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PAUTA 
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 19.04.2021 

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: 

 
A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final, aprovou, conclusivamente, no dia 13.04.2021, nos 
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, o 
seguinte projeto: - Projeto de Lei n.º 21/21, de autoria conjunta dos Vereadores Paulo 
Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto), Braz Fernando da Silva (Braz da Máquina) e Márcio 
Fernando Costa (Márcio Dunga) que “Dá denominação ao campo de futebol que menciona 
de José Maria de Barros (Sarda), será encaminhado ao Executivo Municipal para 
apreciação. 

 
1.4 Expediente do Executivo: 
 
-Ofício n.º 308/2021, subscrito pelo Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
Pedro Alves de Barros, dirigido ao Presidente, Vereador Jaime Daniel dos Santos, 
encaminhando as justificativas para o atraso na reforma e manutenção dos banheiros no 
Mercado Municipal, por motivo de falta de recursos financeiros. 
 
- 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 354, em resposta à Indicação nº 388/2021 de autoria do Vereador Domingos dos 
Reis Monteiro, informando que o serviço de poda de galhos de uma árvore localizada na Av. 
São José, próxima ao nº 864, foi prontamente executado.  
 
- Ofício nº 355, em resposta às Indicações nºs 409, 417 e 419/2021 de autoria do Vereador 
Braz da Máquina, informando que foi feita uma programação para a execução do serviço de 
capina e limpeza nos meios fios dos Bairros Santos Reis e Vila Formosa. 
Que a capina e limpeza no acostamento da Av. Rui Martins, próximo do Pró Vida, foram 
prontamente atendidas com a execução do serviço solicitado. 
Que a limpeza na Rua Raimundo Corrêa, ao lado dos predinhos, está em andamento, com 
início de execução do serviço solicitado. 
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- Ofício nº 356, em resposta à Indicação nº 361/2021 de autoria do Vereador Evanilson 
Pereira e Andrade, informando que a limpeza da área verde localizada na Rua Alferes 
Domingues Vieira e Silva, no bairro Estação, foi prontamente executada.  
 
- Ofício nº 357, em resposta à Indicação nº 399/2021 de autoria do Vereador Paulo Agenor 
Madeira, informando que a limpeza nas beiras de meios fios na Av. José Paulino da Costa 
foi prontamente executada.  
 
- Ofício nº 358, em resposta à Indicação nº 389/2021 de autoria do Vereador Evanilson 
Pereira de Andrade, informando que a limpeza da área verde localizada na Rua João 
Fonseca, no bairro Vista Alegre, foi prontamente executada.  
 
- Ofício nº 359, em resposta à Indicação nº 174/2021 de autoria da Vereadora Teresa 
Suelene de Paula, informando que foi realizada vistoria no imóvel denunciado e que foi 
lavrada notificação ao proprietário.  
 
- Ofício nº 360, em resposta à Indicação nº 244/2021 de autoria do Vereador Domingos dos 
Reis Monteiro, informando que foi realizada vistoria no local e constatou-se que os referidos 
imóveis foram limpos recentemente.  
 
- Ofício nº 361, em resposta ao Requerimento nº 80/2021 de autoria do Vereador 
Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando informações sobre o número de internação de 
dependentes químicos do Município, nos últimos doze meses. 
 
- Ofício nº 362, em resposta ao Requerimento nº 93/2021 de autoria da Vereadora Kátia 
Goyatá, informando que estão analisando e estudando a regulamentação dos serviços 
prestados pelos aplicativos particulares em nosso Município.  
 
- Ofício nº 363, em resposta à Indicação nº 438/2021 de autoria do Vereador Márcio 
Fernando da Costa, informando que foi realizada vistoria no imóvel denunciado e que foi 
lavrada notificação ao proprietário.  
.  
- Ofício nº 364, em resposta às Indicações nºs 208, 306, 308 e 309/2021 de autoria do 
Vereador Paulo Agenor Madeira, informando que quanto à solicitação de corte de uma 
árvore morta localizada na Rua Caetés, nº 370, Vila Teixeira, foi realizada vistoria no local e 
que como a árvore encontra-se sem vida, será realizada a retirada. 
Que quanto à limpeza e capina dos meios fios do bairro Gaspar Lopes, informa-se que a 
equipe da Empresa Alfenas Ambiental esteve no bairro e foi realizada uma limpeza geral. 
Que quanto ao corte de uma árvore morta localizada na Rua Samambaia, próxima do nº 67, 
foi realizada vistoria no local, e foi confirmado que a árvore encontra-se sem vida e será feita 
a retirada. 
E, que foi realizado cronograma para limpeza e capina no bairro Vila Promessa. 
 
- Ofício nº 365, em resposta às Indicações nºs 311 e 320/2021 de autoria da Vereadora 
Kátia Goyatá, informando que a solicitação da poda de uma árvore na Rua Joaquim Borges, 
nas proximidades do nº 299, no Jardim Aeroporto, foi encaminhada à equipe de poda para a 
realização do serviço. 
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- Ofício nº 366, em resposta à Indicação nº 483/2021 de autoria do Vereador Vagner 
Tarcísio de Morais, encaminhando cópia da Mensagem nº 24/2021 que “Solicita substituição 
de dispositivo ao Projeto de Lei nº 05/2021”, atendendo à solicitação do Vereador. 
 
- Ofício nº 367, em resposta ao Requerimento nº 84/2021 de autoria do Vereador José 
Carlos de Morais, encaminhando informações sobre as obras da perimetral. 
 
- Ofício nº 369, em resposta ao Requerimento nº 99/2021 de autoria da Vereadora Kátia 
Goyatá, encaminhando informações sobre o Residencial Tupã. 
 
- Ofício nº 373, em resposta às Indicações nºs 437 e 443/2021 de autoria da Vereadora 
Kátia Goyatá, encaminhando respostas quanto às atualizações do plano diretor e do plano 
de saneamento básico do Município de Alfenas.  
 
1.5 Leitura das indicações de Vereadores, por ordem alfabética: 
 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA): 
 
- Indicação nº 571/2021. 
Assunto: designar equipes da área da saúde aos PSF`s rurais para fazerem testes da 
COVID-19 nos moradores dessas localidades. 
 
- Indicação nº 596/2021. 
Assunto: colocar um redutor de velocidade na Rua Maraú, próximo ao nº 161, no Bairro 
Itaparica. 
 
- Indicação nº 597/2021. 
Assunto: instalação de redutor de velocidade na Fani Engel de Macedo, próximo ao número 
618, no bairro Campos Eliseos. 
 
- Indicação nº 604/2021. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar serviços de terraplenagem nos terrenos doados 
aos servidores municipais, das quadras 9 e 4, totalizando-se 59 lotes, localizados no Bairro 
Pôr do Sol II. 

 
- INDICAÇÃO DE AUTORIA CONJUNTA DOS VEREADORES DOMINGOS DOS REIS 
MONTEIRO E MÁRCIO FERNANDO COSTA (DUNGA): 
 
- Indicação nº 572/2021. 
Assunto: instalar um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Zita Engel Ayer, no bairro 
Campos Elísios, próximo ao número 189. 
 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO): 
 
- Indicação nº 586/2021. 
Assunto:  instalar uma academia ao ar livre no Bairro Residencial Vale Verde. 

 

 



 

 

4/12 

 

- Indicação nº 598/2021. 

Assunto:  instalar passagem elevada de pedestres na Pça Melvin Jones, em frente ao 

estacionamento de veículos. 
 

- Indicação nº 605/2021. 
Assunto:  fazer um levantamento dos lotes doados a servidores público, que ainda não 
foram beneficiados com obras de terraplanagem, para posterior execução do serviço.  

 

 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR JAIME DANIEL DOS SANTOS: 
 
- Indicação nº 564/2021. 
Assunto: capinar os matos das calçadas localizadas na Rua 13 de Maio, em toda a sua 
extensão, no centro da nossa cidade.  
 
- Indicação nº 569/2021. 
Assunto: verificar da possibilidade de aquisição de um novo automóvel para transporte de 
pacientes do Distrito de Barranco Alto. 
 
- Indicação nº 592/2021. 
Assunto: colocar duas lombadas na Avenida Carlos de Oliveira, nas proximidades dos 
números 86 e 157, no bairro Residencial Oliveira.  
 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS: 
 
- Indicação nº 566/2021. 

Assunto: colocar um quebra-molas na Rua Joaquim Manso Vieira, em frente ao nº 247, 

Jardim Elite (Morro do Querosene). 

 
- Indicação nº 577/2021. 

Assunto: arrumar a estrada de acesso ao Bairro Estiva. 

 
- Indicação nº 587/2021. 
Assunto:  estudar a junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano a possibilidade 
de asfaltamento do trecho de aproximadamente 150 m, da estrada do bairro Estiva, pois o 
resto já possui asfalto. 

- Indicação nº 602/2021. 
Assunto:  pintar o ambulatório São Vicente e arrumar o piso externo do local.  

- Indicação nº 603/2021. 

Assunto:  fazer a limpeza no bairro Jardim Tropical inteiro, principalmente na Rua Benedito 

Tercetti.  

 

 
- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ 
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- Indicação nº 580/2021. 
Assunto: determinar à Secretaria de Divisão Municipal de Fiscalização e Vigilância Sanitária 
juntamente com a Secretária de Meio Ambiente que verifiquem “in loco” as condições do lote 
situado do lado direito, no final da Av. Lincoln Westin da Silveira, sentido rodovia que liga ao 
bairro Gaspar Lopes, para que sejam tomadas as providenciadas cabíveis.  
 
- Indicação nº 581/2021. 
Assunto: realizar a atualização do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Alfenas. 
 
- Indicação nº 584/2021. 

Assunto: notificar os proprietários dos terrenos localizados no final da Av. Dr. Lincoln Westin 

da Silveira, nos bairros Jardim Primavera, Campos Elíseos, Santa Luzia, Chapada para que 

realizem a limpeza dos seus lotes, construção de muro e calçamento. 

 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR LUCIANO SOLAR: 
 
- Indicação nº 600/2021. 
Assunto: que interceda junto ao setor responsável a fim de verificar a possibilidade de 
contratar um zelador para o cemitério Santa Clara. 
 
- Indicação nº 601/2021. 
Assunto: providenciar a construção do calçamento da Rua Viçosa, no trecho compreendido 
entre a mina d´água, do Jd. Oliveira, até a entrada do Horto-florestal. 
 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA): 
 
- Indicação nº 570/2021.  
Assunto: instalar um redutor de velocidade (quebra-molas), na Rua Domingos Munhoz 
Gago, no Bairro Júlio Alves, próximo ao nº 688. 

- Indicação nº 573/2021.  
Assunto: notificação dos proprietários de quatro lotes situados na Rua Domingues Munhoz 
Gago, no bairro Júlio Alves, próximo aos números 628 e 688. 

- Indicação nº 583/2021.  
Assunto: providenciar a troca das lixeiras localizadas em frente ao Residencial Tupan e, se 
possível, encontrar um lugar mais adequado para elas.  
 
- Indicação nº 585/2021.  
Assunto: realizar uma limpeza e poda do mato que encontra-se em cima do que era antes 
uma calçada, em toda extensão do trecho da Rua Juscelino Barbosa que fica no Bairro 
Santos Reis. 
 
- Indicação nº 588/2021.  
Assunto: fazer uma visita ao Náutico Clube de Alfenas, a fim de fazer um levantamento das 
demandas necessárias de limpeza do local, inclusive enviar um agente responsável pelo 
combate à dengue, para garantir condições seguras de uso do local. 
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- Indicação nº 589/2021.  
Assunto: instalação de iluminação pública no parquinho e nos arredores da mina de água 
existente no Bairro Santos Reis. 
 
- Indicação nº 590/2021.  
Assunto: instalar um redutor de velocidades (quebra-molas) na Avenida Jovino Fernandes 
Sales, próximo ao nº 664, em frente à Igreja Casa de Benção. 
 
- Indicação nº 593/2021.  
Assunto: realizar limpeza e capina em todo o Complexo da Chapada.   
 
- Indicação nº 594/2021.  
Assunto: realizar a manutenção dos brinquedos que se encontram danificados em um 
Parquinho situado no Complexo da Chapada, conforme se verifica nas fotos anexas. 
 
- Indicação nº 595/2021.  

Assunto: instalar uma academia ao ar livre no Complexo Esportivo da Chapada. 
 
 
- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO): 
 
- Indicação nº 5652021. 
Assunto: realizar uma limpeza geral e capina nas margens da via, localizada no trecho entre 
a Rodovia BR e a Avenida Dr. Mário Vieira, iniciando-se no trevo principal até o local do 
Carnalfenas, no Loteamento do Trevo. 
 
- Indicação nº 567/2021. 
Assunto: entrar em entendimento com a Alfetur no sentido de criar ou ampliar uma linha pelo 
menos no horário de pico, passando nos bairros Novo Horizonte e Vale Verde. 
 
- Indicação nº 568/2021. 

Assunto: colocar lixeiras na Av. Dr. Mário Vieira, em frente ao Mart Minas, no carga e 

descarga de mercadorias. 

 
- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO: 
 
- Indicação nº 576/2021. 
Assunto: que verifique a possibilidade de instituir, no âmbito do Município de Alfenas, o 
Programa de Apoio à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista (PROTEA), destinado a 
garantir e a promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com TEA.  
Para facilitar o desenvolvimento do referido projeto, encaminho minuta anexa a esta 
indicação.  
 
- Indicação nº 578/2021. 
Assunto: realizar serviços de capina e limpeza do meio-fio e sarjeta, na Rua da Amizade, 
Vila Betânia, próximo aos números 184, 187, 205 e 207. 

 
- Indicação nº 579/2021. 
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Assunto: tampar um buraco localizado na Rua Maurício Leite da Silva, próximo ao número 
399, no bairro Jardim Boa Esperança. 
 
- Indicação nº 582/2021. 
Assunto: realizar serviços de capina e limpeza do meio-fio e calçadas, nos seguintes 
endereços:  

1) Rua Thiago Barbosa Paes, no bairro Vista Grande, em frente à Escola 

Estadual Napoleão Sales; 

2) Rua José Resck, no bairro Vista Grande, na altura do número 111. 

- INDICAÇÃO DE AUTORIA CONJUNTA DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO E DOS 
VERERADORES BRAZ DA MÁQUINA E MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO 
DUNGA) 
 
- Indicação nº 599/2021. 
Assunto: reativar a Rádio Feira, considerando que a referida rádio operou por longos anos 
em nosso município, todavia, seu funcionamento foi suspenso sem qualquer motivo.  

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA: 
 
- Indicação nº 574/2021. 
Assunto: providenciar um levantamento das lixeiras públicas, para a identificação das que 
necessitam de manutenção ou troca e que também, solicite uma análise dos locais onde 
poderão ser instadas novas lixeiras. 
 
- Indicação nº 575/2021. 
Assunto: notificar o proprietário do lote localizado na Rua Martins Alfenas, em frente ao 
número 744, para que o mesmo tome providências quanto à limpeza e segurança do local, 
construindo parte do muro que está faltando.  
 
 
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 – TRIBUNA LIVRE AO CIDADÃO: 

 
- Vereadora Tani Rose Ribeiro solicitou o uso da Tribuna Livre para a Sra. Crébia Teixeira, 
para apresentar explicações sobre o Programa de Apoio à Pessoa com Transtornos do 
Espectro Autista (PROTEA), objeto da Indicação 576/2021 da referida Vereadora. 
 
III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA: 
 
3.1. Apresentação de Proposições: 
 

3.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo: 
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- Mensagem n.º 28, de 14 de abril de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, COM TRAMITAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA, 
que "Altera a Lei Municipal nº 3.842, de 23 de setembro de 2005, e dá outras providências". 
 
- Mensagem n.º 30, de 15 de abril de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 
Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”. 
 
- Mensagem n.º 31, de 14 de abril de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, COM TRAMITAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA, 
que "Altera o art. 2º, da Lei Municipal nº 4.223, de 04 de novembro de 2010 e dá outras 
providências". 
 
- Mensagem n.º 32, de 15 de abril de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, RETIRANDO os Projetos de Lei encaminhados através das Mensagens  de nºs 18 
e 23/2021, que autorizam a alteração da 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. 
 
- Mensagem n.º 33, de 16 de abril de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Altera a Lei Municipal nº 4595, 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”. 
 
 
3.2 Leitura de Pareceres: 
 

3.2.1 Parecer dos membros da Comissão Permanentes de Constituição, 
Legislação e Redação Final ao seguinte projeto: 
 
- Projeto de Lei nº 18/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4929, de 
20 de dezembro de 2019”. 
 
- Projeto de Lei nº 19/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4909, de 
20 de dezembro de 2019”. 
 
3.3  Discussão e Votação de Proposições. 
 

 3.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
   

a) Requerimentos:  
 

- Requerimento nº 100/2021, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira 
Assunto: requer o encaminhamento à esta Casa Legislativa das informações, realizadas por 
intermédio do Requerimento n.º 65 e reiteradas nesta oportunidade, sobre os critérios 
tomados na fiscalização dos loteamentos realizados em nossa cidade, tais como: 
1) Se a Prefeitura tem conhecimento e até mesmo resultado de análise de compactação 

feito durante a construção de base (no caso cascalhamento já compactado)? 
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2) Se a prefeitura acompanha a medição dos centímetros de cascalhamento da base 
pronta, conforme consta no contrato?;  

3) Como a Prefeitura tem ciência sobre o resultado de análise do produto CM-30, que é 
o primeiro banho de imprimação na base? ;  

4) Como a Prefeitura tem ciência sobre o resultado de análise do produto chamado 
emulsão (pode ser RL1C ou RL2C)  que é aplicado por cima da base depois do 
banho de ligação, quando se faz os asfaltamentos (CAPA ASFÁLTICA)? 

5) Existe fiscalização na medição do centímetro do asfalto (CAPA), enquanto está sendo 
aplicado? 

-  Requerimento nº 101/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa. 
Assunto: Requeiro a Vossa Excelência que informe a esta Casa Legislativa informações sobre o 

serviço de varrição e limpeza urbana do Município: 

1- Todos os bairros de Alfenas, inclusive os mais periféricos, possuem serviço de varrição de rua?  

2- Como é feito esse serviço? Informar se é feito por equipes; quantas equipes existem atualmente; 
quantos varredores compõem cada equipe; periodicidade de execução; quais bairros são varridos 
diariamente e quais os bairros com intervalos maiores;  

3- Enviar o cronograma do serviço por bairros; 

4- Justificar por que o serviço de varrição de ruas e limpeza urbana, ultimamente, se encontra 
insuficiente ou inexistente?  

 

-  Requerimento nº 102/2021, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa. 
Assunto:  Requeiro a Vossa Excelência que envie a esta Casa Legislativa as seguintes 
informações: 

 1- Por qual motivo os agentes comunitários não estão mais realizando as visitas 
domiciliares?  

 2- Informar quantos agentes comunitários existem atualmente; 

 3- Enviar cronograma de vistas realizas por agentes/ bairros;  

-  Requerimento nº 103/2021, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 
Assunto: que informe a esta Casa Legislativa as seguintes indagações a respeito do Instituto 
de Medicina, Estudos e Desenvolvimento – IMED que gerencia e executa ações e Serviços 
de Saúde nas Unidades de Saúde de Alfenas: 

1 Qual Projeto rege esta consonância com as políticas de Saúde dentro do SUS? 

2 Tal projeto resultou no cumprimento do Direito Constitucional a saúde, conforme 
proposto? 

3 Há qualidade de assistência e humanização do atendimento a gestão participativa, 
bem como a população que é prioridade? 
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4 Quais tipos de acompanhamentos, monitoramento e gerencia são realizados pela 
IMED, mediante as residências terapêuticas, CAPS e demais setores que a mesma 
tem sobre sua responsabilidade? 

5 Que envie a esta casa:  

I. Plano de Ação desenvolvido pelo Instituto. 

II. Quantidade de funcionários e forma de contratos, bem como 
suas funções. 

III. Processo de Seleção 001/2017 previstos no plano municipal 
de saúde 2018/2021. 

 

-  Requerimento nº 104/2021, de autoria do Vereador Jaime Daniel dos Santos. 
Assunto: que sejam encaminhadas à esta Casa de Leis maiores informações sobre o 
cumprimento da contrapartida descrita na Lei Municipal nº 4.915/2019, especialmente no 
que tange à execução de obras nos banheiros do Mercado Municipal, visto que encontram-
se em péssimas condições. 

-  Requerimento nº 105/2021, de autoria do Vereador Jaime Daniel dos Santos. 
Assunto: Requeiro à Secretaria Municipal de Defesa Social sobre a análise da possibilidade 
de estender o atendimento da Guarda Civil Municipal às comunidades rurais, deixando uma 
viatura (carro) para o atendimento exclusivo destas comunidades.  

-  Requerimento nº 106/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: prestar as seguintes informações, em relação às empresas licitadas vencedoras 
dos certames realizados pelo Município, referente aos exercícios financeiros de 2019, 2020 
e 2021 até este mês de abril, descrevendo: 

1) CNPJ da empresa; 

2) Nome Fantasia; 

3) Produtos e/ou serviços prestados; 

4) Valor do contrato; 

-  Requerimento nº 107/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: Requeiro, om relação às locações de imóveis, referentes aos exercícios financeiros 
de 2017,2018,2019,2020 e 2021, a apresentação das seguintes informações pelo Executivo 
Municipal a) locador; b) data da locação; c) valor; d) tempo. 

-  Requerimento nº 108/2021, 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 
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transcritas referentes ao Projeto de Lei nº 16/2021, que “dispõe sobre doação de imóvel 
com obrigação de fazer e dá outras providências (empresa Igor Felipe Lemes Pessoa)”, de 
autoria do Executivo Municipal, apresentado na reunião ordinária do dia 22 de março de 
2021 em tramitação ordinária. 

I –Encaminhar a esta Comissão cópia das CND’s municipal, estadual e federal; 

II – Informar qual será o prazo estipulado para se realização da contrapartida; 
III – Especificar quais serviços serão realizados pela donatária para fins de 

cumprimento da contrapartida. 
IV – Informar qual será o prazo para a concessão dos empregos previstos, 

propostos no Plano de Trabalho. 
 

-  Requerimento nº 109/2021, de autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee.  
Assunto: que sejam prestadas as seguintes informações e tomadas providências em relação 
à campanha de vacinação contra a COVID-19 em nosso Município: 

I – Informar a quantidade de vacinas contra a COVID-19 recebidas, todas as 
vezes que chegarem novos lotes; 

II – Informar qual é a quantidade destinada para a primeira e segunda dose e 
para quais grupos prioritários; 

III – fazer a atualização dessas informações, semanalmente, através do 
“Vacinômetro”, assim entendido como sendo a atualização da quantidade de doses 
aplicadas nos munícipes. 

 

b) Moções: 
 

- Moção nº 25/2021, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES aos policiais militares Cabo Tiago da Silva 
Assad, Soldado 2ª Classe Willer Aparecido de Paiva Santos e Soldado 2ª Classe Luan 
Kalamazu dos Reis que, de forma rápida, salvaram um bebê de engasgamento. 
 
 

3.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno 
 
- Projeto de Lei nº 18/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4929, de 
20 de dezembro de 2019”. 
 
- Projeto de Lei nº 19/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4909, de 
20 de dezembro de 2019”. 
 

3.3.3 Discussão e Votação em Segundo Turno 
 
- Projeto de Lei nº 05/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a criação 
do programa de incentivo à economia local pós-pandemia, autoriza a inclusão do programa 
no Plano Plurianual vigente, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento 
em execução e dá outras providências”. 
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- Projeto de Lei nº 12/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Trata da 
regulamentação orçamentária do Programa de Política Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial de Alfenas, criado pela Lei Municipal n.º 4.966, de 10 de setembro de 2020”. 
 
IV – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, vedado 
o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia) 
 

 


