PAUTA
16ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 03.05.2021
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 Comunicados da Mesa Diretora:
1.4 Expediente do Executivo:
Ofício n.º 420/2021, subscrito pelo Sr. Pedro Alves Barros, Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, em resposta ao pedido dos Vereadores Braz da Máquina, Márcio
Fernando e Tani Rose, de reativação da rádio da feira livre, informa que os feirantes e
moradores dos arredores da feira reclamam do volume do som que atrapalha os
comerciantes, o público da feira e os moradores da região, sugerindo que seja levado o
som da feira livre para a praça da rodoviária.
- 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 435, em resposta ao Requerimento nº 97/2021 de autoria do Presidente
Jaime Daniel, encaminhando os esclarecimentos prestados pela Superintendência de
Trânsito e os relatórios solicitados, enviados pelo Secretário Municipal de Planejamento,
encaminhando a documentação correspondente, com os esclarecimentos sobre o
credenciamento de pátios junto ao DETRAN/MG.
- Ofício nº 436, em resposta às Indicações nº 537/2021 de autoria da Vereadora Kátia
Goyatá, à Coordenadoria e Fiscalização de Obras, no qual informa que os imóveis foram
notificados para construção e/ou conservação das calçadas, sob pena de multa em caso
de descumprimento do prazo legal.
- Ofício nº 437, em resposta às Indicações nº 202/2021 de autoria do Vereador Luciano
Solar, à Coordenadoria e Fiscalização de Obras, no qual informa que os imóveis foram
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notificados para construção e/ou conservação das calçadas, sob pena de multa em caso
de descumprimento do prazo legal.
- Ofício nº 438, em resposta ao Requerimento nº 96/2021 de autoria da Vereadora
Teresa Suelene de Paula, encaminhando a documentação e prestando as informações
solicitas por meio do ofício anexo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Ação Regional.
- Ofício nº 440, em resposta ao Requerimento nº 95/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando as fotos dos parquinhos de nossa cidade
e informando que em breve iniciará a reforma no parquinho da APAE, onde serão
colocados brinquedos adaptados para as crianças com necessidades especiais.

- Ofício nº 441, em atendimento ao Requerimento nº 95/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, no qual solicita prorrogação do prazo, por mais 15
(quinze) dias, para resposta ao referido Requerimento.
- Ofício nº 442, em resposta ao Requerimento nº 31/2021 de autoria da Vereadora
Teresa Suelene de Paula, encaminhando informações de que a Secretaria de Defesa
Social é a gestora do contrato questionado; o Servidor Osmani Menali Pereira é o
responsável pela fiscalização do serviço e que o processo de licitação e o contrato estão
disponíveis no portal da transparência, no site da Prefeitura Municipal.
- Ofício nº 443, em resposta ao Requerimento nº 91/2021 de autoria da Vereadora
Teresa Suelene de Paula, encaminhando informações e documentação solicitada da
Secretaria Municipal de Saúde.

- Ofício nº 444, em resposta ao Requerimento nº 92/2021 de autoria da Vereadora
Katia Goyatá, encaminhando informações e documentação solicitada da Secretaria
Municipal de Saúde.
- Ofício nº 445, em resposta às Indicações nº 434 e 538/2021 de autoria do Vereador
Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando informações e documentação solicitada
da Secretaria Municipal de Saúde.
- Ofício nº 446, em resposta às Indicação nº 516/2021 de autoria do Vereador Márcio
Fernando Costa, encaminhando informações e documentação solicitada da Secretaria
Municipal de Saúde.
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- Ofício nº 447, em resposta ao Requerimento nº 102/2021 de autoria do Vereador
Márcio Fernando Costa, encaminhando informações e documentação solicitada da
Secretaria Municipal de Saúde.

1.5 Leitura das indicações de Vereadores:
- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA):
- Indicação nº 663/2021.
Assunto: gramar o espaço de terra que há no Jardim da Creche CEMEI Dona Vanja (Beija
Flor), localizado no Bairro Campos Elíseos.
- Indicação nº 665/2021.
Assunto: realizar a manutenção das pontes situadas nos bairros rurais Ponte Alta e
Paineiras.
- Indicação nº 667/2021.
Assunto: eliminação do mato e limpeza, por completo, do bairro rural Angolinha..

- INDICAÇÕES DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO (DOMINGUINHOS):
- Indicação nº 656/2021.
Assunto: realizar a limpeza das ruas Benedito Tercetti, Fabiano Barbosa, Monsenhor José
Umbelino e Antônio da Silva Lemos, nas proximidades do nº 121, todas no Bairro Jardim
Tropical.

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

- Indicação nº 669/2021.
Assunto: fazer um parque infantil na Rua Antônio Esteves, nº 15, na pracinha o lado
desse imóvel, no bairro Jardim Aeroporto.

- INDICAÇÕES DO PRESIDENTE JAIME DANIEL DOS SANTOS:
- Indicação nº 655/2021.
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Assunto: melhoria da pavimentação asfáltica (tapa buracos) na Rua Norberto André
Danziger, localizada no bairro Por do Sol II.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS:
- Indicação nº 651/2021.
Assunto: realizar a cobertura, com massa asfáltica, dos buracos existentes na Rua Coelho
Neto, fundo do Supermercado Alvorada, bem como providenciar a limpeza do mato
existente na esquina.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ
- Indicação nº 661/2021.
Assunto: que interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade
de realizar o atendimento, em caráter de urgência, no distrito de barranco alto, com as
seguintes demandas:
1) - Limpeza do cemitéio;
2) - Reforma do PSF;
3) - Limpeza da escola municipal;
4)- Varredor de rua.

- Indicação nº 675/2021.
Assunto: notifique os proprietários dos terrenos localizado nos bairros Jardim São Carlos I
e II.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR LUCIANO SOLAR.
- Indicação nº 646/2021.
Assunto: trocar as lâmpadas de LED que estão queimadas nos postes de iluminação
pública localizados à Rua Ademar Douat, em frente aos números 92 e 130, no Jardim
Aeroporto.
- Indicação nº 677/2021.
Assunto: trocar a lâmpada de LED que está queimada no poste de iluminação pública
localizado À Rua Jairo Carvalho Vieira, em frente ao nº 237, no Residencial São Lucas.
- Indicação nº 678/2021.
Assunto: vacinar as gestantes, puérperas e lactantes, dentro do grupo prioritário.
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO):
- Indicação nº 652/2021.
Assunto: capinar as beiradas dos meios-fios na Rua Salomão Barroso, entre a Rua
Martins Alfenas com a Rua São Vicente.
- Indicação nº 653/2021.
Assunto: limpeza das calçadas que ficam na entrada do bairro Jardim Aeroporto,
iniciando em frente ao Supermercado Alvorada e principalmente, as três primeiras vias do
Jardim Aeroporto.
- Indicação nº 654/2021.
Assunto: fazer a sinalização de trânsito por completo na Avenida Lincoln Westin da
Silveira e na Rua Benjamin Constant, às quais ainda não receberam sinalização alguma
após terem sido realizadas as obras de recapeamento.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO:

- Indicação nº 676/2021.
Assunto: implantar um parquinho infantil no Bairro Santa Maria, reiterando-se o pedido
feito anteriormente através da Indicação nº 38/2021.
- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA:
- Indicação nº 638/2021.
Assunto: realizar a limpeza na parte externa do muro do cemitério localizado na Rua São
Miguel, no bairro Boa Esperança.

- Indicação nº 670/2021.
Assunto: podar 8 (oito) árvores na Rua Geraldo Freitas da Costa, no bairro Cruz Preta.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR VAGNER TARCISIO DE MORAIS:
- Indicação nº 659/2021.
Assunto: Trocar as lâmpadas no poste de iluminação pública situado na Avenida João
Januário Magalhães, na altura do número 139.
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- Indicação nº 660/2021.
Assunto: Trocar as lâmpadas no poste de iluminação pública situado na Rua José Pio da
Silva, na altura do número 45 no bairro Pinheirinho.
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. Apresentação de Proposições:
2.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo:
- Mensagem n.º 36, de 27 de abril de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que " Altera a Lei Municipal n.º 4.691, de
29 de setembro de 2016, e dá outras providências”.
- Mensagem n.º 37, de 29 de abril de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que " Autoriza o Poder Executivo a ceder
a instituições financeiras públicas créditos decorrentes de royalties, particiapações
especiais e compensações financeiras relacionadas à exploração de petróleo e gás
natural, recursos hídricos e minerais e dá outras providências”.
- Mensagem n.º 38, de 30 de abril de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que "Dispõe sobre a doação de imóvel
com obrigação de fazer e dá outras providências”.
2.2 Discussão e Votação de Proposições.
2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno:
a) Requerimentos:
- Requerimento nº 114/2021, de autoria do Vereador Luciano Solar
Assunto: que informe a esta Casa Legislativa o seguinte:
1 - qual a estimativa de terrenos públicos e particulares que se encontram ociosos no
Município?
2 - Quantos contribuintes estão inadimplentes em relação ao IPTU? Informar se o
contribuinte está em débito com mais de um terreno/IPTU.
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3 - Quantos contribuintes estão inadimplentes por mais de um ano?
4 - Qual o valor arrecadado com o pagamento de IPTU no ano de 2019, considerando os
valores pagos à vista e parcelados.
5 - Qual o valor a receber do IPTU do ano de 2019?
6 - há incentivo para que os munícipes quitem a dívida de IPTU atrasado?
- Requerimento nº 115/2021, de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade
Assunto: Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário e na forma
regimental, que se oficie ao Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo Municipal, solicitandolhe que informe a este Legislativo sobre a construção do novo PSF (CAENSA).

- Requerimento nº 116/2021, de autoria da Vereadora Katia Goyatá
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 a respeito do programa “Avançar Cidades – Mobilidade Urbana de Ciclistas”:
1) Projeto da obra de Ciclovia e arquivo contendo todas as informações sobre o
contrato;
2) Orçamento real da obra;
3) Cronograma financeiro e físico do planejamento;
4) Memoriais descritivos dos serviços e material com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica – AET, registrada no CREA;
5) Data do início e termino da obra;
6) Cópia do processo licitatório de contratação da empresa que está executando a obra;

- Requerimento nº 118/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação,
Justiça e Redação Final.
Assunto: Conforme deliberação na reunião interna realizada no dia 27 de abril de 2021, às
9h, os membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final –
CCLJRF vêm, com fulcro no art. 106, caput e § 3º, inciso VI, da Resolução nº 4, de 14 de
dezembro de 2016 – Novo Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfenas, após
ouvido o Plenário, requerer ao Executivo Municipal o seguinte:
– convidar Kátia Maria Iunes Garcia – Arquiteta responsável pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, bem como Ricardo Marcon, responsável pelo Setor de
Fiscalização e Posturas para participarem da reunião da Comissão de Constituição,
Legislação, Justiça e Redação Final – CCLJRF que se realizará no dia 11 de maio de
2021, terça-feira, às 9h, a fim de analisar, discutir e apresentar sugestões acerca do
Projeto de Lei nº 1/2021, cópia que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos Comércios,
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Bares, Restaurantes, Farmácias e afins disponibilizarem um acesso ao seu interior
adaptado a pessoas portadores de necessidades especiais e aos idosos, bem como
atendimento especializado a este grupo de pessoas" de autoria do Vereador Domingos
dos Reis Monteiro, apresentado no dia 18.2.2021, em tramitação ordinária.

- Requerimento nº 119/2021, de autoria do Vereadora Teresa Suelene de Paula.
que informe a esta Casa de Leis, no que pertine aos Cemitérios I, II e III, as seguintes
indagações:

I - Existe algum ato administrativo do Poder Executivo, em que se estabeleçam regras
para reformas ou construções nos referidos cemitérios? Caso a resposta seja positiva,
favor encaminhar o mesmo.

II - Qual é o órgão responsável por liberar as possíveis intervenções nos cemitérios?

III - Quando ocorreu o último levantamento das condições dos cemitérios? Favor enviar a
documentação comprobatória.

IV - Existem fotos aéreas ou imagens atualizadas que possam demonstrar as condições
dos cemitérios no presente momento? Favor enviá-las juntamente com a resposta.

V - Qual é o setor responsável pela autorização de reformas ou novas construções nos
cemitérios?

VI - Existe o georreferenciamento dos equipamentos públicos? Objetivando demonstrar
qual a atual situação das construções existentes naquele local.
Caso o Executivo não as possua, favor informar se pretende realizar algum projeto para
que haja a suspensão de novas construções, bem como se existe alguma fiscalização
quanto ao crescente número de reformas e ocupações que vem trazendo sérios
problemas de locomoção nos cemitérios.

- Requerimento nº 120/2021, de autoria conjunta do Vereador Domingos dos Reis
Monteiro e da Vereadora Katia Goyatá.
Assunto: que informe a esta Casa Legislativa acerca dos recursos destinados ao
Município de Alfenas-MG pelo governo federal para uso no combate à COVID-19, as
quais seguem abaixo:
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1 - qual o valor total recebido por Alfenas, oriundo do governo federal, desde o início da
pandemia, referente ao tratamento e o uso nas questões relacionadas à COVID-19;
2 - como foram usados os recursos? Requeiro detalhadamente TODAS as ações com
comprovação documental ( notas fiscais, empenhos, pessoal contratado, outros) que
comprovem os gastos desses recursos;
3 - qual foi a eficácia comprovada da barreira da barreira sanitária e qual o valor foi
investido nesta ação;
4 - foi noticiada amplamente em nossa cidade a possível falta de medicamentos para
pacientes internados e qual o motivo dessa compra não ter sido feita de forma
antecipada, sendo que era previsível tal situação calamitosa, com a verba recebida pelo
governo federal;
5 - ainda existe algum recurso em caixa? Existe algum cronograma para o gasto;
6 - com referência às vacinas enviadas pelo governo federal, quantas foram efetivamente
aplicadas.
- Requerimento nº 121/2021, de autoria conjunta do Vereador Domingos dos Reis
Monteiro e da Vereadora Katia Goyatá.
Assunto: cópia dos balancetes financeiros desta Casa Legislativa, referente a esta
legislatura.

b) Moções:

- Moção de Apelo n.º 26/2021, de autoria do Vereador Vagner Tarcísio de
Morais, ao Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para que atenda
aos apelos dos Profissionais de Enfermagem na luta pelo piso salarial em Minas
Gerais.

- Moção de Repúdio n.º 27/2021, de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro, aos
ataques racistas sofridos pelas vereadoras Dandara de Uberlândia e Moara de Contagem.

- Moção de Pesar n.º 28/2021, de autoria do Vereador Braz da Máquina, à família
do Sr. Ronei Cecílio dos Santos, em decorrência de seu falecimento em 29 de abril de
2021.

2.3 Discussão e Votação em Segundo Turno
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- Projeto de Lei nº 28/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Altera a Lei
Municipal nº 4.595, de 11 de março de 2015, que institui Zonas Especiais de Interesse
Social – ZEIS II no âmbito do Município de Alfenas 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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