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Ata da Oitava Reunião Ordinária do Primeiro Período de Reuniões da Sessão

Legislativa de 2019. Aos 11 (onze) dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove,

às 20h (vinte horas), reuniram-se os Vereadores abaixo-assinados á Câmara Municipal,

sob a Presidência do Vereador Fábio Marques Florêncio. Verificado o quorum regimental

para abertura da reunião, o Presidente colocou em discussão e votação a Ata de Reunião

Ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos. Na seqüência, o Presidente deu início ao

Expediente e solicitou ao 2° Secretário, Vereador Reginaldo Flauzino, que fizesse a leitura

das seguintes indicações de Vereadores: - Indicações n° 118, 119, 131 e 135/2019, de

autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá; - Indicações n° 125, 132 e 136/2019,

de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto; - Indicações n° 126,127,128,129,

130, /2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva; e - Indicação n° 134/2019,

de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro. Ato contínuo, o Presidente

concedeu a palavra aos Vereadores para breves comentários sobre a matéria do

expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público, cujas manifestações constam

da gravação. Findo o Expediente, passou-se à Tribuna livre ao Cidadão, oportunidade

em que o Presidente submeteu à deliberação do plenário a Palavra Livre á Engenheira

Lilian Mara de Castro Azevedo, da Secretaria Municipal de Planejamento, à qual foi

aprovada por todos, em substituição à palavra concedida anteriormente ao Sr. Juquiel dos

Santos. A Engenheira falou sobre as obras que o Município de Alfenas irá realizar com os

recursos do programa Pró-Transportes, citando a obra da perimetral, ciclovias, calçadas,

etc. todas relacionadas à mobilidade urbana. Finda a Tribuna, passou-se à Ordem do Dia

com a Apresentação de Proposições: Projetos de iniciativa do Executivo: - Mensagem

n° 15, de 1° de março de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio da Silva,

encaminhando projeto de lei. que "Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município

de Alfenas, sobre os Cargos em Comissão, dá nova organização e outras providências"; -

Mensagem n° 17, de 11 de março de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal,

protocolizada na data de hoje, sob o n° protocolo 0602, na qual o Prefeito solicita a

retirada da Pauta do Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2019, de autoria doA

Executivo Municipal, que Altera o caput do art. 82 da Lei Orgânica do Município di^
Alfenas". O Presidente submeteu à deliberação do plenário o adiamento por 30 dias oa

discussão e votação do Projeto de Emenda à LOM n° 01/2019, o qual foi aprovado por

todofí?7)Projetos de inciativa do Legisl/rtjvo: - Projeto de Resolução, de iniciativa da
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