PAUTA
23ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 21.06.2021
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 Expediente do Executivo:
- Ofício nº 139/SMS/2021, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Deyv Cabral
de Assis, dirigido ao Presidente Jaime Daniel dos Santos, solicitando a indicação de 02
(dois) servidores públicos da Câmara Municipal de Alfenas para compor a Comissão
Eleitoral para eleição dos membros do Conselho Municipal de Saúde, conforme Decreto
2914, de 14 de junho de 2021.
- 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 609, em resposta ao Requerimento nº 98/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando informações prestadas pelo Gerente de
Regularização Fundiária a respeito dos terrenos aforados.
- Ofício nº 614, em resposta à Indicação nº 784/2021 de autoria do Vereador Luciano
Guilherme Felipe Lee, informando que já está em andamento a vacinação para os
profissionais da educação.
- Ofício nº 617, em resposta às Indicações nº 663/2021 de autoria do Vereador Braz
da Máquina, informando que não há possibilidade de realizar o plantio de grama na Creche
Dona Vanja, por falta de orçamento.
- Ofício nº 631, em resposta ao Requerimento nº 136/2021 de autoria da Vereadora
Kátia Goyatá, encaminhando informações sobre professores aposentados e dispensados
na rede pública municipal de ensino em 2021.
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- Ofício nº 632, em resposta ao Requerimento nº 142/2021 de autoria do Vereador
Vagner Tarcísio de Morais, encaminhando esclarecimentos apresentados pelo
Superintende de Trânsito sobre a viabilidade de instalar semáforos no cruzamento entre as
vias públicas Av. Dr. Lincoln Westin da Silveira e Rua José Constantino da Silveira,
1.4 Expediente de Terceiros:
- Ofício protocolado sob o nº 002736, subscrito pelo Presidente do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Varginha e Região – MG Fábio Massante
Chaves, dirigido ao Presidente Jaime Daniel dos Santos, solicitando a possibilidade de
incluir os trabalhadores bancários no grupo prioritário de vacinação do Município de Alfenas,
tendo em vista o elevado índice de contaminação entre os bancários, conforme dados
estatísticos nacionais e pelo fato de as atividades bancárias serem consideradas essenciais
face ao pagamento do auxílio emergencial, bolsa família, aposentados dentre outros.
Informa ainda que muitos municípios já conseguiram incluir os bancários nos grupos
prioritários diante dos riscos que estes trabalhadores estão exposto.
1.5 Leitura das indicações de Vereadores:
- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA):
- Indicação nº 822/2021.
Assunto: que interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de trocar
as lâmpadas queimadas no Bairro Jardim Alvorada, sendo de quatro postes na Rua Emília
Pereira Esteves, no início da Av. Jovino Fernandes Salles, descendo para o início da rua
Emília Pereira Esteves, até o nº 165.
Também em frente aos imóveis de nºs 350, 515, 537 e 587, sendo mais quatro
postes na mesma rua acima citada, com lâmpadas queimadas.
Assim, peço urgência na troca dessas lâmpadas queimadas, pois totalizam 8
(oito) postes.
- Indicação nº 823/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de construir uma Creche e um PSF nos seguintes bairros:
Residencial Júlio Alves, Jardim Olímpia, Residencial Oliveira e Pôr do Sol II.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO):
- Indicação nº 821/2021.
Assunto: colocação de braços e lâmpadas à Avenida Rui Totti Martins, que efetua a ligação
entre o Bairro Jardim da Colina à Empresa Outspan.
- INDICAÇÕES DO PRESIDENTE JAIME DANIEL DOS SANTOS
- Indicação nº 808/2021.
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Assunto: manutenção das lâmpadas de iluminação pública que podem estar queimadas na
Rua Eugênio Ferreira Barbosa, nas proximidades do número 188, no bairro Vila Godoy.
- Indicação nº 815/2021.
Assunto: instalar redutor de velocidade (quebra-molas) próximo ao parquinho infantil recém
instalado na Rua Campinas, entre os números 1088 e 1094, no bairro Jardim São Paulo.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS:
- Indicação nº 814/2021.
Assunto: colocar, reiterando o pedido realizado na Indicação n.º 216/2021, uma passagem
elevada de pedestres entre os Supermercados Pinheiros e EPA, na Av. Jovino Fernandes
Salles, no bairro Jardim Alvorada.
- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ
- Indicação nº 812/2021.
Assunto: solicito ao Executivo Municipal a propositura de Projeto de Lei que dispõe sobre o
uso de sistema viário urbano no Município de Alfenas para prestação de serviços de
transporte individual remunerado de passageiros, com fins de regulamentar a atividade de
motoristas por meio de plataformas de tecnologia por aplicativos.
- Indicação nº 816/2021.
Assunto: fazer as trocas de lâmpadas na Pça. da Saudade (pracinha do cemitério)
realizar melhorias (revitalização) naquilo que for possível.
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- Indicação nº 817/2021.
Assunto: realizar melhorias na área verde situada na Rua José Ferreira de Morais, próximo
ao nº 334, no bairro Jardim Aeroporto, como a troca de lâmpadas e a limpeza do local.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR LUCIANO GUILERME FELIPE LEE (LUCIANO SOLAR):
- Indicação nº 824/2021.
Assunto: que sejam adotadas as medidas de cumprimento aos protocolos sanitários – sem
flexibilização – de prevenção à pandemia da Covid-19, de acordo com a classificação da
Onda Vermelha, deliberada pelo Governo do Estado de Minas Gerais com relação a nossa
macrorregião.
- Indicação nº 825/2021.
Assunto: que forneça um número telefônico de contato direto com a Secretaria Municipal de
Saúde, para o fim específico de que as pessoas que foram vacinadas e tiveram reação
alérgica à vacina, possam obter maiores esclarecimentos, antes da ida a hospitais.
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO):
- Indicação nº 810/2021.
Assunto solicitar ao gari (varredor), que cuida da limpeza das ruas nas proximidades do
Hospital Santa Casa para realizar a limpeza do banco vermelho que a Prefeitura fez em
frente ao Restaurante Popular.
- Indicação nº 811/2021.
Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente no sentido de
verificar a possibilidade de adotar um programa (projeto) de substituir as árvores, que estão
sendo cortadas, por outras espécies de arborização que não agridem calçadas, solo e
telhados de residências.
- Indicação nº 813/2021.
Assunto: fazer bolsões de contenção nas estradas vicinais de todo o Município de Alfenas.
- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO:
- Indicação nº 820/2021.
Assunto: notificar o proprietário para que realize a limpeza do terreno e tome providências
na Rua Canavieiras, número 386, Bairro Itaparica.
- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA:
- Indicação nº 804/2021.
Assunto: vistoriar uma árvore que encontra-se na Rua Terezinha Salles Santos, em frente
ao nº 177, no Jardim São Lucas.
- Indicação nº 818/2021.
Assunto: trocar as lâmpadas na Rua Pio XII, do nº 139 em diante.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS:
- Indicação nº 826/2021.
Assunto: colocar placas nominativas de via pública no loteamento denominado “Cidade
Universitária”.
- Indicação nº 827/2021.
Assunto: instalar iluminação e paisagismo na pista XCO Olímpica de Alfenas que está
situada no alto do Jardim Aeroporto.
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).
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II – SEGUNDA PARTE – Tribuna Livre:
- Vander Cherri Marcolino, inscrito na palavra livre para falar sobre a Regionalização do
PROCON.
III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA:
3.1. Apresentação de Proposições:
3.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo:
- Mensagem nº 63, de 14 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 Municipal 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 64, de 16 de junho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio
da Silva, solicitando a RETIRADA do Projeto de Lei encaminhado através da Mensagem nº
10/2021, que altera a Lei Municipal nº 4449, de 28 de agosto de 2013.
- Mensagem nº 65, de 17 de junho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio
da Silva, encaminhando Projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA,
que “Autoriza permuta de imóveis com doação e obrigação de fazer e dá outras
providências”.
- Mensagem nº 66, de 17 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
Municipal nº 4.997, de 22 de abril 2021 e dá outras
providências”.
- Mensagem nº 67, de 17 de junho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio
da Silva, encaminhando Projeto de lei complementar, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE
URGÊNCIA, 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 ”.
- Mensagem nº 68, de 17 de junho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio
da Silva, encaminhando Projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA,
que “Institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do
Município de Alfenas – PROREFIS 2021 e dá outras providências”.
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- Mensagem nº 69, de 18 de junho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio
da Silva, encaminhando Projeto de lei, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº
4542/2014”.
3.2 Discussão e Votação de Proposições.
3.2.1 Discussão e Votação em Único Turno:
a) Requerimentos:
- Requerimento nº 155/2021, subscrito pelo Presidente Jaime Daniel dos Santos.
Assunto: Requeiro informações referentes a frota de veículos e máquinas disponíveis ao
serviço público municipal na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Obras) e
pede resposta as seguintes informações:
1) Quantos veículos (caminhões ou máquinas) esta secretaria dispõe para sua
prestação de serviços à população da nossa cidade?
2) Quantos veículos ou máquinas estão parados e quais os motivos destas
paralisações?
3) Com relação a frota de veículos parada por falta de manutenção ou
consertos, qual o valor financeiro para reativar as funcionalidades normais destes
maquinários? A secretaria dispõe destes recursos?
4) Existe uma empresa terceirizada prestadora de serviços públicos para esta
Secretaria? Se sim, qual o valor pago pelo contrato de prestação de serviços?
- Requerimento nº 156/2021, subscrito pelo Vereador Paulo Agenor Madeira.
Assunto: dentre as atividades do Poder Executivo sabemos que as atividades fins não
podem ser terceirizadas, são autorizadas as atividades meio, assim considerando a
terminologia técnica. Sendo assim, buscando mais esclarecimentos, indagamos quais
setores ou atividades estão sendo terceirizadas pelo Poder Executivo, levando-se em
consideração as solicitações abaixo:
I - Requeiro que envie uma planilha contendo as atividades que estão sob a
ótica acima referida, além de mencionar o início e o fim do prazo, bem como os contratos
que conduziram para tal ato;
II – Enviar a qualificação da empresa, juntamente com o setor responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do serviço;
III – Informar onde está localizada a sede principal e a filial em Alfenas;
IV – Informar o horário de atendimento ao público para reclamações ou
solicitações; e
V - Demais informações que se fizerem necessárias.
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- Requerimento nº 157/2021, subscrito pela Vereadora Kátia Goyatá.
Assunto: enviar todas as atas assinadas, de todas as reuniões da Comissão de
Enfrentamento ao COVID-19, desde o início da pandemia, do primeiro Decreto nº 2.530 até
a presente data.
- Requerimento nº 158/2021, subscrito pela Vereadora Kátia Goyatá.
Assunto: que envie a esta Casa Legislativa cópia do Relatório Resumido de Execução
Orçamentária - RREO, dos dois primeiros bimestres de 2021.
- Requerimento nº 159/2021, subscrito pela Vereadora Kátia Goyatá.
Assunto: Requeiro ao Sr. Prefeito Municipal, após ouvido o Plenário e com fulcro no artigo
106 da Resolução 04/2016, Regimento Interno desta Casa Legislativa, o seguinte:
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2020, que é
divulgada a cada dois anos, traz os medicamentos e insumos que devem atender às
necessidades de saúde prioritárias da população brasileira.
Na edição de 2020 houve a inclusão de 39 itens, sendo 37 medicamentos e 2
insumos. A lista foi publicada pela Portaria nº 3047, de 28 de novembro de 2019.
Assim, requeiro que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações
referentes às medicações que existem e são fornecidas, pelo Sistema único de Saúde - SUS no
Município, sendo:
1 - qual o setor responsável pelos medicamentos de alto custo no SUS?
2 - quais os antidepressivos que o SUS fornece?
3 - quais são os remédios gratuitos da Farmácia Popular?
4 - quais medicamentos são fornecidos pela Farmácia Popular?
5 - quais as bases de atendimentos?
6 - onde são entregues?
7 - qual o valor mensal gasto com medicações?
8 - qual é a forma de controle das medicações (entrada/saída) desses
medicamentos, principalmente, os de saúde mental e os de uso controlado?

b) Moções:
- Moção de nº 34/2021, de autoria conjunta dos Vereadores Tani Rose Ribeiro e Luciano
Solar.
Assunto: Moção de Repúdio contra a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), em
virtude da forma com que, há anos, vem realizando a poda de árvores em nosso município,
sendo que, provavelmente tem sido efetuada sem um profissional técnico, haja vista que as
árvores encontram-se deformadas, diminuindo, assim, o seu tempo útil de vida e,
consequentemente, sem o devido respeito com o meio ambiente.
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- Moção de nº 35/2021, de autoria conjunta dos Vereadores Tani Rose Ribeiro e Luciano
Solar.
Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao Secretário Municipal Antônio
Anchieta de Brito (Cheta) e toda a sua equipe junto à Secretaria Municipal de Obras, pelo
excelente trabalho realizado através da Secretaria Municipal de Obras no Bairro Rural Ponte
das Amoras, mais especificamente, próximo da Dona Ana e do Senhor João Mané, onde
atualmente reside, a sua filha Aurora.
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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