PAUTA
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 29.03.2021
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 68/SMS/2021, subscrito pelo Coordenador da Atenção Primária à Saúde da
Secretária Municipal de Saúde Sr. Túlio Lima da Silva, em resposta ao Requerimento nº
32/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, encaminhando respostas
referente à Política Nacional de Atenção Básica aplicada no Município de Alfenas.
- 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 235, em resposta à Indicação nº 227/2021 de autoria do Vereador Braz
Fernando da Silva, informando que a capina e a limpeza nas proximidades da área verde
no bairro Residencial Oliveira foram prontamente atendidas.
- Ofício nº 264, em resposta à Indicação nº 321/2021 de autoria do Vereador Márcio
Fernando Costa (Márcio Dunga), informando que foram realizadas vistorias nos imóveis
denunciados e na oportunidade foram lavradas as Notificações nºs 5523, 5524 e 5525/2021
- Ofício nº 265, em resposta às Indicações nºs 250 e 254/2021 de autoria do
Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga), informando a respeito do conserto do
alambrado da quadra do Bairro Pinheirinho, foi encaminhada planilha de solicitação de
compras à Secretaria Municipal de Fazenda.
- Ofício nº 266, em resposta à Indicação nº 303/2021 de autoria do Vereador
Domingos dos Reis Monteiro, informando que a limpeza na quadra do Bairro Santa Rita já
foi realizada.
- Ofício nº 267, em resposta às Indicações nºs 159 e 279/2021 de autoria do
Vereador Braz Fernando da Silva, informando que em relação à possibilidade de reforma e
pintura do Complexo Esportivo da Vila Promessa e parquinho, foi feita uma contrapartida
com a empresa Guincho Paiva para revitalização e reforma do mesmo.
E, quanto à possibilidade de melhorias na quadra do bairro Vista Grande, foi feita uma
contrapartida com a empresa do Sr. Flamarion para melhorias solicitadas.
1/10

- Ofício nº 268, em resposta à Indicação nº 158/2021 de autoria do Vereador José
Carlos de Morais (Carlinho Vardemá), informando que será colocada uma trave com
medidas padrão no campo do Bárbaras após a entrega definitiva para a Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer.
- Ofício nº 281, em resposta ao Requerimento nº 75/2021 de autoria de Todos
Vereadores, informando que não foi localizada uma área que se encaixe para doação ao
Clube Esportivo Operários e Associação Esporte Clube Cruz Preta para construção de um
novo campo de futebol.
- Ofício nº 282, em resposta ao Requerimento nº 66/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando informações prestadas sobre o Aterro
Sanitário Municipal pelo respectivo supervisor.
- Ofício nº 283, em resposta à Indicação nº 172/2021 de autoria do Presidente
Jaime Daniel, informando que segue anexa documentação da Coordenadora da Assistência
Farmacêutica Municipal referente à possibilidade de disponibilizar às pessoas com
deficiência (PcD) medicamentos não padronizados no SUS.
- Ofício nº 284, em resposta ao Requerimento nº 77/2021 de autoria da Vereadora
Teresa Suelene de Paula, encaminhando informações prestadas pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico referentes à contrapartida de doação/concessão de
terrenos à empresários.
- Ofício nº 285, em resposta ao Requerimento nº 52/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando informações sobre vagas disponibilizadas
para estacionamento no perímetro abrangido pela Área Azul no Município.
- Ofício nº 294, em resposta à Indicação nº 376/2021 de autoria do Vereador José
Carlos de Morais, informando que no momento não tem equipamentos de ginástica
disponíveis para colocar na pracinha da Travessa Padre Cornélio Hans e que tal solicitação
será colocada no cronograma de trabalho.
- Ofício nº 295, em resposta à Indicação nº 405/2021 de autoria do Vereador
Luciano Guilherme Felipe Lee, referente à possibilidade de reforma do Centro Esportivo
Via Promessa e instalação de parque infantil, informa que a dependência supracitada está
vinculada a contrapartida sob Lei nº 4919/2019.
- Ofício nº 296, em resposta às Indicações nºs 382, 416 e 422/2021 de autoria do
Vereador Márcio Fernando Costa, informando que no momento não pode haver
contratações, editais ou processos seletivos para a contratação de funcionários, durante o
dia, para manter em ordem as quadras esportivas municipais.
E, que se encontra nos anseios da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer instalar uma
academia ao ar livre e um parquinho no lote localizado próximo à rotatória, no cruzamento
da Rua Viçosa com a Avenida Carlos de Oliveira, do Residencial Oliveira, porém não sendo
possível, neste momento, o atendimento a reivindicação.
E, que quanto à possibilidade iluminação do “campinho” localizado na rotatória do
Residencial Oliveira, esquina da Rua Viçosa com a Rua Belo Horizonte, foi feito um
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levantamento de responsabilidade do muro da parte de cima do mesmo, pois está
ocasionando a possibilidade de um acidente, se vier abaixo diante de fortes indícios.
- Ofício nº 297, em resposta à Indicação nº 323/2021 de autoria do Vereador Márcio
Fernando Costa, informando que a manutenção e a limpeza do cemitério Santa Clara foram
prontamente atendidas.
- Ofício nº 298, em resposta à Indicação nº 318/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, informando que a manutenção do gramado e limpeza no
residencial Tupã foram prontamente atendidas.
- Ofício nº 307, em resposta ao Requerimento nº 60/2021 de autoria da Comissão
de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, informando que as indagações
referentes ao Projeto de Lei nº 06/2021 foram sanadas durante reunião realizada com os
membros da referida Comissão, bem como com o proprietário da empresa ICRO Soluções
para Manutenção e com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.
- Ofício nº 309, em resposta ao Requerimento nº 65/2021 de autoria do Vereador
Paulo Agenor Madeira, encaminhando informações sobre os critérios adotados na
fiscalização dos loteamentos do Município.
- Ofício nº 310, em resposta ao Requerimento nº 70/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando informações sobre a quantidade de alvarás
para construção emitidos no período entre 2014 e 2021, até o dia 24.03.2021, em virtude da
Lei 4504/14.
- Ofício nº 311/2021/CG/PMA, requerendo prorrogação ao prazo de resposta ao
Requerimento nº 68/2021 de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro, pois estão
aguardando o envio de informações por parte da empresa responsável.
1.4 Expediente de Terceiros:
- Correspondência, subscrita por Fernando Donizete Lima, da equipe local da EMATERMG encaminhando Relatório Anual de Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural –
RAA e os resultados alcançados no ano de 2020.
- Ofício nº 002/2021 FMMAA, subscrito pelo Presidente do Fundo Municipal do Meio
Ambiente Bruno Soares Corrêa de Oliveira solicitando a indicação de um representante
titular e um suplente para compor o referido Fundo.
1.5 Leitura das indicações de Vereadores, por ordem alfabética:
- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA):
- Indicação nº 452/2021.
Assunto: solicitar a melhoria da iluminação, limpeza e poda de árvores na pista de
caminhada do bairro Jardim Aeroporto.
- Indicação nº 454/2021.
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Assunto: realizar a limpeza e poda de árvores nas áreas verdes do bairro Jardim Aeroporto.
- Indicação nº 455/2021.
Assunto: realizar a limpeza e poda de árvores nas áreas verdes do bairro Santa Rita,
principalmente na Rua Eduardo Ferreira Dias.
- Indicação nº 458/2021.
Assunto: providenciar a limpeza e manutenção das calçadas da Av. Dr. Lincoln Westin da
Silveira, bem como do lote localizado na mesma avenida, na altura do número 405.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO:
- Indicação nº 394/2021.
Assunto: fazer a operação tapa-buracos na Rua Benedito Anunciação, em frente ao imóvel
de nº 82, no bairro Jardim América.
- Indicação nº 395/2021.
Assunto: realizar a operação tapa buracos no bairro Vale Verde, na Rua Ingá, próximo ao
imóvel nº 213; na Rua Araxá, próximo ao imóvel nº 132 e na Rua Maçarandubas, em toda
sua extensão.
- Indicação nº 396/2021.
Assunto: realizar serviços de tapa-buracos no Bairro Vila Betânia, na Rua União, próximo ao
nº 294.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO):
- Indicação nº 434/2021.
Assunto: criar, o mais rápido possível, um programa para realização de cirurgias de catarata,
mesmo durante a pandemia, seguindo todos os protocolos de segurança.
- Indicação nº 451/2021.
Assunto: realizar a poda das árvores localizadas na Rua Pedro Tercetti, em frente ao nº 140,
no bairro Morada do Sol.
- Indicação nº 463/2021.
Assunto: realizar operação tapa-buracos, com urgência, na Rua Américo Totti, n.º 1522,
Jardim Panorama, em frente à garagem.
- Indicação nº 464/2021.
Assunto: implantar mais vagas de estacionamento para idosos, motoboys e deficientes
físicos, na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Alfenas.
- INDICAÇÕES DO PRESIDENTE JAIME DANIEL:
- Indicação nº 433/2021.
Assunto: corrigir a instalação de um poste de iluminação da rede pública localizado na
Travessa Prudente de Morais, n. 20, bairro Santa Edwirges. O poste de iluminação da via se
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encontra localizado no meio da Travessa, ca usando transtornos aos moradores do local e
causou um acidente com um motociclista no período noturno.
- Indicação nº 465/2021.
Assunto: que verifique a possibilidade de incluir os atendentes das farmácias particulares do
município na lista de prioridade para aplicação da vacina de Covid-19, haja vista o alto índice
de contaminação durante o atendimento.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS (CARLINHO VARDEMÁ)
- Indicação nº 432/2021.
Assunto: colocar um carro de som nas ruas de toda a cidade, com a finalidade de informar
sobre a vacinação, com informação sobre o dia, hora e idade em que será vacinada naquela
semana.
- Indicação nº 457/2021.
Assunto: trocar as lâmpadas dos postes da Rua Antônio da Silva Lemos, no bairro Jardim
Tropical, por lâmpadas de LED.
- Indicação nº 462/2021.
Assunto: construir um redutor de velocidade na Rua Tiradentes, em frente ao número 2.335,
bairro Jd. São Carlos.
- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GOYATÁ:
- Indicação nº 437/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de atualizar o plano diretor do nosso Município.
- Indicação nº 440/2021.
Assunto: trocar duas lâmpadas dos postes de luz na Rua José Ferreira de Morais, n.º 70,
Jardim Aeroporto.
- Indicação nº 441/2021.
Assunto: trocar duas lâmpadas do poste situado na Terezinha Sales Santos, número 90, no
bairro Jd. São Lucas.
- Indicação nº 442/2021.
Assunto: trocar 03 (três) lâmpadas dos postes de luz na Rua Adolfo Engel, próximo ao nº 19,
- Hospital Imesa, Jardim Tropical.
- Indicação nº 443/2021.
Assunto: providenciar, urgentemente, a atualização do Plano de Saneamento Básico do
Município de Alfenas.
- Indicação nº 453/2021.
Assunto: fazer a pintura do ponto de apoio PSF da Vila Promessa.
- Indicação nº 456/2021.
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Assunto: realizar propaganda volante (carro de som) como meio de comunicação de
interesse comunitário, para informar à população sobre a vacinação, pontos e horários.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA):
- Indicação nº 435/2021.
Assunto: colocar postes de iluminação pública ao redor da pista de skate, localizada na
Avenida Jovino Fernandes Sales, em frente ao Elivelton Sport Center.
- Indicação nº 436/2021.
Assunto: providenciar a colocação de lixeiras de coleta seletiva para conscientizar os
frequentadores do mirante do Cascalho.
- Indicação nº 438/2021.
Assunto: notificar o proprietário do lote situado na Rua Argentina Alves Becker, próximo ao
nº 29, no bairro Recreio Vale do Sol, para que seja realizada a limpeza do local.
- Indicação nº 439/2021.
Assunto: realizar a limpeza e manutenção no campo de malha, situado do lado da Escola
Estadual José Grimminck, na Rua Sergio Macedo, no Bairro Pinheirinho.
- Indicação nº 444/2021.
Assunto: considerar a possibilidade de construir um calçadão, na Travessa Padre Cornélio
Hans, próximo ao número 21, no Bairro Aparecida, para que haja espaço para a instalação
de uma cabine de ponto de ônibus.
- Indicação nº 445/2021.
Assunto: trocar o parquinho que está situado no terreno ao lado direito do portão de entrada
da Escola Estadual Padre José Grimmminck, no bairro Pinheirinho, para o terreno de
esquina situado na frente (conforme foto explicativa em anexo), e aproveitar a área onde o
parquinho está atualmente e colocar uma quadra de areia.
- Indicação nº 446/2021.
Assunto: trocar as lâmpadas dos postes da Rua Murilo Magalhães, no bairro Jardim
América, próximo ao imóvel de nº 435.
- Indicação nº 447/2021.
Assunto: substituir a iluminação pública existente na Rua Maestro João Manoel, nº 147, no
Bairro Bosque dos Ipês, por uma com lâmpadas mais fortes de LED.
- Indicação nº 448/2021.
Assunto: providenciar, urgentemente, uma operação tapa-buracos em toda extensão da
Rua Maestro João Manoel, nº 147, no Bairro Bosque dos Ipês.
- Indicação nº 449/2021.
Assunto: trocar as lâmpadas dos postes da Rua Emília Pereira Esteves, no bairro Jardim
Alvorada, próximo ao n.º 531.
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- Indicação nº 450/2021.
Assunto: realizar uma avaliação no local e solucionar o problema existente de escoamento
irregular de água pluvial, na Rua Maestro João Manoel, no Bairro Bosque dos Ipês, na altura
do número 147.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO):
- Indicação nº 430/2021.
Assunto: providenciar 6 (seis) quadros negros para a escola do distrito de Barranco Alto.
- Indicação nº 431/2021.
Assunto: podar os galhos de uma árvore localizada na Av. Afonso Pena, 1613, bairro
Aparecida.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA:
- Indicação nº 4592021.
Assunto: providenciar quanto à poda do mato que cresce junto as calçadas e os bueiros
existentes na travessa da Rua Gabriel Moura Leite com a Av. Dr. Lincoln Westin da Silveira.
- Indicação nº 4602021.
Assunto: realizar uma limpeza da Rua Tupinambás, no Bairro Vila Teixeira, inclusive dos
bueiros, bem notificar os proprietários dos lotes situados na esquina com a Rua Aimorés
para que façam a capina e a retirada dos lixos de seus imóveis.
- Indicação nº 4612021.
Assunto: realizar a limpeza, notificação dos proprietários dos terrenos e providências nos
bueiros situados na Rua Aimorés, Vila Teixeira.
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 – ORDEM DO DIA:
2.1 Leitura de Pareceres:
2.1.1 Parecer dos membros da Comissão de Constituição, Legislação e
Redação Final ao seguinte projeto:
- Projeto de Lei nº 07/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4.855,
de 18 de junho de 2019 e dá outras providências”.
2.1.2 Parecer Verbal dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças
Públicas e da Comissão de Obras e serviços Públicos ao seguinte projeto:
- Projeto de Lei nº 07/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4.855,
de 18 de junho de 2019 e dá outras providências”.
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2.2 Discussão e Votação de Proposições.
2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno:
a) Emendas:
- Emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação
Final ao - Projeto de Lei nº 07/2021, de autoria do Executivo Municipal, com a seguinte
ementa: “Altera a Lei Municipal nº4.855, de 18 de junho de 2019 e dá outras providências”.
I – EMENDA MODIFICATIVA: o art. 1º da Lei Municipal do Projeto de
Lei nº 7/2021 passará a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir incentivo à Educação,
atividades complementares e/ou afins e Bônus Social para pagamento da dívida ativa
municipal, bem como utilizar do bônus para distribuição em prol da proteção animal e
cumprimento da Lei nº 4.834, de 20 de março de 2019, que “autoriza o Poder Executivo a
conceder patrocínio institucional aos atletas, artistas, equipes desportivas e culturais e dá
outras providências” e da Lei Municipal nº 4.950, de 31 de março de 2020, que “dispõe
sobre a distribuição do Bônus Social, instituído pela Lei Municipal nº 4.855, de 18 de junho
de 2019 em situações de emergência, calamidade pública ou necessidade premente para
garantir a segurança alimentar da pessoa humana e dá outras providências”.
b) Requerimentos:
- Requerimento nº 83/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.
Assunto: requeiro o envio à esta Casa Legislativa, de informações a respeito do repasse da
verba recebida para os Agentes Comunitários de Saúde (Lei complementar 13708/2018):
1) Qual o número de agentes comunitários que atuam no Município atualmente?;
2) Quantos estão nos PSFs e qual seus respectivos locais de trabalho?;
3) Qual a previsão do reaparece do fundo de saúde recebido?
4) Qual o valor total dos recursos já recebidos do programa?
5) Ainda existem valores a serem depositados aos agentes comunitários de saúde?
- Requerimento nº 85/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula.
Assunto: que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre o convênio
realizado junto ao CIARC - Centro de Inclusão, Avaliação, Reabilitação e Capacitação,
sendo:
1 - quantas crianças eram atendidas no teor do convênio;
2 - quais critérios eram realizados para que as crianças fossem atendidas;

8/10

3 - que sejam enviados cópia do convênio, documentação pertinentes a todo contrato,
valores, serviços prestados e demais informações necessárias para conhecimento do
convênio deste Centro de Inclusão junto ao Poder Executivo.
- Requerimento nº 86/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.
Assunto: que envie a esta Casa Legislativa a lista com todos os candidatos aprovados e que
foram convocados no concurso da Prefeitura Municipal de Alfenas no ano de 2016.
- Requerimento nº 87/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.
Assunto: que encaminhe a esta Casa Legislativa o relatório com os nomes, datas e valores
recebidos pelos servidores que receberam horas extras, nos anos de 2020 à 2021, até o
mês de março de 2021.
- Requerimento nº 88/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.
Assunto: Requeiro o envio à esta Casa Legislativa, de informações a respeito da
Contratação da Empresa Gilmar Firmino Ribeiro, inscrita sob CNPJ: 35.119.041/0001-86:
1 Enviar cópia do contrato firmado com a referida empresa;
2 Contrato Social Primitivo e a última alteração contatual;
3 Edital de licitação junto ao departamento de compras;
4 Lista dos licitantes que concorreram neste edital;
5 Número de funcionários;
- Requerimento nº 89/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.
Assunto: Requeiro a Vossa Excelência o envio à esta Casa Legislativa, de informações a
respeito da Contratação da Empresa Lili Dog Fashion, inscrita sob CNPJ: 18.957.594/000199:
1) Enviar cópia do contrato firmado com a referida empresa;
2) Contrato Social Primitivo e a última alteração contatual;
3) Edital de licitação junto ao departamento de compras;
4) Lista dos licitantes que concorreram neste edital;
5) Número de funcionários;
- Requerimento nº 90/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.
Assunto: que envie a esta Casa Legislativa informações a respeito da contratação da
empresa ABL Distribuidora de Produtos Hospitalares – CNPJ 07.534.438/0001-07
- contrato social primitivo e a última alteração contratual;
- edital de licitação junto ao departamento de compras;
- número de funcionários;
- enviar lista dos licitantes que concorreram.
c) Moções:
- Moção nº 18/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula.
Assunto: Moção de Pesar em face do falecimento do Sr. Nailton Soares de Jesus Júnior.
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- Moção nº 19/2021, de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro.
Assunto: MOÇÃO DE REPÚDIO à Medida Provisória nº 1.031, de 23 de fevereiro de 2021,
que possui como proposta a privatização da Eletrobrás.
- Moção nº 20/2021, de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro.
Assunto: Moção de Pesar em face do falecimento do Sr. Sebastião Tadeu de Almeida.
2.2.1 Discussão e Votação em Primeiro Turno
- Projeto de Lei nº 07/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4.855,
de 18 de junho de 2019 e dá outras providências”.
2.2.2 Discussão e Votação em Segundo Turno
- Projeto de Lei nº 06/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza repasse de
recursos para incentivo ao desenvolvimento tecnológico e dá outras providências”.
III – 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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