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PAUTA 
20ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 31.05.2021 

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: 

 
- 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 536, em resposta à Indicação nº 720/2021 de autoria do Vereador Evanilson 

Pereira de Andrade, informando que o projeto de lei que institui a política do “cão 

comunitário” foi protocolizado na Câmara Municipal no dia 21.05.2021. 

 

- Ofício nº 537, em resposta à Indicação nº 349/2021 de autoria do Vereador José Carlos 

de Morais, informando que a capina no lote ao lado da Clínica Recanto dos Canarinhos foi 

prontamente atendida. 

 

- Ofício nº 538, em resposta à Indicação nº 593/2021 de autoria do Vereador Márcio 

Dunga, informando que o serviço de roçadeira no complexo da Chapada foi prontamente 

atendido com a execução do serviço solicitado. 

 

- Ofício nº 539, em resposta à Indicação nº 656/2021 de autoria do Vereador Domingos 

dos Reis Monteiro, informando que a capina e a limpeza nas ruas Benedito Tercetti, 

Fabiano Barbosa, Monsenhor José Umbelino e Antônio da Silva Lemos, no Jardim Tropical 

foram prontamente atendidas. 

 

- Ofício nº 540, em resposta às Indicações nºs 610 e 612/2021 de autoria do Vereador 

Paulo Agenor Madeira, informando que a capina e a limpeza no quarteirão da Rua General 

Carneiro com a Benjamin Constant e Treze de Maio, bem como no Jardim Vista Alegre, 

foram prontamente atendidas. 

 



 

 

2 

 

- Ofício nº 541, em resposta à Indicação nº 591/2021 de autoria da Vereadora Teresa 

Suelene de Paula, informando que a limpeza e a capina nos canteiros da Av. Governador 

Valadares foram prontamente atendidas com a execução do serviço solicitado. 

 

- Ofício nº 542, em resposta à Indicação nº 564/2021 de autoria do Presidente Jaime 

Daniel, informando que a limpeza e a capina em toda extensão da Rua Treze de Maio  

foram prontamente atendidas. 

 

- Ofício nº 545, em resposta às Indicações nºs 578 e 582/2021 de autoria da Vereadora 

Tani Rose Ribeiro, informando que as limpezas na Rua da Amizade, no bairro Vila Betânia, 

bem como nas Ruas Thiago Barbosa Paes em frente à Escola Napoleão Salles e na Rua 

José Resck, próximo ao nº 111, no bairro Vista Grande foram prontamente atendidas. 

 

- Ofício nº 546, em resposta às Indicações nº 136 e 488/2021 de autoria da Vereadora 

Kátia Goyatá, informando que a limpeza e a capina na pista de aeronave do aeroporto, bem 

como a limpeza e a retirada de entulho de um parquinho localizado na Rua Sul, em frente ao 

nº 758, no bairro Recreio Vale do Sol, foram prontamente atendidas com a execução dos 

serviços solicitados. 

 

- Ofício nº 554, em resposta ao Requerimento nº 110/2021 de autoria do Vereador Paulo 

Agenor Madeira, encaminhando informações sobre o albergue municipal.  

 

- Ofício nº 555, em resposta ao Requerimento nº 146/2021 de autoria do Vereador 

Luciano Guilerme Felipe Lee, encaminhando informações sobre ciclo turismo no Município.  

 

- Ofício nº 561, em resposta ao Requerimento nº 115/2021 de autoria do Vereador 

Evanilson Pereira de Andrade, informando que o Município irá construir um novo PSF 

(Caensa). 

- Ofício nº 562, em resposta ao Requerimento nº 109/2021 de autoria do Vereador 

Luciano Guilerme Felipe Lee, encaminhando informações sobre a campanha de vacinação 

contra a COVID-19 em nosso Município: 

 

- Ofício nº 563, em resposta ao Requerimento nº 83/2021 de autoria da Vereadora Kátia 

Goyatá, encaminhando informações a respeito dos Agentes Comunitários de Saúde.  

 

- Ofício nº 564, em resposta ao Requerimento nº 136/2021 de autoria da Vereadora Kátia 

Goyatá, solicitando prorrogação do prazo para resposta, por mais 20 (vinte) dias, em 

consonância com a Lei Orgânica Municipal.  

 

 

1.4 Leitura das indicações de Vereadores: 
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA): 

 

- Indicação nº 758/2021. 

Assunto: realizar o asfaltamento por completo da Rua Monteiro Lobato, no bairro Jardim São 

Carlos. 

 

- Indicação nº 760/2021. 

Assunto: fazer o asfalto da estrada que começa no bairro Gaspar Lopes até o bairro rural 

Volta da Ferradura e também o asfalto começando na perimetral até o porto da balsa. 

 

- Indicação nº 763/2021. 

Assunto: realizar melhorias no bairro rural Matão, como troca de lâmpadas por LED, pois há 

9 (nove) postes com lâmpadas de mercúrio, sendo que 04 (quatro) postes estão com as 

lâmpadas queimadas; bem como fazer o asfalto da estrada, começando na entrada do 

Matão e chegando na entrada das terras de propriedade do Sr. Severo Araújo. 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO): 

 

- Indicação nº 757/2021. 

Assunto: providenciar a cobertura asfáltica de pequenos trechos da Rua Construtor José 
Neto e José Maria de Oliveira. 

 
- Indicação nº 762/2021. 

Assunto: recolocar de grades nos bueiros localizado na Rua Domingos Alexandre, nº 228, 

bairro Jd. América. 
 

- Indicação nº 764/2021. 

Assunto: realizar a manutenção e reparos em alguns brinquedo e nivelamento do gramado 

do Playground da praça Antônio Van Graf, em frente a APAE. 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS: 

 

- Indicação nº 759/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de incluir os educadores físicos na lista de vacinação dos 
profissionais de saúde, a partir dos próximos lotes, bem como no diz respeito às pessoas 
com comorbidades, que seja divulgado em conjunto com as datas e locais de vacinação, 
qual o tipo de documentação faz-se necessária para comprovação da referida comorbidade, 
como receitas médicas, laudos, etc. 
 
- Indicação nº 767/2021. 

Assunto: pintar o quebra-molas situado na Rua Guiomar Esteves, em frente ao número 156, 
Residencial São Lucas.  
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- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ 

 

- Indicação nº 753/2021.  

Assunto:  realizar uma limpeza da rua e calçadas na Rua José Constâncio da Silveira, em 

toda a sua extensão, no Bairro Jardim Aeroporto. 

 

- Indicação nº 754 /2021.  

Assunto: realizar a notificação dos proprietários dos terrenos localizados na  Rua José 

Constâncio da Silveira, entre os números 328 a 544, do lado direito para quem desce ao 

Bairro Jardim Aeroporto, para que realizem a limpeza de seus lotes e os respectivos 

fechamentos. 

 

- Indicação nº 756/2021.  

Assunto: realizar parceria com o setor privado, objetivando a criação do Memorial Municipal 

em Homenagem às Vítimas da COVID-19 no Município de Alfenas. 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR LUCIANO SOLAR. 

 

- Indicação nº 768/2021.  

Assunto: que verifique a possibilidade, junto ao setor competente, de incluir os Assistentes 
Sociais, os Educadores Físicos e os Seguranças que atuam na linha de frente nos hospitais, 
no grupo prioritário de pessoas da área da saúde, na vacinação contra a COVID-19. 
 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA) 

 

- Indicação nº 738/2021.  

Assunto: realizar a limpeza e o conserto do bueiro localizado na Rua Tiso, próximo ao nº 25, 
no bairro Recreio Vale do Sol. 

 
- Indicação nº 750/2021.  

Assunto: colocar iluminação na Rua José de Carvalho da Silva, próximo aos imóveis de nºs 
80 e 90, esquina com a Rua Verenice da Silva Csizmar, no bairro Pinheirinho. 
 
- Indicação nº 751/2021.  

Assunto: instalar iluminação pública na Av. Nossa Senhora Aparecida, próximo ao número 
331, no bairro Santa Clara. 
 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO): 

 

- Indicação nº 746/2021. 

Assunto:  que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras a fim de instalar redutores de 

velocidade e fazer sinalização na Rua Benjamin Constant, no trecho entre a Casa São 

Carlos Materiais de Construção até a Alfa Elétrica, no Jardim São Carlos. 
 



 

 

5 

 

- Indicação nº 747/2021. 

Assunto:  colocar lixeiras na Praça Amália Engel (Praça da Estação). 

 

- Indicação nº 748/2021. 
Assunto: através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos solicito verificar a 
possibilidade de realizar a troca das lâmpadas (luminárias) dos postes de um trecho da 
Avenida Afonso Pena, compreendido entre as Ruas Maria de Lourdes Munhoz até Leão de 
Faria, no Bairro Aparecida. 
 

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA: 

 

- Indicação nº 749/2021. 

Assunto: providenciar, urgentemente, a colocação de grade no bueiro localizado na Rua 
Joaquim Bento de Souza, em frente ao número 131, no bairro Jd. Aeroporto. 

 

- Indicação nº 752/2021. 

Assunto: colocar um redutor de velocidade na Rua Rita Engel Ayer, próximo ao nº 193, no 

Bairro Campos Elíseos. 

 

- Indicação nº 755/2021. 

Assunto: providenciar a pintura de sinalização dos quebra-molas existentes por toda cidade, 

especialmente o que fica na Av. São José, em frente ao número 349. 

 

- INDICAÇÃO DE AUTORIA CONJUNTA DOS VEREADORES DOMINGOS DOS REIS 

MONTEIRO (DOMINGUINHOS) E VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS (GUINHO) 

 

- Indicação nº /2021. 

Assunto: fazer o recapeamento asfáltico em toda extensão da Praça Getúlio Vargas. 

 

1.5 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. Apresentação de Proposições: 

 

2.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo: 

 

- Mensagem nº 09, de 09 de fevereiro de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei Complementar, que "Altera a Lei 
Complementar Municipal nº 04, de 30/11/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISSQN, nos termos da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003, 
com redação dada pela Lei Complementar nº 175, de 23/09/2020 e dá outras providências”. 
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- Mensagem nº 54, de 27 de maio de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que "Autoriza a criação do Sistema Municipal de 
Ensino do Município de Alfenas e dá outras providências”. 

 

- Mensagem nº 55, de 27 de maio de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que "Institui o Programa de Apoio à Pessoa com 
Transtornos do Espectro Autista (PROTEA) no âmbito do Município de Alfenas e dá outras 
providências”. 
 

- Mensagem nº 56, de 28 de maio de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA E 
DISPENSA DOS INTERTÍCIOS REGIMENTAIS, que " Autoriza a criação de ação no PPA 
2018/2021, inserção na LDO 2021 e abertura de crédito adicional especial ao Orçamento 
Vigente de despesa de capital decorrente de Acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas e dá outras providências'. 

 

2.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo: 
 

- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira, que 

“Concede diploma de honra ao mérito Sr. Belarmino Pereira”. 

 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira, que 

“Concede diploma de honra ao mérito Sr. Carlos Roberto Teodoro”. 

 

- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade, 

que “Concede título de cidadão honorário a Alan Pires Saher”. 

 

2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.2.1 Parecer conjunto das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça 
e Redação Final  e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto: 

 
- Projeto de Lei Complementar nº 01/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe 

sobre a regularização, no âmbito do Município de Alfenas, de edificações irregulares e 

clandestinas e dá outras providências". 

 

- Projeto de Lei nº 26/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 

2022 e dá outras providências". 

 

- Projeto de Lei nº 43/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Município de 

Alfenas a alienar, mediante leilão, o bem imóvel que menciona e dá outras providências". 
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2.2.2 Solicitação de Parecer VERBAL à Comissão de Orçamento e Finanças 
Públicas ao seguinte projeto: 
 

- Projeto de Lei Complementar nº 01/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe 

sobre a regularização, no âmbito do Município de Alfenas, de edificações irregulares e 

clandestinas e dá outras providências". 

 

- Projeto de Lei nº 43/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Município de 

Alfenas a alienar, mediante leilão, o bem imóvel que menciona e dá outras providências". 

 

2.3  Discussão e Votação de Proposições. 

 

2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

   

a) Emendas 

 

- Emendas apresentadas em conjunto pelas Comissões de Constituição, Legislação, 

Justiça e Redação Final, Orçamento e Finanças Pública:  

 

- Projeto de Lei nº 26/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 

2022 e dá outras providências". 

 

I – EMENDA MODIFICATIVA: o art. 2º do Projeto de Lei nº 26/2021 passará a 

viger com a seguinte redação: 

 

Art. 2º Em consonância com o disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição 

Federal de 1988, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2022, 

especificadas de acordo com os programas e ações estabelecidos no Plano 

Plurianual relativo ao período de 2022–2025   são as  constantes  no Anexo de 

Metas e Prioridades que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação 

de recursos na lei orçamentária de 2022 e na sua execução, não se constituindo, 

todavia, em limite à programação das despesas. 

 

- Projeto de Lei nº 43/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Município de 

Alfenas a alienar, mediante leilão, o bem imóvel que menciona e dá outras providências". 

 

I – EMENDA MODIFICATIVA: o art. 1º do passará a vigorar com a seguinte 

redação: 



 

 

8 

 

“Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante leilão, nos 

termos da legislação federal pertinente, a área de 4.000,00 m² (quatro mil metros 

quadrados), inserida dentro de uma gleba com área total de 4.84,00 ha, localizada no 

lugar denominado “Chácaras dos Camaradas”, matriculada junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis de Alfenas sob o nº 61.505, relacionada no Anexo Único desta Lei, 

avaliada em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para fins de realização de obras de 

interesse público”. 

 

II – EMENDA MODIFICATIVA: o art. 2º do Projeto de Lei nº 43/2021 passará 

a vigorar com a seguinte redação: 

  “Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 

Lei Municipal de nº 4.666, de 23 de dezembro de 2015 e a Lei Municipal nº 4.779, de 20 

de dezembro de 2017. 

 

b ) Projeto em Regime de Urgência 

 

- Projeto de Lei Complementar nº 01/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe 

sobre a regularização, no âmbito do Município de Alfenas, de edificações irregulares e 

clandestinas e dá outras providências". 

 

- Projeto de Lei nº 43/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Município de 

Alfenas a alienar, mediante leilão, o bem imóvel que menciona e dá outras providências". 

 

c) Requerimentos:  

 

- Requerimento nº  147/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 

Assunto: O Código de Trânsito Brasileiro  - CTB, em seu artigo 90, dispõe sobre a 

obrigatoriedade da sinalização no trânsito, devendo esta ser visível e em perfeitas 

condições. A sinalização de transito é uma das ações da administração municipal para 

melhoria da segurança viária, sendo assim requeiro à secretaria competente que informe a 

esta Casa Legislativa: 

1) O controle de todo o sistema de inventário da sinalização 

propostas e aplicadas ao município. 

2) Quais critérios lógicos e técnicos são adotados pelo 

município para execução de sinalização?  
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3) Informações a respeito de matérias: Microesferas. Tintas, 

Tinta à base de resina acrílica. Tinta com resina livre, Solvente. Termoplástico, Placas 

e outros. Há estes materiais para execução e eficácia do trabalho? 

4) Há um plano de ação denominando e aplicando os tipos de 

sinalização horizontal, sinalização vertical e demais tipos de sinalização necessária? 

 

- Requerimento nº 148/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 

Assunto:  
Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, na forma 

regimental, que solicite ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, o envio à esta Casa Legislativa de 

informações e documentos a respeito do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento – 

IMED, a qual gerencia e executa ações e serviços de saúde nas Unidades de Saúde de 

Alfenas:  

1 - Ata da eleição da atual diretoria, devidamente registrada em órgão 

competente; 

2 - Documentação de seu representante legal ou de seu procurador; 

3 Balanço Patrimonial e Demonstrativos de Resultado Contábil dos últimos 

exercícios fiscais do referido instituto, dos anos de 2018 a 2021; 

4 Demonstrativos de gastos do Município com a IMED.  

 
- Requerimento nº 149/2021, de autoria do Vereador José Carlos de Morais(Carlinho 
Vardemá) 
Assunto: que informe a esta Casa Legislativa a possibilidade de incluir os profissionais do 
ramo óptico do Município nos grupos prioritários de vacinação contra a COVID-19. 
 

d) Moções:  

 
- Moção de Aplausos nº 31/2021, subscrita pelo Presidente, Vereador Jaime Daniel dos 
Santos, ao trabalho dos profissionais do canil Municipal com toda a sua equipe, em especial 
aos servidores públicos Eli Rodrigues (Conhecido como Gansinho), defensor e protetor dos 
animais e à Dra. Cristiane, médica veterinária que atendeu prontamente um pedido de 
socorro para salvar a vida e uma cadelinha que precisou de uma cirurgia de urgência para 
salvar sua vida. 

 

2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
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- Projeto de Lei n.º 26/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 
2022 e dá outras providências”. 
 

2.3.3 Discussão e Votação em Segundo Turno: 

 
- Projeto de Lei n.º 38/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui no âmbito do 
Município de Alfenas o “Dia Marielle Franco – Dia de Enfrentamento às violências contra as 
Mulheres Negras”, incluindo-o no calendário oficial de nosso município no dia 14 de março 
de cada ano 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) 
 


