PAUTA
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 16.08.2021
Segundo 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 10.08.2021, nos
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, os
seguintes projetos: - Projeto de Decreto Legislativo nº 08/21, de autoria do Vereador Paulo
Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto), que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr.
Manoel de Ávila Neto”; - Projeto de Decreto Legislativo nº 09/21, de autoria do Vereador
Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga), que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr.
Gilmar Costa da Silva”; e - Projeto de Decreto Legislativo nº 10/21, de autoria do Vereador
Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga), que “Concede diploma de honra ao mérito à Sra.
Danusa da Silva”, os quais serão encaminhados à promulgação do Presidente do
Legislativo.
1.4 Expediente do Executivo:
- Ofício subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Deyv Cabral da Silva ao
Presidente desta Casa, encaminhando resposta à seguinte proposição:
- Ofício nº 197/SMS/2021, em resposta ao Requerimento nº 149/2021, de autoria do
Vereador José Carlos de Morais (Carlinho Vardemá) solicitando prioridade para vacinação
dos funcionários do ramo óptico, no qual foi esclarecido que o município segue
rigorosamente o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 e o
Plano de Vacinação da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), os quais elencam os
públicos prioritários a serem vacinados.
1.5 Leitura das indicações de Vereadores:
- INDICAÇÕES DO VEREADOR BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA):
- Indicação nº 909/2021.
Assunto: efetuar uma limpeza da área verde situada na Rua Américo Totti, em frente
ao nº 1541, no Residencial Vista Alegre, assim como a construção de um passeio, um
parquinho e uma academia ao ar livre próximos à área verde.
1

- Indicação nº 919/2021.
Assunto: realizar as seguintes melhorias no bairro Gaspar Lopes:
1)
Uma Faixa de pedestres na entrada do bairro, na Rodovia 379, próximo
ao primeiro ponto de circular;
2) Trocar as lâmpadas de iluminação pública que estiverem queimadas;
3) Realizar uma reforma geral na quadra de esportes do bairro,
principalmente no vestiário.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR DOMINGOS DOS REIS MONTEIRO (DOMINGUINHOS):
- Indicação nº 894/2021
Assunto: trocar as lâmpadas de iluminação pública dos postes localizados nas
seguintes ruas: Joaquim Manso Vieira, em frente ao nº 460, João de Camargo, em
frente ao nº 938, Eduardo Ferreira Dias, em frente aos nºs 282 e 90, Joaquim Martins,
em frente ao nº 106, Martins Alfenas, em frente ao nº 744, e João Paulino Damasceno,
em frente ao nº 1.021, no Bairro Santa Rita.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR EVANILSON PEREIRA DE ANDRADE (RATINHO):
- Indicação nº 879/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Rua
Tiradentes, n.º 2.315.
- Indicação nº 904/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de fazer uma limpeza, retirando os galhos secos, na
área verde situada a Av. Afonso Pena, em frente ao imóvel nº 1628.
- Indicação nº 908/2021.
Assunto: providenciar junto ao setor competente a notificação do proprietário do lote
situado na Rua Alameda dos Jequitibás, ao lado do nº 239, no bairro Jd. Eunice.

- INDICAÇÕES DO PRESIDENTE JAIME DANIEL DOS SANTOS (JAIME DANIEL):
- Indicação nº 896/2021.
Assunto: analisar a possibilidade de disponibilizar o trabalho de um (a) Assistente
Social para atender as necessidades dos usuários do Programa CAPP - Casa de Apoio
à Piscicultura e Pesca do Município de Alfenas - MG.
- Indicação nº 905/2021.
Assunto: estudar e analisar a viabilidade de implantar nos Conjuntos Habitacionais de
Alfenas a captação de energia fotovoltaica para tentar eliminar partes dos problemas
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que acontecem nestes condomínios, referentes às despesas com energia elétrica na
cidade de Alfenas.
- INDICAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ CARLOS DE MORAIS (CARLINHO VARDEMÁ):
- Indicação nº 921/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Rua
Francisco Mariano, em frente ao nº 45, nas proximidades do Restaurante Pastel e Cia.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA KÁTIA GERALDA SILVA GOYATÁ (KÁTIA GOYATÁ)
- Indicação nº 902/2021.
Assunto: verificar a possibilidade realizar serviços de manutenção do asfalto operação tapa-buracos e limpeza dos meios fios, em toda a extensão da Rua Juiz de
Fora, no Bairro Residencial Oliveira.
- Indicação nº 903/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de providenciar um redutor de velocidade na Av.
Munhoz Gago Leite, Condomínio Nova Fama.
- Indicação nº 912/2021.
Assunto: interceder junto à Secretaria Municipal de Trânsito a fim de construir
redutores de velocidade em toda a extensão da Rua Avelino Batista de Andrade.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR LUCIANO GUILHERME FELIPE LEE (LUCIANO SOLAR):
- Indicação nº 913/2021.
Assunto: interceder junto à Secretaria Municipal de Trânsito a fim de implementar
placas de sinalização para ciclistas na Zona Rural do Município.
- Indicação nº 914/2021.
Assunto: realizar um estudo a fim de executar a implementação
paraciclos/bicicletários em pontos estratégicos da cidade de Alfenas-MG.
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- INDICAÇÕES DO VEREADOR MÁRCIO FERNANDO COSTA (MÁRCIO DUNGA):
- Indicação nº 911/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de trocar as lâmpadas queimadas dos postes de
iluminação pública do bairro Parque das Nações, assim como encaminhar um agente
para varrição da Praça da Saudade.
- Indicação nº 910/2021.
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Assunto: interceder junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade
de trocar as lâmpadas dos postes queimados nas seguintes Ruas: 1) - Mério Rodrigues
Alves, no Jardim Olímpia; 2) - Francisco Lobanco, próximo ao número 162, Pinheirinho;
3) - Onofre Gomes Pereira, próximo ao n.º 319, Recreio Vale do Sol; 4) - Rosane
Garcia Ribeiro, próximo ao n.º 95, no Jardim Alvorada.

- INDICAÇÕES DO VEREADOR PAULO AGENOR MADEIRA (PAULINHO DO ASFALTO):
- Indicação nº 899/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de consertar a calçada da Praça do Castelinho, em
frente à Escola Polivalente.
- Indicação nº 900/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de providenciar a limpeza da beirada dos meios-fios
e calçadas às margens da área verde dos bairros São Lucas e Jardim Aeroporto 2.
- Indicação nº 901/2021.
Assunto: através da Secretaria Municipal de Obras verificar a possibilidade de
recapear com asfalto, colocar redutor de velocidade (quebra-molas) e sinalizar a Rua
Francisco Navarro, no Bairro Morada do Sol, em toda a sua extensão.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TANI ROSE RIBEIRO:
- Indicação nº 922/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de instituir, através de Projeto de Lei a ser enviado
para esta Casa, a obrigatoriedade das disciplinas Sociologia e Filosofia e da realização
da Olimpíada Municipal de Sociologia e Filosofia no Ensino Fundamental, incluindo a
Educação de Jovens e Adultos - EJA, no Município de Alfenas/MG. Para facilitar o
desenvolvimento do referido projeto, venho encaminhar minuta anexa a esta
indicação.

- INDICAÇÕES DA VEREADORA TERESA SUELENE DE PAULA:
- Indicação nº 915/2021.
Assunto: vistoriar e retirar a árvore situada na Rua Geraldo Freitas da Costa, na altura do
n.º 70, no Bairro Cruz Preta
- Indicação nº 917/2021.
Assunto: verificar a possibilidade de instalar placas educativas e sinalização das vias
públicas destinadas aos ciclistas.
- Indicação nº 918/2021.
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Assunto: intervir junto ao setor competente a fim de que os sacos de lixo verdes sejam
recolhidos das ruas da cidade.

- INDICAÇÃO DE AUTORIA CONJUNTA DOS VEREADORES MÁRCIO FERNANDO
COSTA (MÁRCIO DUNGA) E BRAZ FERNANDO DA SILVA (BRAZ DA MÁQUINA):
- Indicação nº 907/2021.
Assunto: instalação de academia de exercícios físicos ao ar livre na mina do
Residencial Oliveira, bem como um parquinho para as crianças do bairro.

1.6 Palavra do Vereador (concedo a palavra aos vereadores para breves comentários
sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público).

II – TRIBUNA LIVRE AO CIDADÃO – (tempo máximo 15 minutos)
- Sra. Nolga Nefer Barreto, MG 11978211, inscreveu-se na palavra livre para exercer o
direito de resposta (mobilidade urbana).

III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA:
3.1. Apresentação de Proposições:
3.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo:
- Mensagem nº 86, de 30 de julho de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio
da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a implantação do Programa Agrofloresta
e dá outras providências”.
- Mensagem nº 96, de 12 de agosto de 2021, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio
da Silva, encaminhando projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA,
que “Dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”.
(Imóvel: Fazenda do Garça - Empresa donatária: C5 Participações Ltda.)

3.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo:
- SUBSTITUTIVO, apresentado em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação,
Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao Projeto de Lei nº 56/21, de
autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza excepcionalmente a desafetação de áreas
para doação e dá outras providências” (Imóvel: Rua Jurana, s/n Residencial Teixeira).
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- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças
Públicas, que “Aprecia e aprova as contas da Prefeitura Municipal de Alfenas referentes ao
exercício financeiro de 2019”.

3.2 Leitura de pareceres das Comissões Permanentes.
3.2.1 Leitura do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas ao
Parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais (Processo de Contas nº
1091634 - Eletrônico) no qual o Colendo Tribunal manifestou pela aprovação das
contas do Município de Alfenas referentes ao exercício financeiro de 2019.
3.2.2 Leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação Final ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2021, de autoria do
Executivo Municipal, que “Altera dispositivos que menciona da Lei Orgânica do
Município de Alfenas”.
3.2.3 Leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação Final ao - Projeto de Lei nº 33/2021, 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
4.317, de 25 de agosto de 2011, que regulamenta a prestação dos serviços de taxi no
Município de Alfenas e dá outras providências”.

3.3 Discussão e Votação de Proposições.
3.3.1 Discussão e Votação em Único Turno:
a) Requerimentos:
- Requerimento nº 169/2021, subscrito pelos Vereadores Luciano Guilherme
Felipe Lee (Luciano Solar), Vagner Tarcísio de Morais e Tani Rose Ribeiro.
Assunto: requerem a constituição de Comissão Especial de Sustentabilidade e
Regeneração Socioambiental desta Câmara Municipal de Alfenas, nos termos da minuta de
Resolução anexa a este requerimento.
- Requerimento nº 170/2021, subscrito pelo Vereador Jaime Daniel dos Santos
Assunto: solicita informações à Secretaria Municipal de Habitação sobre os servidores
efetivos do município que foram beneficiados com a doação de terrenos pelos Programas de
Habitação deste setor, em consonância com a lei aprovada por esta Casa que trata sobre
este assunto, informando seus nomes completos, setores da Prefeitura onde atuam, suas
respectivas funções e suas formas de contratação (Comissionados-Concursados ou
Contratados) como agentes públicos em nosso município.
- Requerimento nº 172/2021, subscrito pelo Vereador Luciano Guilherme Felipe
Lee (Luciano Solar)
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Assunto: enviar a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre transporte não
motorizado: I - Existe algum estudo ou planejamento de mobilidade urbana, com foco no
transporte não motorizado?
II - Existe algum estudo ou planejamento sobre ampliação de ciclovias?
III - Este planejamento está de acordo com a Política Nacional de Mobilidade
Urbana (PNMU), instituída em 2012 pela Lei Federal n.º 12.597?

- Requerimento nº 173/2021, subscrito pela Vereadora Teresa Suelene de Paula
Assunto: REQUER que seja informado a esta Casa Legislativa, em relação à empresa
Claudinei José Borges - nome fantasia MASTER GÁS, que tem como contrapartida definida
pelo Poder Executivo, no valor de R$ 5.000,00, 20 botijões mensais, com início de entregas
nos meses de abril, maio e finalizando no mês de junho nos setores públicos municipais:
I - essas entregas foram cumpridas?
II - quais equipamentos foram beneficiados com esta contrapartida?
III - se cumprido, que seja informado: o local, data, quantidade e documentação
(constando o recebimento no equipamento e pagamento/recibo da empresa) da
contrapartida cumprida.

- Requerimento nº 174/2021, subscrito pelos membros da Comissão de Constituição,
Legislação, Justiça e Redação Final.
Assunto: requerem as seguintes documentações e informações referentes ao Projeto de
Lei nº 54/2021, que “Altera a Lei Municipal nº 4.546, de 10 de julho de 2014, que dispõe
sobre a concessão de diárias no âmbito do Poder Executivo do Município de Alfenas e dá
outras providências”, apresentado na reunião ordinária do dia 11 de junho de 2021 em
tramitação ordinária:
I – A estimativa de impacto orçamentário-financeiro, nos termos da Lei Complementar
101/2000 (arts 15 a 20);
II – As manifestações da Procuradoria Geral do Município, assim como das Secretarias
Municipais de Fazenda e de Planejamento e Recursos Humanos, nas quais esteja
consignado que, caso haja possível aumento de despesas com a aprovação do referido
projeto de lei, não haverá contrariedade à Lei Complementar 173/21.

- Requerimento nº 175/2021, subscrito pelos membros da Comissão de Constituição,
Legislação, Justiça e Redação Final.
Assunto: requerem informações referentes ao Projeto de Lei nº 63/2021, que “Dispõe
sobre acréscimo de atividades fiscais na Tabela III – Fiscalização Sanitária – do Anexo
Único da Lei nº 3.254, de 19 de junho de 2001, extingue cargos de provimentos efetivos,
constante do Anexo I da Lei 4.246, de 04 de janeiro de 2011, e dá outras providências”,
apresentado na reunião ordinária do dia 25 de junho de 2021 em tramitação ordinária:
I – As manifestações da Procuradoria Geral do Município, assim como das Secretarias
Municipais de Fazenda e de Planejamento e Recursos Humanos, nas quais esteja
consignado que, caso haja possível aumento de despesas com a aprovação do referido
projeto de lei, não haverá contrariedade à Lei Complementar 173/21.
7

3.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno:
- Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2021, de autoria do Executivo Municipal, que
“Altera dispositivos que menciona da Lei Orgânica do Município de Alfenas”.
- Projeto de Lei nº 33/2021, 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 4.317, de 25 de agosto de 2011,
que regulamenta a prestação dos serviços de taxi no Município de Alfenas e dá outras
providências”.
IV – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS
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