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PAUTA 
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 10.05.2021 

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: 

 
- TERMO DE PUBLICIDADE: O Presidente da Câmara Municipal de Alfenas/MG, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, torna público, o Ofício nº 091/2021-CCConst-PGJ, 
contendo Recomendação referente ao Processo Administrativo nº MPMG-0024.19.020800-
9, emitida pelo Procurador de Justiça da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, cuja conclusão fora pela revogação do § 
1º, do art. 1º e do art. 4º e seu parágrafo único, ambos da Lei Municipal nº 4.317, de 25 de 
agosto de 2011, que “Regulamenta a prestação dos serviços de táxi no Município de Alfenas 
e dá outras providências”.  

 

1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Plano de trabalho realizado pelas Secretarias Municipais de Obras e Desenvolvimento 

Urbano; de Meio Ambiente; de Governo, de Desenvolvimento Estratégico e de Habitação a 

apresentado em reunião com o Prefeito Municipal em 06 de maio 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 454, em resposta ao Requerimento nº 104/2021 de autoria do Presidente 

Jaime Daniel, encaminhando informações das obras de contrapartida da empresa LG 

Comércio de Vidros e Alumínios EIRELI, correspondente à execução de obras no Mercado 

Municipal. 

 

- Ofício nº 455, em resposta ao Requerimento nº 94/2021 de autoria da Vereadora Teresa 

Suelene de Paula, encaminhando informações sobre os serviços prestados pelo CRAS – 

Centro de Referência da Assistência Social para as famílias em situação de vulnerabilidade 

social. 
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- Ofício nº 456, em resposta à Indicação nº 537/2021 de autoria da Vereadora Kátia 

Goyatá, informando que foram realizadas vistorias pelo agente fiscal e foram lavrados os 

documentos de notificações nºs 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 

5946, 5947 e 5948/21. 

 

-  Ofício nº 457, em resposta à Indicação nº 573/2021 de autoria do Vereador Márcio 

Fernando Costa, informando que foram realizadas vistorias pelo agente fiscal e foi lavrado 

o documento de notificação nº 5935/21 e os documentos de auto de infração nº s 4078, 4079 

e 4080/2021 

 

- Ofício nº 458, em resposta à Indicação nº 575/2021 de autoria da Vereadora Teresa 

Suelene de Paula, informando que foram lavrados os documentos de auto de infração nº s 

4083, 4084 e 4085/2021 

 

- Ofício nº 459, em resposta à Indicação nº 586/2021 de autoria do Vereador Evanilson 

Pereira de Andrade, informando que ainda não há possibilidade para o imediato 

atendimento em instalar uma academia ao ar livre no bairro Residencial Vale Verde e que 

assim que possível essa ação será realizada.  

 

- Ofício nº 460, em resposta ao Requerimento nº 101/2021 de autoria do Vereador Márcio 

Fernando Costa, encaminhando informações sobre a varrição urbana e a limpeza no 

Município. 

 

- Ofício nº 461, em resposta à Indicação nº 494/2021 de autoria da Vereadora Tani Rose 

Ribeiro, informando que a solicitação de melhorias na quadra do Bairro Vila Formosa se  

enquadra na contrapartida pela empresa “Estrutura de Ouro” e a interferência da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer poderá eximir a empresa dessa responsabilidade. 

 

- Ofício nº 462, em resposta à Indicação nº 507/2021 de autoria do Vereador Márcio 

Fernando Costa, informando que a limpeza da quadra do bairro Pinheirinho está a cargo de 

um funcionário no período integral e que a porta do banheiro masculino que foi quebrada e 

as fechaduras emperradas já estão em andamento para a empresa reparar. 

 

- Ofício nº 463, em resposta à Indicação nº 547/2021 de autoria do Vereador Braz 

Fernando da Silva, informando não é possível atender à reivindicação de um servidor 

público para zelar e fazer vigilância da quadra do bairro Vista Grande, bem como varredor 

de rua para o referido bairro, diante da falta de contingente, pois nesse momento de 

pandemia, diante dos decretos editados, não pode haver contratações ou processos 

seletivos. 
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- Ofício nº 464, em resposta ao Requerimento nº 113/2021 de autoria do Vereador Paulo 

Agenor Madeira, encaminhando respostas sobre os funcionários em atividade na Vigilância 

Ambiental, bem como as medidas adotadas quando não se encontra o responsável pelo 

imóvel para as devidas notificações em caso de irregularidades. 

 

- Ofício nº 465, em resposta à Indicação nº 620/2021 de autoria da Vereadora Kátia 

Goyatá, informando que conforme preconizado pelo Manual de Controle de Escorpiões do 

Ministério da Saúde não é recomendado o uso de produtos químicos para o controle de 

escorpiões, e que dessa forma será comunicada à Fiscalização de Posturas a referida 

situação da localidade para que, dentro de suas competências e atribuições, possam ser 

tomadas as devidas providências cabíveis. 

 

- Ofício nº 468, em resposta ao Requerimento nº 105/2021 de autoria do Presidente 

Jaime Daniel, informando que o policiamento solicitado nas comunidades rurais será 

realizado com maior frequência pela Guarda Municipal, não sendo possível no momento 

deixar uma viatura exclusiva para o atendimento. 

 

- Ofício nº 469, em resposta à Indicação nº 584/2021 de autoria da Vereadora Kátia 

Goyatá, informando que foram realizadas vistorias pelo agente fiscal e foram lavrados os 

documentos de notificação nº 5785, 5799, 5822, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 

5854, 5855, 5889, 5892, 5893 e 5894/2021. 

 

1.5 Expediente do Terceiros: 

 

- Ofício nº 3162/2021 subscrito pela Coordenadora de Pós-Deliberação do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais Giovana Lameirinhas Arcanjo comunicando que foi 

emitido o Parecer Prévio sobre as contas desse Município, na Sessão de 24/11/2020, 

referente ao Processo 1091634 – Eletrônico. 

 

1.6 Leitura das indicações de Vereadores: 

 

- INDICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO: 

 

- Indicação nº 698/2021. 

Assunto: que adotem medidas de retificação da Lei Municipal nº 4.889, de 02 de dezembro 

de 2019, a qual realizou alterações no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Profissionais da Educação, sendo que, após sua edição, 154 (cento e cinquenta e quatro) 

Professores - P1 tiveram prejuízos financeiros que se estendem há um ano. 

 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA): 
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- Indicação nº 689/2021. 

Assunto: realizar a limpeza do Córrego do Pântano, por completo, com início no bairro Vila 

Betânia até a ponte localizada no fundo da creche Dona Zinica. 

 

- Indicação nº 6902021. 

Assunto: através da secretaria municipal competente, avaliar a possibilidade de instalar 

redutores de velocidade nas seguintes vias públicas: 

I - Rua Henrique Carivaldo de Miranda, em frente aos nºs 256, 188, 201 e 70, 
no Bairro Jardim América; 

II – Avenida Machado de Assis, em frente ao nº 7, Bairro Jardim São Carlos; 

III – Rua João Pinheiro, em frente aos nºs 19 e 73, Centro. 

 

- Indicação nº 693/2021. 

Assunto: recapear o asfalto das travessas Armando Carvalho Lima e João Marques dos 

Santos, no bairro Jardim São Carlos. 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO (DOMINGUINHOS): 

 

- Indicação nº 702/2021. 

Assunto: fazer a pavimentação asfáltica da Rua Fama, Centro. 

 

- Indicação nº 703/2021. 

Assunto:  fazer a pavimentação asfáltica da Rua Teresinha Salles dos Santos, Vila Formosa. 

 

- Indicação nº 704/2021. 

Assunto: fazer um reforço na pintura da sinalização de trânsito para Carga/Descarga na Rua 

General Costa Campos, esquina com a Rua Francisco Mariano, ao lado da Loja CEM. 

 

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

 

- Indicação nº 671/2021. 

Assunto: instalar um parque infantil para crianças com deficiência física, no Residencial Vale 
Verde. 

 
- Indicação nº 700/2021. 

Assunto: instalar um redutor de velocidade na Rua João Pinheiro, ao lado da Padaria Apólo. 
 

- Indicação nº 701/2021. 

Assunto: fazer uma academia ao ar livre para pessoas com deficiência. 
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS: 

 

- Indicação nº 664/2021. 

Assunto: pavimentar o estacionamento paralelo ao meio fio, na Avenida Henrique Munhoz 
Garcia, em frente ao nº 510, no Bairro Morada do Sol. 
 
- Indicação nº 683/2021. 

Assunto: implantar uma guarita no ponto de ônibus, situado na Travessa Padre Cornélio 
Hans, em frente ao nº 21, Bairro Aparecida, no local da foto anexa. 

 
- Indicação nº 695/2021. 

Assunto providenciar o recapeamento de toda extensão da Rua Raimundo Correa – Jd. São 
Carlos. 
 
- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ 

 

- Indicação nº 673/2021.  

Assunto: montar uma sala de vacinação no PSF UNISAÚDE. 

 

- Indicação nº 674/2021.  

Assunto: providenciar junto ao setor responsável a remoção e substituição do banco 

existente em frente à Loja da Perlita, na praça Getúlio Vargas. 

 

- Indicação nº 687/2021.  

Assunto: trocar 03 (três) lâmpadas queimadas na Rua Juscelino Barbosa, nas proximidades 

do imóvel de nº 1001. 

 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR LUCIANO SOLAR. 

 

- Indicação nº 679/2021.  

Assunto: instalar um semáforo na esquina do cruzamento da Av. Governador Valadares com 
a Rua Machado de Assis. 

 
- Indicação nº 699/2021.  

Assunto: incluir as pessoas portadoras de esclerose múltipla e lateral dentro do grupo 
prioritário de pessoas com comorbidades, na vacinação contra Covid-19.  

 
 

- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA) 

 

- Indicação nº 657/2021.  

Assunto: instalar um redutor de velocidade (quebra-molas), na Avenida Lincoln Westin da 
Silveira, n.º 2599, no Parque das Nações. 
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- Indicação nº 658/2021.  

Assunto: colocar iluminação em todas as academias ao ar livre e em todos os parquinhos da 
cidade. 
 
- Indicação nº 666/2021.  

Assunto: providenciar junto ao setor competente a devida eliminação do mato e limpeza de 
todas as ruas dos bairros JD. Alvorada e Recreio Vale do Sol. 
 

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

 

- Indicação nº 680/2021. 

Assunto:  sinalizar, com urgência, a Rua Henrique Carivaldo de Miranda, no bairro Jardim 

Nova América. 
 

- Indicação nº 681/2021. 

Assunto:  realizar uma limpeza da calçada, na última rua que dá início na Rua Alterosa, no 

Bairro Jardim Vista Alegre. 

 

- Indicação nº 685/2021. 
Assunto providenciar a colocação da sinalização vertical ou horizontal de “PARE”, na 
entrada do bairro Jd. Aeroporto. 
 

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO: 

 
- Indicação nº 686/2021. 

Assunto: instalar um redutor de velocidade (quebra molas) na Rua Ministro Salgado Filho, 

próximo ao CIARC. 
 

- Indicação nº 694/2021. 

Assunto: estudar junto à Secretaria de Trânsito a possibilidade de tornar “mão única” de 

tráfego a Rua Duque de Caxias, para subir só da Vila Formosa até a Av. São José, e o 

trecho acima poderá continuar “mão dupla”. 

 

- Indicação nº 696/2021. 

Assunto: fazer o calçamento e os reparos necessários nas laterais da Avenida Alberto Vieira 
Romão, onde se inicia o Distrito Industrial, próximo à academia ao ar livre. 

 

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA: 

 

- Indicação nº 684/2021. 

Assunto: providenciar junto ao setor responsável a correta higienização dos veículos que 
transportam medicamentos para zona rural do Município, bem como dos recipientes cujos 
medicamentos são acondicionados, seguindo as normas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) 
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- Indicação nº 691/2021. 

Assunto: verificar a possibilidade de retirada ou substituição de árvores mortas localizadas 

na Rua Gabriel Moura Leite, em frente aos números 312, 320 e 327, nas proximidades da 

padaria São José. 

 

- Indicação nº 692/2021. 

Assunto: realizar obras de correção das baias e dos bebedouros existentes no Hospital dos 

Cachorros.  

 

1.7 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 – Tribuna Livre: 
 
- Thalita de Carvalho Bráulio Mendonça, pela Comissão de Representantes das Escolas 
Estaduais Arlindo Silveira Filho, Coronel José Bento, Dirce Mora Leite e Professor Viana, 
que inscreveu-se para falar sobre o projeto “Mãos dadas” do governo do Estado de Minas 
Gerais que dispõe sobre a municipalização dos anos iniciais (1º ao 5º) das escolas 
estaduais. 

 

III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA: 

 

3.1. Apresentação de Proposições: 

 

3.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo: 

 

- Mensagem nº 39, de 04 de maio de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que "Cria o Fundo Municipal de Empreendimento 
Coletivo e Qualificação Profissional  - FMEC e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 40, de 04 de maio de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que "Altera o anexo I da Lei Municipal nº 4246, de 06 
de janeiro de 2011 e dá outras providências”. 

 

- Mensagem nº 41, de 05 de maio de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que "Institui o Programa CIDADE VIVA, objetivando  
a Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, 
dispõe sobre sua organização e funcionamento e dá outras providências”. 

 

- Mensagem nº 42, de 05 de maio de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que "Dispõe sobre o horário de funcionamento da 
Central de Distribuição de Medicamentos (CDM) do Município de Alfenas, devido à 
essencialidade da prestação do serviço”. 

 

- Mensagem nº 43, de 05 de maio de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
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da Silva, encaminhando Projeto de Lei, 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". 

 

- Mensagem n.º 44, de 05 de maio de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 

da Silva, RETIRANDO Projeto de Lei encaminhado através da Mensagem nº 01/2021 que 

autoriza o Município de Alfenas a transacionar administrativamente e promover a 

compensação de crédito e dá outras providências”. 

 

- Mensagem nº 45, de 05 de maio de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA, 
que "Altera a Lei Municipal nº 4.308, de 04 de julho de 2011 e dá outras providências". 

 

3.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo: 
 
- Projeto de Emenda à Lei Orgânica, de autoria da Mesa Diretora, COM SOLICITAÇÃO 
DE REGIME DE URGÊNCIA, DISPENSA DOS INTERSTÍCIOS REGIMENTAIS, 
APRESENTAÇÃO DE PARECERES VERBAIS E DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM ÚNICO 
TURNO, NESTA REUNIÃO ORDINÁRIA que “ Altera o § 1º do artigo 22, da Lei Orgânica do 
Município de Alfenas/MG” 
 
- Projeto de Lei, de autoria da Mesa Diretora, que “Revoga o § 1º do art. 1º e o art. 4º e seu 
parágrafo único, ambos da Lei Municipal nº 4317, de 25 de agosto de 2011, que 
regulamenta a prestação dos serviços de táxi no Município de Alfenas e dá outras 
providências”. 

 
3.2 Leitura de Pareceres: 

 
3.2.1 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 

Final ao seguinte projeto: 
 

- Projeto de Lei nº 30/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Altera a Lei Municipal 

nº 4.691, de 29 de setembro de 2016 e dá outras providências". 

 

3.3  Discussão e Votação de Proposições. 

 

 3.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

   

a) Emendas 

 

I - EMENDA MODIFICATIVA:  a ementa do Projeto de Lei nº 30/2021 passará a viger 
com a seguinte redação: 
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               “Altera a Lei Municipal nº 4.691, de 29 de setembro de 2019, que “regulamenta 

o Auxílio para Tratamento fora do Domicílio - ATFD, no âmbito do Município 

de Alfenas, e dá outras providências.” 

 

 II - EMENDA MODIFICATIVA:  o § 5º do art. 1º da Lei Municipal nº 4.691, de 29 de 
setembro de 2019, objeto do Projeto de Lei nº 30/2021 passará a viger com a seguinte 
redação: 
                   Art. 1º (...) 

 

“§ 5º Os pacientes ou usuários do SUS de bairros rurais e/ou distritos 
que necessitem da realização de tratamento de saúde nos centros de 
saúde do Município de Alfenas também farão jus ao Auxílio para 
Tratamento Fora do Domicílio – ATFD.” (N.R.)  

 

b ) Projeto em Regime de Urgência 

 

- Projeto de Lei nº 30/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Altera a Lei Municipal 

nº 4.691, de 29 de setembro de 2016 e dá outras providências". 

 

b) Requerimentos:  

 

- Requerimento nº 122/2021, de autoria do Presidente Jaime Daniel. 

Assunto: Requeiro ao senhor Prefeito que descreva informações sobre o não atendimento 

da minha Indicação nº 433/2021 na qual solicito a correção da instalação de um poste de 

iluminação da rede pública localizado na Travessa Prudente de Morais, nº 20, bairro Santa 

Edwirges.  

 

- Requerimento nº 123/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 

Assunto: Requeiro o envio à esta Casa Legislativa, da documentação abaixo relacionada, a 
respeito da contratação da empresa “Global Service Locações e Construtora Ltda., inscrita 
sob o CNPJ nº 23.441.118/0001-50. 

 
1) Cópia do contrato firmado com a referida empresa; 
2) Contrato Social Primitivo e a última alteração contratual; 
3) Documentos pessoais dos administradores e respectivos sócios; 
4) Editas de Licitação junto ao departamento de compras; 
5) Lista dos licitantes que concorreram neste edital; 
6) Número de funcionários. 

 

- Requerimento nº 136/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: Requeiro que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações:  
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1) Qual o número total de professores aposentados e dispensados em 
massa na rede pública municipal de ensino, recentemente entre os meses de abril e maio 
de 2021?  ; 

2) Os aprovados no concurso que ainda não foram convocados, ocuparão 
essas vagas?; 

3) Se sim, a partir de quando?; 
4) Houve a dispensa de outros setores?; 

 

- Requerimento nº 137/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final. 
Assunto: 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, requerem ao Executivo Municipal  documentação e informações abaixo  

transcritas referentes ao Projeto de Lei nº 11/2021, que “altera a Lei Municipal nº 4.449, de 

28 de agosto de 2013”, de autoria do Executivo Municipal, apresentado na reunião ordinária 

do dia 22 de março de 2021 em tramitação ordinária: 

I – Quais são as áreas que se pretende realizar as permutas previstas no 
parágrafo único do art. 1º do mencionado projeto, o qual seja aprovado, modificará a 
redação da Lei Municipal nº 4.449, de 28 de agosto de 2013? 

II – Importante ressaltar que a alienação de bens municipais depende de 
autorização legislativa, avaliação prévia, e interesse público devidamente justificado, 
inexigível a modalidade de licitação concorrência somente para hipóteses de permuta, 
doação, dação em pagamento e investidura, pois, em razão do objeto, das pessoas, não  há  
como se exigir  o procedimento licitatório. Assim, as permutas devem ser demonstradas e 
justificadas individualizadamente, não apenas de forma administrativa, ou seja, mediante leis 
específicas.  

Diante disso, indaga-se: 
O Chefe do Executivo pretende ainda realizar as permutas desses imóveis a 

serem identificados e justificados em lei específica nos termos da legislação pertinente? 
 

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


