PAUTA
22ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 14.06.2021
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 Comunicados da Mesa Diretora:
- Ofício nº 01/2021, subscrito pelas Vereadoras integrantes da Comissão Especial de
Políticas para as Mulheres do Município de Alfenas, dirigido ao Presidente Jaime Daniel dos
Santos, solicitando o agendamento de uma reunião com todos os vereadores, com o intuito
de um possível diálogo para definir questões administrativas no tocante à decisão de
exoneração da Assessora Parlamentar da Vereadora Teresa Suelene de Paula, requerendo,
ainda, que seja revista referida decisão de exoneração, com a consequente revogação da
respectiva Portaria 65/2021.
1.4 Expediente de Vereadores:
- Ofício nº 90/2021, do Gabinete da Vereadora Tani Rose Ribeiro, dirigido ao Presidente
desta Casa, Vereador Jaime Daniel dos Santos, em atenção ao Ofício nº 01/2021,
protocolado em 10.06.2021 sob o nº 2655, subscrito pela Comissão Especial de Políticas
para as Mulheres do Município de Alfenas, no qual a vereadora manifesta pela retirada de
sua assinatura, em relação à revisão da decisão de exoneração e consequente revogação da
Portaria em questão, uma vez que compactua parcialmente com os termos do referido ofício.
1.5 Expediente do Executivo:
- Ofício nº 72, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação, Evandro Lúcio Corrêa,
dirigido ao Presidente, Vereador Jaime Daniel dos Santos, no qual apresenta estudo
técnico para o cumprimento da CF/88 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
pelo Município de Alfenas.
- Ofício nº 75, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação, Evandro Lúcio Corrêa,
dirigido ao Presidente, Vereador Jaime Daniel dos Santos, no qual solicita a substituição
da página a que se refere o item 2.4 RESULTADOS FINANCEIROS ESTIMADOS, por
motivo de inconformidades dos cálculos.
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- 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 566, em resposta à Indicação nº 661/2021 de autoria da Vereadora Kátia
Geralda Silva Goyatá, encaminhando informações através da Secretaria Municipal de
Educação que já foi realizada a limpeza da Escola Municipal Abrão Adolpho Engel,
localizada no Distrito de Barranco Alto.
- Ofício nº 567, em resposta à Indicação nº 641/2021 de autoria da Vereadora Teresa
Suelene de Paula, encaminhando informações através da Secretaria Municipal de
Educação que há um cronograma de reforma em todas as unidades do Sistema Municipal
de Ensino.
- Ofício nº 568, em resposta à Indicação nº 493/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando informações sobre a reabertura das escolas
do Sistema Municipal de Ensino.
- Ofício nº 569, em resposta à Indicação nº 430/2021 de autoria do Vereador Paulo
Agenor Madeira, encaminhando informações através da Secretaria Municipal de Educação
sobre o andamento da licitação para aquisição de materiais escolares e reabertura das
escolas do Sistema Municipal de Ensino.
- Ofício nº 577, com referência ao Requerimento nº 137/2021 de autoria da
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, no qual solicita a
dilação do prazo para resposta por mais 20 (vinte) dias.
- Ofício nº 586, em resposta ao Ofício nº 01/2021 de autoria da Comissão Especial
de Educação, encaminhando informações sobre o envio de Projeto de Lei ao Poder
Legislativo sobre alterações na estrutura de carreira.
- Ofício nº 590, com referência ao Requerimento nº 143/2021 de autoria da
Vereadora Teresa Suelene de Paula, enviando os esclarecimentos prestados pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a ata da reunião sobre a execução da Lei
4.916/2019, cuja empresa donatária é D’Cristal Vidros Temperados e Esquadrias de
Alumínio Ltda.
- Ofício nº 591, com referência ao Requerimento nº 144/2021 de autoria da
Vereadora Teresa Suelene de Paula, enviando anexos os esclarecimentos prestados pelo
Secretário Municipal de Esportes sobre o funcionamento das academias ao ar livre
instaladas no nosso município.
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- Ofício nº 592, com referência à Indicação nº 733/2021 de autoria do Presidente
desta Casa Jaime Daniel dos Santos, esclarecendo que já consta na programação da
Secretaria Municipal de Esportes realizar melhorias na quadra poliesportiva do Bairro Jardim
Primavera.
- Ofício nº 597, com referência ao Requerimento nº 122/2021 de autoria do
Presidente Jaime Daniel dos Santos, informando que a Cemig será noticiada do fato para
que haja a sua intervenção e seja concretizada a solicitação.
- Ofício nº 608, com referência ao Requerimento nº 119/2021 de autoria da
Vereadora Teresa Suelene de Paula, informando que enviando anexos os esclarecimentos
prestados pela Procuradoria Geral da Prefeitura acerca das reformas dos cemitérios.

1.6 Leitura das indicações de Vereadores:

- INDICAÇÕES DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO (DOMIGUINHOS):
- Indicação nº 801/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de colocar um redor de velocidade (quebra-molas)
na Rua Lúcio leite Amaral, próximo à esquina da Rua Ageu Gomes da Silva, assim
como reforçar a pintura da sinalização horizontal de PARE no referido cruzamento pois
está sem visibilidade, conforme se verifica nas fotos anexas.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO):
- Indicação nº 802/2021.
Assunto: distribuir medicamentos prescritos pelos médicos à população carente que
testou positivo para COVID-19.
- Indicação nº 803/2021.
Assunto: implantar um mutirão para castração de cães e gatos no Município de
Alfenas.
- INDICAÇÕES DO PRESIDENTE JAIME DANIEL DOS SANTOS
- Indicação nº 793/2021.
Assunto: realizar vistoria por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na rua
localizada na parte de trás da empresa COOAXUPÉ (sem nome), recentemente com
pavimentação asfáltica, via urbana que dá acesso ao bairro Jardim São Paulo que se
encontra com os postes de iluminação sem os braços e lâmpadas de iluminação,
deixando o local totalmente no escuro no período noturno.
3

- Indicação nº 806/2021.
Assunto: encaminhar ao setor competente a indicação de prestação de serviços
públicos, com a realização da poda de uma árvore localizada na Rua Julieta Vieira de
Souza, próxima a residência de número 41, no bairro Santa Rita.
- Indicação nº 807/2021.
Assunto: encaminhar ao setor competente, a indicação de prestação de serviços
públicos, com a colocação de uma tampa ou grade no bueiro localizado na Rua Padre
Cornélio Hans, próximo ao número 3006, bairro Aparecida.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS:
- Indicação nº 788/2021.
Assunto: colocar redutores de velocidade na Rua Carlos Drummond de Andrade, nas
proximidades do número 240, no Jardim São Carlos.
- Indicação nº 791/2021.
Assunto: colocar redutor de velocidade na Rua Ângelo Munhoz Leite, nas proximidades
do número 528, no Jardim Boa Esperança.
- Indicação nº 799/2021.
Assunto: passar a máquina na estrada principal que passa pelo presídio e faz a
interligação com a cidade de Fama.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ
- Indicação nº 792/2021.
Assunto: realizar a limpeza, em toda extensão, da estrada de terra que liga o bairro
Jardim Aeroporto ao Residencial Mont Blanc.
- Indicação nº 800/2021.
Assunto: encaminhar projeto de lei que conceda a isenção do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISSQN

- INDICAÇÕES DO VEREADOR LUCIANO GUILERME FELIPE LEE (LUCIANO SOLAR):
- Indicação nº 809/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de contratar mais funcionários para atuar na
fiscalização das medidas sanitárias a fim de diminuir a disseminação do coronavírus no
Município.
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO DA COSTA (MÁRCIO DUNGA):
- Indicação nº 782/2021.
Assunto: instalar um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Berenice de Silva
Czismar, próximo aos imóveis de nºs 40 e 50, no bairro Pinheirinho.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO):
- Indicação nº 787/2021.
Assunto: cercar com mourões a arame farpados o pequeno horto florestal de nossa
cidade na Rua Viçosa, no bairro Residencial Oliveira.
- Indicação nº 789/2021.
Assunto: proteger as raízes de uma árvore na Praça Getúlio Vargas, do lado debaixo
da fonte luminosa.
- Indicação nº 790/2021.
Assunto: melhorar a limpeza da Praça Getúlio Vargas, parte debaixo, em frente ao
Banco do Brasil e também fazer manutenção nos bancos de madeira, tais como:
reapertar porcas e fazer as trocas de alguns parafusos e de algumas travessas de
madeira.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO:
- Indicação nº 796/2021.
Assunto: colocar, em todas as caçambas de lixo nos bairros rurais, placas indicativas
de proibição de espalhar o lixo das caçambas, informando e conscientizando da
ocorrência de crime ambiental (Lei nº 9605/98.)
- Indicação nº 797/2021.
Assunto: instituir o evento "Virada Cultural de Alfenas", no calendário cultural do
Município, conforme minuta de projeto de lei em anexo.
- Indicação nº 805/2021.
Assunto: intervir junto à Secretaria Municipal de Saúde para que seja orientada a
equipe médica, a fim de padronizar em nosso município o tempo de afastamento diante
da testagem positiva para COVID-19. A OMS sugere 10 dias de atestado após a
testagem positiva, mas sabendo da gravidade da crise sanitária e do alto índice de
positivados sugiro que a padronização seja 14 dias de afastamento, devido a
debilidade causada pela doença e a alta transmissibilidade. Solicito, também, que seja
feita uma nova testagem desse mesmo paciente após o período do atestado, a fim de
confirmar que o vírus não está transmissível. Ressalto que é de extrema importância
que seja disponibilizada uma equipe multidisciplinar de profissionais tais como
Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeutas, Assistente Social e Educador Físico para
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atender as sequelas pós Covid 19. Sugiro, ainda, que as unidades escolares sejam
utilizadas para esses atendimentos.
- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA:
- Indicação nº 765/2021.
Assunto: recapeamento, com massa asfáltica, em toda a extensão da Rua Antônio
Borges de Oliveira e a Rua José da Silva Gomes, no bairro Morada do Sol.
- Indicação nº 785/2021.
Assunto: realizar a operação tapa-buracos no primeiro e no segundo quarteirões da
Rua Gabriel Moura Leite, abaixo da Av. Dr. Lincoln Westin da Silveira, ressaltando em
frente à garagem do imóvel de nº 670, bairro Vila Formosa.
- Indicação nº 786/2021.
Assunto: colocação de grade no bueiro na Rua Raquel Munhoz Leite, ao lado do Posto
de Gasolina Rede Verde.

- INDICAÇÃO DE AUTORIA CONJUNTA DOS VEREADORES JOSÉ CARLOS DE
MORAIS E KÁTIA GOYATÁ:
- Indicação nº 798/2021.
Assunto: implantar ciclofaixa na estrada de terra que se inicia no Bairro Jardim
Aeroporto e vai até a cidade de Fama-MG.

1.6 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 – Tribuna Livre:
- Noler Heyden Flausino, inscrito na palavra livre para manifestar-se sobre a
apresentação/votação do projeto de lei em pauta, que reconhece a prática da atividade física
e do exercício físico como essencial à saúde pública no âmbito do Município de Alfenas/MG.

III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA:
3.1. Apresentação de Proposições:
3.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo:
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- Mensagem nº 57, de 10 de junho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio
da Silva, encaminhando Projeto de lei, que “Altera a Lei Municipal nº 4.916, de 20 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras
providências”. (Empresa Donatária: D’Cristal Vidros Temperados, Esquadrias de Alumínios
Ltda.)
- Mensagem nº 58, de 10 de junho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio
da Silva, encaminhando Projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA,
DISPENSA DOS INTERTÍCIOS REGIMENTAIS, APRESENTAÇÃO DE PARECERES
VERBAIS E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM ÚNICO TURNO, NESTA REUNIÃO
ORDINÁRIA que “Altera a lei nº 5.014, de 7 junho de 2021, que desafeta e autoriza o
município de Alfenas a alienar, mediante leilão, o bem imóvel que menciona e dá outras
providências”.
- Mensagem nº 59, de 10 de junho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio
da Silva, encaminhando Projeto de lei, que “Altera a Lei Municipal nº 4.546, de 10 de julho
de 2014, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do Poder Executivo do
Município de Alfenas e dá outras providências”.

3.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo:
-Projeto de Lei, de autoria conjunta dos Vereadores José Carlos de Morais e Márcio
Fernando Costa (Márcio Dunga), COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA,
DISPENSA DOS INTERTÍCIOS REGIMENTAIS, APRESENTAÇÃO DE PARECERES
VERBAIS E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM ÚNICO TURNO, NESTA REUNIÃO
ORDINÁRIA, que Reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como
essencial à saúde pública do Município de Alfenas/MG. Requer, também, a retirada da
Indicação 783/2021, considerando que a iniciativa para legislar sobre o assunto em tela é
concorrente entre os poderes.

3.3 Discussão e Votação de Proposições.
3.3.1 Discussão e Votação em Único Turno:
a) Requerimentos:
Requerimento nº 154/2021, subscrito pela Vereadora Teresa Suelene de Paula.
Assunto: O SRT – Serviço Residencial Terapêutico vem superando as diretrizes de
superação do modelo de atenção centrado nos programas de reestruturação de hospital
psiquiátrico e programas de volta para casa. Neste município de Alfenas, sabemos que há
várias residências ainda ativas e em responsabilidade da IMED. Sendo assim, requeiro a
secretaria competente que informe a esta Casa:
1) O número de residências terapêuticas existentes no
município, bem como seus respectivos endereços e contatos.
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2) Número de pacientes que residem nestas residências e
suas comorbidades.
3) Quadro de funcionários, responsáveis, funções, carga
horaria e remuneração dos mesmos.
4) Receita que rege as residências terapêuticas nos anos de
2018, 2019, 2020, 2021.
5)

Plano de trabalho e plano de ação que rege o SRT.

b) Moções:
- Moção de Aplausos nº 33/2021, subscrita pelo Presidente, Vereador Jaime Daniel, que
seja encaminhada sua manifestação de imenso agradecimento ao trabalho dos profissionais
do nosso Velório Municipal com toda a sua equipe de trabalho (administrativo, coveiros,
pedreiros e serventes) que estão desempenhando um ótimo trabalho neste local neste
período tão crítico de Pandemia do Coronavírus Parabéns à todos os funcionários pelos
serviços de excelência prestados no nosso Velório e por cuidarem com muito zelo deste
nosso patrimônio público.
3.3.2 Discussão e Votação em Segundo Turno:
- Projeto de Lei n.º 37/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre o horário
de funcionamento da Central de Distribuição de Medicamentos (CDM) do Município de
Alfenas, devido à essencialidade da prestação do serviço”.
IV – 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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