PAUTA
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 09.08.2021
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 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 721, em resposta ao Requerimento nº 150/2021 de autoria da Comissão
de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, informando que o Poder Executivo
manifesta a favor do projeto de lei em questão, visando a atender à recomendação
apresentada pelo representante do Ministério Público.
- Ofício nº 723, em resposta à Indicação nº 133/2021 de autoria do Presidente Jaime
Daniel, informando que a limpeza no cruzamento da Av. Lincoln Westin da Silveira com a
entrada para a Rodovia MG 369, acesso ao bairro Gaspar Lopes, é realizada
constantemente pela Secretaria de Obras com pá carregadeira e caminhões.
- Ofício nº 724, em resposta às Indicações nºs 99, 123 e 228/2021 de autoria do
Vereador José Carlos de Morais, informando que a limpeza em toda extensão da Av.
Machado de Assis e a limpeza na Rua Ângelo Munhoz Leite, próximo ao nº 160, Jardim Boa
Esperança foram prontamente atendidas com a execução dos serviços solicitados. E,
informa que a Rua Leão de Faria, abaixo da esquina com a Av. Afonso Pena, possui
varredor fixo e que foi solicitada uma atenção especial ao local.
- Ofício nº 725, em resposta às Indicações nºs 543, 550, 689 e 736/2021 de autoria
do Vereador Braz da Máquina, informando o seguinte: - que foi realizada uma limpeza no
bairro e está sendo analisada a disponibilidade de realocar um varredor para Gaspar Lopes
e em relação à colocação de lixeiras, encontra-se em andamento um projeto de
contrapartida para confecção e instalação de novas lixeiras no Município; - que foi
prontamente atendida a solicitação de maior cobertura de varrição nas proximidades do
Hospital Gripal COVID, com o direcionamento de um varredor duas vezes ao dia no local
para garantir a limpeza; que o pedido de limpeza do Córrego Pântano encontra-se em
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andamento e; - que a limpeza nos bairros Jardim América e Nova América foi prontamente
atendida.
- Ofício nº 726, em resposta às Indicações nºs 74, 126, 231, 239, 662 e 691/2021 de
autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, informando o seguinte: - que a limpeza
nos bairros Campinho, Chapada, Vila Formosa, Santa Maria, Vista Alegre, Jardim Boa
Esperança, Morada do Sol e Pôr-do-Sol bem como na Travessa que liga a Rua Bias Fortes
ao Bairro São Vicente foram prontamente atendidas; - que a limpeza e manutenção, em
especial, nas Praças Getúlio Vargas e Emílio da Silveira são realizadas diariamente e
quanto à solicitação de vigilância, favor encaminhar pedido à Guarda Municipal; - que segue
em andamento a solicitação de varrição nos bairros Campinho e Vila Formosa; - que a
capina e a limpeza na Av. Alberto Vieira Romão, no Distrito Industrial foram prontamente
atendidas com a execução dos serviços solicitados; - que foi autorizada e executada a
supressão das árvores na Rua Gabriel Moura Leite, nas proximidades dos imóveis de nº s
312, 327 e 330.
- Ofício nº 727, em resposta às Indicações nºs 57 e 211/2021 de autoria da
Vereadora Kátia Goyatá, informando que a limpeza nos cemitérios foi prontamente
atendida pela equipe da Alfenas Ambiental. E, que a limpeza na Travessa Afonso Pena,
atrás da Delegacia de Polícia, é realizada com frequência e foi instalada uma placa de
proibido colocar lixo e entulhos no local.
- Ofício nº 728, em resposta às Indicações nº 53, 56, 97, 563 e 713/2021 de autoria
do Vereador Evanilson Pereira de Andrade (Ratinho), informando que a limpeza na Rua
Paulo Paulino da Costa, nas proximidades da papelaria do Morvan voltou à normalidade
com o retorno do varredor do local de suas férias; - que foi prontamente atendida a mudança
de dia de coleta de lixo no condomínio Tangará; - que foi realizada a limpeza no bairro Novo
Horizonte; - que a solicitação de varredores na Rua Pedro Tercetti foi prontamente atendida,
porém o número insuficiente de varredores para atender todos os bairros, a varrição no local
está ocorrendo duas vezes na semana e – que a limpeza na área verde no final da Rua
Pedro Tercetti, no bairro Morada do Sol, foi prontamente atendida.
- Ofício nº 729, em resposta às Indicações nº 517 e 522/2021 de autoria do Vereador
Márcio Fernando Costa, informando que está sendo feita uma programação para que a
varrição em toda extensão do bairro Alto da Boa Vista seja atendida o mais breve possível.
E, que a varrição em toda extensão da Rua Suína, no bairro Vale Verde foi prontamente
atendida, com a execução do serviço solicitado.
- Ofício nº 732, em resposta à Indicação nº 775/2021 de autoria do Vereador
Domingos dos Reis Monteiro, informando que a capina nas calçadas do Jardim Alvorada e
do Jardim Boa Esperança foi prontamente atendida.
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- Ofício nº 733, em resposta à Indicação nº 706/2021 de autoria do Paulo Agenor
Madeira, informando que a limpeza no bairro Jardim das Palmeiras foi prontamente
atendida.
1.4 Leitura das indicações de Vereadores:
- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA):
- Indicação nº 887/2021.
Assunto: pintar uma faixa de pedestres e escrever "Devagar Escola", na Avenida Afonso
Pena, em frente ao número 906, nas proximidades da entrada da Escola Sagrado Coração
de Jesus.
- Indicação nº 888/2021.
Assunto: construir um parquinho infantil nas imediações da pista de skate, no bairro Jardim
Aeroporto, tendo em vista a disponibilidade de uma grande área no local.
- Indicação nº 891/2021.
Assunto: reativar a iluminação dos postes que ficam em frente aos números 14, 256, 260,
290 e 338, na Rua Fama, Centro.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO (DOMINGUINHOS):
- Indicação nº 846/2021
Assunto: instalar um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua João Paulino
Damasceno, em frente ao Supermercado Santa Rita.
- Indicação nº 890/2021
Assunto: trocar as lâmpadas dos postes localizados nas Ruas Maria José de Carvalho, em
frente ao nº 248; José Maria Soares, em frente ao nº 287 e 124 e José de Carvalho Salles,
em frente ao imóvel nº 72, todos no bairro Colinas Park.
- Indicação nº 893/2021
Assunto: providenciar, junto ao setor competente, a troca das lâmpadas queimadas, das
Ruas:
-Benedito Terceti, em frente ao nº 44;
-Rua Adolfo Engel, em frente ao nº 115, 65 e 35;
-Fabiano Barbosa, em frente ao nº 230;
-Expedicionário José Jordão, em frente ao nº 222;
-Antônio da Silva Lemos, em frente ao nº 15;
-João Paulino Damasceno, em frente ao nº 1217, no Jd. Tropical.
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO):
- Indicação nº 877/2021.
Assunto: realizar o rebaixamento do meio-fio na Rua Antônio Fernandes Sales, 353.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS:
- Indicação nº 860/2021.
Assunto: fazer a demarcação horizontal de estacionamento exclusivo para motos, por volta
de 10 (dez) vagas, na Rua Rui Barbosa, nas proximidades do nº 50, Centro, no local da foto
anexa.
- Indicação nº 889/2021.
Assunto: colocar quebra molas na Rua Henrique Carivaldo de Miranda nas proximidades
dos imóveis nºs 132/113, no bairro Jardim Nova América (fotos anexas).
- Indicação nº 895/2021.
Assunto: recapear a extensão da Rua Raimundo Corrêa - no Bairro Jardim São Carlos.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ
- Indicação nº 878/2021.
Assunto: realizar uma limpeza e colocar uma grade no bueiro da esquina da Rua Angelim,
nº 131, Bairro Vale Verde.
- Indicação nº 897/2021.
Assunto: colocar redutor de velocidade na Rua Padre Cornélio Hans, próximo ao nº 3547,
no Jardim Alvorada.
- Indicação nº 898/2021.
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.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA):
- Indicação nº 882/2021.
Assunto: trocar as lâmpadas dos postes da Rua Américo de Oliveira, próximo ao nº 259,
Jardim São Paulo e da Rua Francisco Lobanco, próximo ao nº 162, no Conjunto Habitacional
Francelino Pereira dos Santos (Pinheirinho).
- Indicação nº 883/2021.
Assunto: determinar ao setor responsável pela iluminação pública do Munícipio que
proceda a troca das lâmpadas dos postes de iluminação , localizado na Rua Dorival Caymmi,
próximos ao nº 771, no bairro Chapada.
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- Indicação nº 884/2021.
Assunto: colocar placas de identificação de ruas em todos os bairros do Município de
Alfenas que estejam apresentando a necessidade do atendimento desta demanda.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO):
- Indicação nº 861/2021.
Assunto: notificar as empresas que atuam na área de locação de caçambas para
recolhimento de entulhos em nossa cidade, com o intuito de exigir a colocação de uma lona
de proteção que possa cobrir e proteger a carga durante o seu transporte.
- Indicação nº 865/2021.
Assunto: viabilizar a construção de calçada de passeio público na Rua Américo Totti, nas
imediações da área verde, no bairro Jd. Panorama.
- Indicação nº 876/2021.
Assunto: cercar a área verde do bairro Jardim Panorama, nas imediações da Rua Américo
Totti.
- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO:
- Indicação nº 857/2021.
Assunto: realizar a iluminação, a limpeza da pista de caminhada e instalação de ponto de
internet na Av. Lincoln Westin da Silveira, nas proximidades do imóvel nº 4400, em frente ao
CVT, para frente, sentido Jardim Primavera.
- Indicação nº 880/2021.
Assunto: que intervenha junto à Secretaria Municipal de Trânsito, no intuito de providenciar
um redutor de velocidade na Av. Lincoln Westin da Silveira, na altura do nº 800 (Foto anexa).
- Indicação nº 881/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de providenciar as sinalizações horizontal e vertical nas
Ruas Emílio de Menezes e Benjamin Constant.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA:
- Indicação nº 885/2021.
Assunto: realizar a varrição e capina do meio-fio da Av. Lincoln Westin da Silveira, em toda
sua extensão, bem como limpeza de um bueiro nessa mesma avenida, em frente ao
comércio nº 795.
- Indicação nº 886/2021.
Assunto: podar as árvores situadas no terceiro Cemitério que estão atingindo as
residências, no local das fotos anexas.
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- Indicação nº 892/2021.
Assunto: adquirir novos veículos para realização dos serviços de transporte de pacientes da
Secretaria Municipal de Saúde, bem como realizar a manutenção da frota existente.
1.5 Palavra do Vereador (concedo a palavra aos vereadores para breves comentários
sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público).
II – TRIBUNA LIVRE – (tempo máximo 15 minutos)
- Sr. Renato Graciano Serafim, representante da empresa BORACAR TRANSPORTE E
SERVIÇOS LTDA que se inscreveu-se na palavra livre para falar da importância da
regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros. (Lei do Uber)
III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA:
3.1. Apresentação de Proposições:
3.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo:
- Mensagem nº 83, de 29 de junho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio
da Silva, encaminhando projeto de lei que “Dispõe sobre o incentivo e a promoção da família
circense, bem como instalação e funcionamento de circos itinerantes no Município de
Alfenas e dá outras providências”.
- Mensagem nº 89, de 05 de agosto de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio
da Silva, solicitando SUBSTITUIÇÃO de anexo do Projeto de Lei referente à Mensagem de
nº 60/2021.
- Mensagem nº 90, de 05 de agosto de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio
da Silva, encaminhando projeto de lei que “Altera a Lei Municipal nº 4.927, de 20 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras
providências”.
- Mensagem nº 91, de 05 de agosto 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 Municipal nº 4820, de 19 de novembro de 2018 que Autoriza o
Município de Alfenas a outorgar a concessão do Aeroporto Comandante Paschoal Patrocínio
Filho (SNE) e dá outras providências”.
- Mensagem nº 92, de 05 de agosto de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio
da Silva, encaminhando Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal que “Altera os
dispositivos que menciona da Lei Orgânica do Município de Alfenas”
- Mensagem nº 94, de 05 de agosto 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
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PARECERES VERBAIS E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM ÚNICO TURNO, NESTA
REUNIÃO ORDINÁRIA, que “Autoriza o Poder Executivo a desafetar, afetar e a alienar
osbens imóveis que especifica, em função da criação de Parques Ambientais, Complexos
Esportivos e de Lazer e dá outras providências”.
- Mensagem nº 95, de 05 de agosto de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz
Antônio da Silva, RETIRANDO o Projeto de Lei encaminhado através da Mensagem nº
87/2021, que autoriza o Poder Executivo a desafetar, afetar e alienar os bens imóveis que
especifica e dá outras providências.
3.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo:
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho
do Asfalto) que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Manoel de Ávila Neto”.
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio
Dunga) que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Gilmar Costa da Silva”.
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio
Dunga) que “Concede Diploma de Honra ao Mérito à Sra. Danusa da Silva”.
- Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, que “Dispõe sobre a apresentação
de relatório bimestral sobre as obras em andamento ou com prazo de execução suspenso
no Município”.
- Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, que “Institui a Semana da Árvore,
no Município de Alfenas e dá outras providências”.
- Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, que “Cria o Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no âmbito do Município de Alfenas e dá
outras providências”.
3.2 Discussão e Votação de Proposições.
3.2.1 Discussão e Votação em Único Turno:
a) Requerimentos:
- Requerimento nº 167/2021, subscrito pela Vereadora Tani Rose Ribeiro.
Assunto: informar os gastos anuais do Município com medicamentos, fraldas e leites,
através da Central de Distribuição de Medicamentos nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020.
- Requerimento nº 168/2021, subscrito pela Vereadora Teresa Suelene de Paula.
Assunto: que informe a situação de pagamentos do INSS dos servidores públicos junto à
agência previdenciária, bem como sua receita nos anos de 2017,2018,2019,2020 e 2021.
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- Requerimento nº 171/2021, subscrito pela Vereadora Kátia Goyatá.
Assunto: requer que informe o seguinte:
I – há uma previsão e um planejamento para o retorno das aulas escolares e das creches do
Município?
II – Em relação às ONGs e às instituições educacionais (Sarai) que trabalham com crianças,
há previsão do retorno de suas atividades?
III- Informar, em percentual, qual o número de profissionais da Educação que estão
imunizados com a primeira e a segunda dose da vacina contra a COVID-19.

IV – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS
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