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PAUTA 
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 22.04.2019 

Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2019 
20h 

 
 
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 16.04.2019, 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 3/2019, de autoria do Vereador 
José Carlos de Morais, que “concede diploma de honra ao mérito ao Tenente Coronel 
do 64º Batalhão da PM Márcio Bocher”, - Projeto de Decreto Legislativo 06/2019, de 
autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto, que “Concede diploma de honra ao 
mérito a Nilson Alcides de Paula Santos”, e Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2019, de 
autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que “concede diploma de honra ao 
mérito a Nicolas Gabriel Alves os quais, após a redação final, serão devolvidos à Mesa 
Diretora para promulgação. 
 
1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício n.º 030/2019 – PMA/SECDE, subscrito pela Arquiteta Urbanista e Geógrafa da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico, Lilian Mara de Castro Azevedo, em 
reposta ao Requerimento n.º 32/2018, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa. 
 
1.5 Expediente de Terceiros: 
 
- Ofício nº 020/2019, subscrito pelo Presidente do CODEMA Haroldo Cunha em resposta 
ao Ofício nº 35/2019, ao Vereador Antônio Carlos da Silva, comunicando o aceite do 
convite para uma reunião para tratar de assuntos inerentes às atividades do conselho, a 
qual se realizará na sua sede, Rua Juscelino Barbosa, 1357, no dia 30/04/2019, às 13h e 
30min. 
 
1.6  Leitura das indicações de Vereadores 
 
- Indicação nº 204/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro. 
Assunto: verificar a possibilidade de instalar câmeras de monitoramento nas creches 
municipais. 
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- Indicação nº 211/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: providenciar, urgentemente, uma operação tapa-buracos em toda a extensão da 
Rua Padre Cornélio Hans, esquina com a Rua Raquel Munhoz Leite. 
 
- Indicação nº 213/2019, de autoria do Presidente Fábio Marques Florêncio 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar operação tapa-buracos e limpeza das ruas 
em toda a extensão das vias públicas do Bairro Jardim Boa Esperança. 
 
- Indicação nº 214/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto:  providenciar a limpeza do Campo do Complexo Poliesportivo da Vila Formosa, 
localizado na Rua Américo Totti, no bairro Residencial São Lucas, conforme fotos anexas. 
 
- Indicação nº 215/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá.  
Assunto: verificar a possibilidade de substituir o banco da Praça Getúlio Vargas, 
localizado ao lado da Igreja Matriz. 
 
- Indicação nº 216/2019, de autoria do Presidente Fábio Marques Florêncio 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a colocação de um redutor de velocidade na 
Avenida Jovino Fernandes Salles, em frente ao Colégio Águia. 
 
- Indicação nº 217/2019, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis 
Assunto:  intervir junto a Rua Afrânio Peixoto, nas proximidades do nº 1075, Jardim São 
Carlos, no sentido de solicitar que a empresa prestadora de serviço de iluminação pública 
disponibilize materiais e mão de obra para colocação de “braço” no poste existente e, 
consequentemente, a iluminação apropriada.  
 
 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 inciativa do Executivo: 

 
 - Mensagem nº 16, de 28 fevereiro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 

Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei com a seguinte ementa: “Altera a Lei 
Municipal nº 2.682, de 16 de maio de 1995, que autorizou o Poder Executivo a participar 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de 
Minas – CISLAGOS”.  
 

 - Mensagem nº 28, de 12 abril de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio da 
Silva, encaminhando Projeto de Lei com a seguinte ementa: “Dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao Exercício financeiro de 2020 e 
dá outras providências”. 
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 - Mensagem nº 29, de 15 abril de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio da 
Silva, encaminhando Projeto de Lei com a seguinte ementa: “Altera a Lei Municipal nº 
4.773, de 20 de dezembro de 2017, já modificada pela Lei Municipal nº 4.828, de 21 de 
dezembro de 2018, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Alfenas para o 
período de 2018-2021. 
 
 2.1.2 Projetos de inciativa do Legislativo: 
 
- Substitutivo ao Projeto de Lei nº 16/2019, de autoria da Comissão de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final, que “altera a Lei Municipal nº 4.542, de 1º de junho 
de 2014, que dispõe sobre a criação do sistema de estacionamento rotativo pago de 
veículos em áreas especiais das vias e logradouros públicos, de nominado “Zona Azul”. 
 
2.2 Leitura de Pareceres das Comissões Permanentes: 
 
 2.2.1 Parecer Conjunto da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas aos seguintes projetos de lei: 
 
- Projeto de Lei nº 18/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “autoriza doação de 
imóvel para fins empresariais” - empresa: AMBIENTHAL CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS E EM GRÃOS ARMAZENADOS LTDA.  
 
- Projeto de Lei nº 19/2019, de autoria do Executivo Municipal, COM TRAMITAÇÃO EM 
REGIME DE URGÊNCIA, que “Autoriza abertura de crédito adicional especial no 
orçamento vigente do Município de Alfenas e dá outras providências”. 
 
2.3 Discussão e Votação de Proposições: 
 

    2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 

a) Projetos com tramitação em regime de urgência: 
  
- Projeto de Lei nº 19/2019, de autoria do Executivo Municipal, COM TRAMITAÇÃO EM 
REGIME DE URGÊNCIA, que “Autoriza abertura de crédito adicional especial no 
orçamento vigente do Município de Alfenas e dá outras providências”. 
 

b) Requerimentos: 
 

- Requerimento n.º 37/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Referência: Que informe a esta Casa Legislativa o andamento da denúncia feita sobre os 
procedimentos da Copasa em relação ao tratamento de esgoto na cidade, tendo em vista 
que a denúncia aponta supostas irregularidades no tratamento. 

No documento, o denunciante pede, além das medidas cabíveis, que os 
recursos dos municípios repassados à Alago sejam bloqueados e repassados ao Codema 
(Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente). 
 
- Requerimento n.º 39/2019, de autoria conjunta da Vereadora Kátia Geralda Silva 
Goyatá e Vereador Edson Lellis dos Reis 
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Referência: Em relação ao Parque Zoológico Municipal solicitamos que sejam prestadas 
as seguintes informações: 

1- Qual é a periodicidade dos envios de alimentos ao Zoológico? 

2- Enviar uma listagem com o nome dos servidores lotados no Zoológico e as 
suas respectivas funções. 

3- Enviar uma lista dos animais existentes atualmente no Zoológico. 

4- Informar de forma detalhada qual o custo que há com a manutenção geral 
do Zoológico, assim entendido as despesas de pessoal (servidores), com 
alimentação dos animais, manutenção e conservação dos equipamentos e 
materiais necessários ao cuidado dos animais. 

 
- Requerimento n.º 40/2019, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis 
Referência: Que interceda junto aos setores competentes, bem como a empresa 
prestadora de serviço de sistema da Prefeitura Municipal, para disponibilizar nos termos 
da legislação vigente o Portal da Transparência do Município, pois atualmente o mesmo 
se encontra com diversas inconsistências e dificuldades no acesso. 

 

- Requerimento n.º 41/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino 
Referência: Solicita informações e o envio da documentação comprobatória ao Técnico 
de Segurança do Trabalho da Prefeitura, sobre o fornecimento, pelo Executivo Municipal, 
dos EPIs aos servidores da limpeza pública, em especial da varrição.  

 
2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 

 
- Projeto de Lei nº 17/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “autoriza a 
desafetação parcial de áreas verdes do Distrito Industrial de Alfenas, a aquisição e 
afetação de imóvel como medida de compensação ambiental e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 18/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “autoriza doação de 
imóvel para fins empresariais” - empresa: AMBIENTHAL CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS E EM GRÃOS ARMAZENADOS LTDA.  
 
III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia).  


