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PAUTA 
24ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 28.06.2021 

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 080/2021 - SEME, subscrito pelo Secretário Municipal de Educação 

Evandro Lúcio Corrêa. solicitando a indicação de um titular e respectivo suplente para 

comporem a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal Municipal de 

Educação de Alfenas – PMDE. 

 
- Ofício nº 151/SMS/2021, subscrito pela secretaria Municipal de Saúde Deyv Cabral 

de Assis, em resposta ao Requerimento nº 103/2021 de autoria da Vereadora Teresa 
Suelene de Paula, informando a respeito do Instituto de Medicina, Estudos e 
Desenvolvimento – IMED. 
 
- 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 618, em resposta às Indicações nºs 585 e 666/2021 de autoria do 

Vereador Márcio Dunga, informando que a capina e a limpeza na Rua Juscelino Barbosa, 

trecho que fica no bairro Santos Reis, bem como no Jardim Alvorada e Recreio Vale do Sol 

foram prontamente atendidas com a execução dos serviços solicitados. 

 

- Ofício nº 619, em resposta às Indicações nºs 653, 681 e 706/2021 de autoria do 

Vereador Paulo Agenor Madeira, informando que a capina e a limpeza nas proximidades 

do Supermercado Alvorada; no início da Rua Alterosa, no Jardim Vista Alegre, bem como no 

Jardim Palmeiras foram prontamente atendidas com a execução dos serviços solicitados. 

 

- Ofício nº 620, em resposta à Indicação nº 368/2021 de autoria da Vereadora Teresa 

Suelene de Paula, informando que a capina e a limpeza nas calçadas dos cemitérios 1, 2 e 

3 foram prontamente atendidas com a execução dos serviços solicitados. 
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- Ofício nº 651, em resposta ao Requerimento nº 137/2021 de autoria da Comissão 

de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, informando que o Projeto de Lei nº 

11/2021 foi retirado através da Mensagem nº 64/2021 para melhor adequação do mesmo. 

 

- Ofício nº 659, com referência aos Requerimentos nºs 145 e 148/2021 de autoria da 

dos Vereadores Luciano Guilherme Felipe Lee e Teresa Suelene de Paula para os quais 

solicita a dilação dos prazos para resposta por mais 20 (vinte) dias, haja vista o grande 

número de informações a serem levantadas. 

 

- Ofício nº 660, em resposta à Indicação nº 754/2021 de autoria da Vereadora Kátia 

Goyatá, informando que realizou vistorias nos imóveis solicitados e na oportunidade foram 

emitidos os seguintes documentos de notificação: 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6056, 

6059, 6058, 6053 e 6050. 

 

- Ofício nº 661, em resposta ao Requerimento nº 106/2021 e à Indicação nº 

581/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, informando que os contratos solicitados 

entre os anos de 2019, 2020 e 2021 encontram-se disponíveis no Portal Transparência do 

Município. E, quanto à alegação de que o portal estaria desatualizado, sendo necessária sua 

atualização, a busca por resposta foi levada adiante para se verificar a informação e por fim 

sanar os problemas oriundos da suposta desatualização. 

 

- Ofício nº 662, em resposta ao Requerimento nº 123/2021, de autoria da Vereadora 

Kátia Goyatá, encaminhando informações referente à contratação da empresa Global 

Serviço Locações e Construtora Ltda. 

 

- Ofício nº 663, em resposta ao Requerimento nº 138/2021, de autoria da Vereadora 

Kátia Goyatá, encaminhando informações referente à contratação da empresa WR Calçados 

Eirelli. 

 

- Ofício nº 664, em resposta ao Requerimento nº 140/2021, de autoria da Vereadora 

Kátia Goyatá, encaminhando informações referente à contratação da empresa WR Comércio 

de Artigos Esportivos. 

 

- Ofício nº 665, em resposta ao Requerimento nº 139/2021, de autoria da Vereadora 

Kátia Goyatá, encaminhando informações referente à contratação da empresa Contigo 

Comércio de Alimentos. 

 

- Ofício nº 666, em resposta ao Requerimento nº 147/2021 de autoria da Vereadora 

Teresa Suelene de Paula encaminhando informações sobre a sinalização de trânsito no 

Município. 
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- Ofício nº 667, em resposta à Indicação nº 798/2021, de autoria da Vereadora Kátia 

Goyatá, apresentando informações sobre a possibilidade de implantar ciclofaixa na estrada 

de terra que inicia no bairro Jd. Aeroporto e vai até a cidade de Fama-MG. 

 

1.4 Leitura das indicações de Vereadores: 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA): 

 

- Indicação nº 837/2021. 

Assunto: instalar 03 (três) redutores de velocidade, bem como 04 (quatro) lixeiras, dentro 

do Conjunto Habitacional Tupã. 

 
- Indicação nº 843/2021. 

Assunto: realizar operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Vila Betânia. 
 

- Indicação nº 844/2021. 

Assunto: providenciar o recapeamento da travessa Lima Barreto, no bairro Jd. São Carlos. 

 
- INDICAÇÕES DO PRESIDENTE JAIME DANIEL DOS SANTOS 

 
- Indicação nº 831/2021. 

Assunto:  melhoria na sinalização de trânsito no cruzamento das Ruas Francisco Mariano 
com a Rua Duque de Caxias no centro de Alfenas, com o reforço da sinalização de parada 
obrigatória (PARE) na esquina da Rua Duque de Caxias, de frente ao Colégio Estadual Dr. 
Emílio da Silveira (Colégio Estadual). E solicito a análise da possibilidade de se implantar um 
redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Francisco Mariano, próximo ao número 175, 
próximo ao Zé do Mercadinho.  

 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS: 

 
- Indicação nº 832 /2021. 

Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Saúde a fim de verificar a 
possibilidade de incluir os funcionários dos bancos na lista prioritária de vacinação, a partir 
do próximo lote. 
 
- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ 

 

- Indicação nº 794/2021. 

Assunto: providenciar uma tampa para o bueiro que está localizado na Pracinha de frente à 
Vidrominas, em Gaspar Lopes, na Rua Cláudio Machado. 
 

- Indicação nº 795/2021. 

Assunto: trocar duas lâmpadas queimadas na Rua Sílvio Camilo da Silva, abaixo do nº 50, 

no bairro Residencial Alda Caetani. 
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA): 

 

- Indicação nº 839 /2021. 

Assunto: colocar placas de identificação em algumas ruas dos bairros Residenciais Vale 
Verde e Cidade Universitária. 
 
- Indicação nº 840 /2021. 

Assunto: trocar as lâmpadas dos postes da Rua Mério Rodrigues Alves, nas proximidades 

dos imóveis de nº 51 e 80, no Jardim Olímpia. 

 

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

 

- Indicação nº 828/2021. 

Assunto: sinalizar as ruas do Bairro Alda Caetani, colocando placas e escrevendo PARE 
nas esquinas. 
 
- Indicação nº 829/2021. 

Assunto: providenciar a instalação de um redutor de velocidade na Rua Saulo Prado Leite, 
entre a Rua José Gago Munhoz com a Rua Califórnia, no bairro Jardim Boa Esperança. 

 
- Indicação nº 830/2021. 

Assunto:  realizar a operação tapa-buracos em todas as vias públicas do bairro São Paulo. 
 
- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO: 

 

- Indicação nº 833/2021. 

Assunto: providenciar junto ao setor competente uma iluminação adequada na pista de 
skate, localizada no final da Av. Alves Taveira, no Alto do Jd. Aeroporto, bem como a 
instalação de um bebedouro para seus usurários. 
 
- Indicação nº 842/2021. 

Assunto: providenciar, urgentemente, recuperação do asfalto da Rua Francisco de Paula 
Lima, na altura dos números 25, 48, 70, 90 e 98, no bairro Santos Reis. 
 
- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA: 

- Indicação nº 819/2021. 
Assunto: verificar a situação em que se encontram os parafusos que foram instalados para 
colocação dos abrigos nos pontos de ônibus coletivos. 
 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS: 
 
- Indicação nº 841/2021. 
Assunto: ordenar que sejam todos os quebra-molas implantados no Município devidamente 
sinalizados com placas e pintura. 
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- Indicação nº 845/2021. 

Assunto:  instalação de quebra-molas nas proximidades do Supermercado UNISSUL, loja 
da Av. São José, e ao final da Rua Joaquim Manso Vieira. 
 
- INDICAÇÃO DE AUTORIA CONJUNTA DOS VEREADORES KÁTIA GOYATÁ E 
LUCIANO SOLAR: 
 
- Indicação nº 834/2021. 
Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Saúde a fim de implantar no 
Município uma lista de espera das pessoas que poderão receber a sobra da Vacina Covid-
19, ao fim de cada dia, realizando um pré-cadastro das doses que sobrarem para vacinar as 
classes que tem muito contato com o público, mas não se encontram em grupos prioritários, 
como atendentes de farmácia, motoristas e bancários. 

Realizando vacinação aos sábados, domingos e feriados. 

 
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 71, de 24 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 “Autoriza permuta de imóveis com obrigação de fazer e dá outras 
providências”.  
 
- Mensagem nº 72, de 24 de junho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de lei que “Dispõe sobre acréscimo de atividades fiscais na 
Tabela III - Fiscalização Sanitária -  do Anexo único da Lei nº 3254, de 19 de junho de 2001, 
extingue cargos de provimentos efetivos, constantes do Anexo I da Lei nº 4.246, de 04 de 
janeiro de 2011 e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 73, de 24 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 “Autoriza a cessão de servidor público da Prefeitura Municipal de Alfenas 
para a Superintendência Regional de Saúde (SRS) 
 
2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.2.1 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final aos seguintes projetos: 
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- Projeto de Lei nº 41/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Programa 

“Academia de Alto Rendimento para os desportistas do Município de Alfenas". 

 

- Projeto de Lei nº 48/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Programa de 

Apoio à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista – PROTEA no âmbito do Município de 

Alfenas e dá outras providências. 

 

- Projeto de Lei nº 58/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza permuta de 

imóveis com doação e obrigação de fazer e dá outras providências. 

 

- Projeto de Lei nº 60/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Programa de 

Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do Município de Alfenas – 

PROREFIS 2021 e dá outras providências. 

 

2.2.2 Solicitação de Parecer VERBAL à Comissão de Orçamento e Finanças 
Públicas e à Comissão de Obras e Serviços Públicos ao seguinte projeto: 
 

- Projeto de Lei nº 58/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza permuta de 

imóveis com doação e obrigação de fazer e dá outras providências. 

 

2.2.3 Solicitação de Parecer VERBAL à Comissão de Orçamento e Finanças 
Públicas ao seguinte projeto: 
 

- Projeto de Lei nº 60/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Programa de 

Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do Município de Alfenas – 

PROREFIS 2021 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 48/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Programa de 

Apoio à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista – PROTEA no âmbito do Município de 

Alfenas e dá outras providências. 

 

I – EMENDA MODIFICATIVA: A ementa do Projeto de Lei nº 48/2021 passará a viger 

com a seguinte redação: 
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“Institui a Política Municipal de Apoio à Pessoa 
com Transtornos do Espectro Autista, no âmbito do 
Município de Alfenas e dá outras providências”. 

 

 

   II – EMENDA MODIFICATIVA: o art. 1º do Projeto de Lei nº 48/2021 passará a viger 

com a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Apoio à Pessoa com Transtornos 

do Espectro Autista no âmbito do Município de Alfenas, destinado a garantir e promover o 

atendimento às necessidades específicas das pessoas com TEA, visando o 

desenvolvimento pessoal, à inclusão social, à cidadania, e o apoio às suas famílias.” 

 
   II – EMENDA MODIFICATIVA: o inciso II, parágrafo único do art. 1º do Projeto de Lei 

nº 48/2021 passará a vigorar com a redação a seguir: 

 

“Art. 1º  (...) 

Parágrafo único. (...) 

II - folhetins/folders informativos contendo a definição de autismo e quais suas 
propriedades; e” 

 

(...) 

 

b) Projetos em Regime de Urgência: 

 

- Projeto de Lei nº 58/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza permuta de 

imóveis com doação e obrigação de fazer e dá outras providências. 

 

 

c) Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 160/2021, subscrito pela Vereadora Teresa Suelene de Paula. 

Assunto: através da Secretaria Municipal de Habitação, que envie as seguintes informações 
a esta Casa Legislativa: 

 
1) Se há vigente ou em curso, algum convênio, visando à 

elaboração de projetos de moradia junto ao município para adquirir casa própria ou projeto 

de reforma da casa própria. 
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2) No caso da existência deste convênio, informar como está 

sendo operacionalizado e divulgado junto à população para cadastro ou 

credenciamento. 

3) Informações em geral de tal convênio e, ou projeto de 

moradia própria/ reforma da casa própria para pessoas de baixa renda. 

 

- Requerimento nº 161/2021, subscrito pelo Teresa Suelene de Paula. 

Assunto: Considerando que dados do Ministério da Saúde mostram que mesmo após a cura 
da COVID-19, cerca de 40% dos doentes continuam com algum tipo de sintoma, sequela ou 
desenvolvem novos problemas ligados à doença depois que deixam as UTIs ou enfermarias, 
a Vereadora que este subscreve, requer as seguintes informações do Chefe do Executivo, 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde e equipe de enfrentamento e combate a COVID 
– 19: 

1) Quais são as ações que efetivamente estão sendo realizadas, com o objetivo de 
garantir a recuperação completa deste paciente? 

2)    Como este atendimento está sendo realizado, em qual local e qual equipe está 
desempenhando esse trabalho? 

 
- Requerimento nº 162/2021, subscrito pelo Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga) 

Assunto: informar a esta Casa Legislativa as seguintes indagações sobre os bairros do 
Município de Alfenas, sendo: 

 
1 - qual é o setor responsável pela regularização das demandas que implica a 

falta de placas de identificação das ruas do Município de Alfenas? 
 
2 - quais são os bairros de Alfenas que não têm placas de identificação de 

ruas?  
 
3 - qual é o planejamento do Município referente a essa falta de placas de 

identificação de ruas? Se houver um planejamento, qual é o prazo para regularizar essa 
situação? 

 
 

d) Moções:  

 
- Moção de nº 36/2021, de autoria do Vereador Vagner Tarcísio de Morais. 
Assunto: Moção de Apoio à Universidade Federal de Alfenas, na pessoa do Magnífico 
Reitor Prof. Sandro Amadeu Cerveira, pelos cortes no orçamento da Universidade. 
 
- Moção nº 37/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga) 
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Assunto: Moção de Pesar à família da Sra. Francisca Silvério de Souza, em decorrência do 

seu falecimento em 19/06/2021. 

 

- Moção nº 38/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga) 
Assunto: Moção de Pesar à família do Sr. Benedito dos Santos, em decorrência do seu 

falecimento em 12/06/2021. 

 

- Moção nº 39/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga) 
Assunto: Moção de Pesar à família da Sra. Darcília Maria da Silva, em decorrência do seu 

falecimento em 24/05/2021. 

 

- Moção nº 40/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga) 
Assunto: Moção de Pesar à família da Sra. Luiza Maria da Silva, em decorrência do seu 

falecimento , 

em 07/06/2021. 

 

- Moção nº 41/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga) 
Assunto: Moção de Pesar à família da Sra. Cleusa Messias da Cunha Ananias, em 

decorrência do seu falecimento em 31/05/2021. 

 

- Moção nº 42/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga) 
Assunto: Moção de Pesar à família da Sra. Laurentina Benta Siqueira, em decorrência do 

seu falecimento em 14/06/2021. 

 
- Moção nº 43/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga) 
Assunto: Moção de Pesar à família do Sr. Paulo Felício Gonçalves, em decorrência do seu 

falecimento em 05/06/2021. 

 
2.3.2. Discussão e Votação em Primeiro Turno: 

 
- Projeto de Lei nº 41/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Programa 

“Academia de Alto Rendimento para os desportistas do Município de Alfenas". 

 
- Projeto de Lei nº 48/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Programa de 

Apoio à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista – PROTEA no âmbito do Município de 

Alfenas e dá outras providências. 

 

- Projeto de Lei nº 60/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Programa de 

Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do Município de Alfenas – 

PROREFIS 2021 e dá outras providências. 

 
                                         

IV – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, vedado 
o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia). 


