofício nº 857/2021/CG/PMA, encaminhando resposta ao Requerimento nº 165/21 

de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade, no qual a Secretaria Municipal de 
Educação e a Coordenadoria do Prosan apresentam os esclarecimentos prestados pelo 
Centro de Saúde Animal – Canil Municipal, por meio de documentos anexos. 

 
 
- Ofício nº 859/2021/CG/PMA, encaminhando resposta ao Requerimento nº 177/21 

de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade, no qual a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, encaminha anexo os esclarecimentos solicitados sobre a vida útil do Aterro 
Sanitário Municipal e a política ambiental de tratamento do chorume. 
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- Ofício nº 860/2021/CG/PMA, encaminhando resposta ao Requerimento nº 163/21 
de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro, encaminhando os esclarecimentos 
prestados por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, relativamente aos valores que 
foram arrecadados com a Taxa de Iluminação Pública no ano de 2020 (R$2.358.650,30) e 
no ano de 2021 até a presente data (R$1.830.629,37). 

 
- Ofício nº 866/2021/CG/PMA, encaminhando resposta à Indicação nº 917/21 de 

autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, no qual a Secretaria Municipal de Esportes 
informa que foi aceita a proposta de instalação de placas educativas e de sinalização das 
vias públicas destinadas aos ciclistas e que será apresentado um projeto junto ao setor de 
trânsito. 

 
- Ofício nº 867/2021/CG/PMA, encaminhando resposta à Indicação nº 958/21 de 

autoria do Vereador Márcio Fernando Costa, no qual a Secretaria Municipal de Esportes 
esclarece que irão realizar um levantamento e buscar soluções para atender a demanda de 
reforma e manutenção do parquinho e da academia ao ar livre, localizados no Jardim São 
Paulo. 

 
- Ofício nº 868/2021/CG/PMA, encaminhando resposta à Indicação nº 934/21 de 

autoria da Vereadora Kátia Goyatá, no qual a Secretaria Municipal de Esportes informa que 
irão realizar o levantamento e buscar soluções para atendimento da demanda de construção 
de uma pista de atletismo. 

 
- Ofício nº 869/2021/CG/PMA, encaminhando resposta à Indicação nº 987/21 de 

autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos, no qual a Secretaria Municipal de 
Esportes informa que estão se preparando para atender a demanda de reforma da quadra 
poliesportiva da Escola Municipal do Bairro de Gaspar Lopes. 

 
- Ofício nº 870/2021/CG/PMA, encaminhando resposta às Indicações nº 873, 907, 

909 e 919/21 de autoria do Vereador Bráz Fernando da Silva, no qual a Secretaria 
Municipal de Esportes informa que aceitaram a proposta do vereador e que está na 
programação da secretaria: a instalação de uma academia ao ar livre e um parquinho na 
Rua da Paz e no Residencial Vista Alegre, a academia ao ar livre no Residencial Oliveira e 
que estão recrutando recursos humanos necessários para realizar uma reforma da quadra 
de esportes do bairro Gaspar Lopes, principalmente no vestiário. 

 
- Ofício nº 871/2021/CG/PMA, encaminhando resposta às Indicações nºs 913 e 

914/21 de autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee (Luciano Solar), no qual a 
Secretaria Municipal de Esportes informa que aceitaram a proposta do vereador e que trarão 
uma solução viável quanto à instalação de placas de ciclismo na zona rural; quando à 
implementação de paraciclos/bicicletários em pontos estratégicos da cidade, acolheram a 
sugestão e farão um estudo aprofundado com o departamento de trânsito. 

 
- Ofício nº 872/2021/CG/PMA, encaminhando resposta ao Requerimento nº 155/21 

de autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos, no qual a Secretaria Municipal de 
Obras presta as informações solicitadas sobre a quantidade e situação atual da frota de 
máquinas e caminhões. Esclarecem que existem empresas terceirizadas que prestam 
serviços para o Município e que as informações sobre os valores pagos estão 
disponibilizadas no portal da transparência da Prefeitura. 
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- Ofício nº 874/2021/CG/PMA, encaminhando resposta à Indicação nº 868/21 de 

autoria do Vereador Bráz Fernando da Silva, no qual informa que a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura está levantando a demanda de crianças com idade zero a três anos 
no Distrito de Barranco Alto para verificar a possibilidade de construir novas salas na Escola 
Municipal Abrão Adolpho Engel. 

 
 

1.5 Leitura das indicações de Vereadores: 
 
 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA): 
 
- Indicação nº 1015/2021. 

Assunto: executar operação tapa-buracos na Rua João de Souza Sobrinho, 
iniciando-se na antiga Igreja São Pedro até o final da referida rua, trecho cuja via pública 
está com muitos buracos, no Jardim Nova América. 
 
- Indicação nº 1018/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de disponibilizar um automóvel utilitário - Van 
para transportar os pacientes do Bairro Rural dos Bárbaras para a cidade, assim como os 
pacientes das Comunidades Rurais do Matão e Esteves. 

 
- Indicação nº 1019/2021. 

 Assunto: verificar a possibilidade de realizar a limpeza no córrego do pântano, 
com início na ponte localizada na Avenida Machado de Assis até a ponte localizada no fundo 
da creche Dona Zinica. 
 

 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO): 
 
- Indicação nº 1013/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de priorizar as carteirinhas de pessoas com 
transtorno do espectro autista. 

 
- Indicação nº 1016/2021. 

Assunto: criar medidas de auxílio ao servidor público municipal, no que 
concerne a medidas complementares aos seus vencimentos, quando de sua aposentadoria, 
como por exemplo, a gratificação por aposentadoria ou algo similar. 

 
 

- INDICAÇÕES DO PRESIDENTE JAIME DANIEL DOS SANTOS (JAIME DANIEL): 
 
- Indicação nº 1.017/2021. 

Assunto: através da Procuradoria do Executivo, elaborar projeto de lei que 
dispõe sobre a ampliação dos produtos permitidos para venda nas bancas de jornal, com o 
seu posterior encaminhamento para tramitação nesta Casa Legislativa. 
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS (CARLINHO VARDEMÁ): 
 
- Indicação nº 1020/2021. 

Assunto: instalar uma câmera de segurança e monitoramento, no local 
próximo à academia ao ar livre do Bairro de Gaspar Lopes. 
 
- Indicação nº 1022/2021. 

Assunto: interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a 
possibilidade de realizar um estudo para reorganizar a numeração dos imóveis do bairro 
Gaspar Lopes. 

 
 

- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ (KÁTIA GOYATÁ) 
 
- Indicação nº 1028/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de 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 1027/2021. 

Assunto: realizar melhorias na área verde situada na Rua José Ferreira de 
Morais, próximo ao nº 380, no bairro Jardim Aeroporto, como a troca de lâmpadas, limpeza 
do local, reforma dos bancos e instalar uma rampa de acesso para cadeirantes. 

  
 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA): 
 

- Indicação nº 1023/2021. 
Assunto: verificar a possibilidade de instalar um ponto de ônibus com 

iluminação em frente ao Complexo Esportivo do Jardim Primavera. 
 

- Indicação nº 1024/2021. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar uma limpeza e manutenção geral 

em todo o Complexo, tais como: manutenção elétrica na quadra e no campo, limpeza e 
manutenção interna da quadra (a quadra está muito suja, a rede das traves estão rasgadas 
e a tabela de basquete está sem aro). 
 
- Indicação nº 1025/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de instalar dois redutores de velocidade 
(quebra-molas), na extensão da Alameda das Sibipirunas, no Jardim Primavera. 

 
 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO): 
 
- Indicação nº 1007/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de fazer calçada na rua Cassimiro Siqueira 
Viana, no bairro Santa Maria, em frente a área verde. 
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- Indicação nº 1008/2021. 
Assunto: através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito verificar a 

possibilidade de pintar a sinalização horizontal de PARE na esquina da Rua Joaquim Martins 
com João de Camargo, no Bairro Santa Rita. 

 
- Indicação nº 1009/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de podar uma árvore na Rua Cassimiro 
Siqueira Viana, em frente ao imóvel nº 130, no bairro Santa Maria. 

 
 
- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA: 
 
- Indicação nº 1012/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de limpar os bueiros na Avenida Jovino 
Fernandes Salles, em toda a sua extensão. 
 
- Indicação nº 1026/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar operação tapa-buracos na Rua 
Silviano Brandão, na esquina com a Rua Ministro Salgado Filho. 

 
 
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 93, de 5 de agosto de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando projeto de lei, com solicitação de Regime de Urgência, que 
“Autoriza nova cessão do servidor público que menciona, da Câmara Municipal de Alfenas 
para a Prefeitura Municipal, e dá outras providências”.   

 
2.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo: 

 
- Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, que “Declara de utilidade pública o 
Conselho Comunitário de Segurança Pública Rural de Alfenas” 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos, que 
“Concede título de cidadã honorária à Dra. Aila Figueiredo” 
 
- Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, que “Dispõe sobre a implantação de 
tratamento contra a depressão infantil e na adolescência nas unidades Básicas de Saúde – 
UBS”. 
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- Projeto de Lei, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira, que “Dá denominação de 
José de Assis Costa à via pública que menciona”. 
 
2.2 Discussão e Votação de Proposições. 

 
2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 

a) Requerimentos: 
 

- Requerimento nº 190/2021, subscrito pelo Vereador José Carlos de Morais 
Assunto:  

1) Qual o motivo da realização da abertura e final da Taça Alterosa em Alfenas, 
já que não tem nenhuma equipe representando a cidade disputando o referido campeonato? 

2) Qual é o valor que será gasto com a Taça Alterosa? 
 

 
- Requerimento nº 191/2021, subscrito pelo Presidente Jaime Daniel dos Santos 

Assunto: Encaminhar de forma clara e objetiva uma lista contendo o nome dos 
beneficiados com a doação de terrenos efetivada aos servidores públicos municipais, bem 
como o vínculo destes para com o Poder Executivo (servidores efetivos, comissionados ou 
contratados).  
 
 

b) Moções: 
 
- Moção 53/2021, subscrita pelo Vereador José Carlos de Morais. 
Moção de agradecimentos ao Assistente Social Sr. Fábio Marques Florêncio, pelo 
relevante trabalho desenvolvido no Centro de Oncologia de Alfenas, destacando-se pela 
atenção e cuidado no atendimento aos pacientes oncológicos e seus familiares, pautando 
suas atitudes e palavras no humanismo e amparo, levando em consideração os aspectos 
emocional e social do paciente como fatores determinantes para evolução do tratamento. 

 
 - Moção 54/2021, subscrita pelo Vereador José Carlos de Morais. 
MOÇÃO DE APLAUSOS ao Doutor Allen Lopes Petrini, em reconhecimento ao seu 
desempenho singular e competência profissional aplicados no atendimento dos pacientes do 
Centro de Oncologia de Alfenas. 
 
- Moção 56/2021, subscrita pelo Vereador José Carlos de Morais. 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao Servidor Edimauro Pereira, da 
Coordenadoria Municipal de Vigilância Ambiental.   
 
 
III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS  


