
Página 1 de 6 

 

  

PAUTA 
23ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 22.06.2020 

Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2020 

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 08.06.2020, nos 
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, o 
seguinte projeto: - Projeto de Decreto Legislativo 07/2020, de autoria do Vereador José 
Carlos de Morais, que “Concede título de cidadão honorário ao Sr. Antônio Roberto de 
Morais Costa, o qual, após a redação final será encaminhado à promulgação da 
Presidência do Legislativo. 
 
1.4 Expediente do Executivo:  
 
- Ofício nº 095/SMS/2020, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Deyv 
Cabral de Assis ao Presidente desta Casa, prestando esclarecimentos sobre a suspensão 
das cirurgias eletivas e consultas especializadas no município que decorreu de uma 
determinação da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, através de deliberação 
do Comitê Extraordinário COVD-19 nº 44, de 13 de maio de 2020. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 274/2020, subscrito pelo Secretário Executivo do Vice-
Prefeito, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, em resposta às Indicações 111 e 155/2020 
de autoria do Vereador José Carlos de Morais, na qual a Secretaria Municipal de Meio 
ambiente informa que foram devidamente executados os serviços de poda de uma árvore 
localizada na Rua Pirassununga, em frente ao nº 63, no Bairro Jardim São Paulo e 
limpeza de uma área verde, ambos no Bairro Vista Alegre. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 275/2020, subscrito pelo Secretário Executivo do Vice-
Prefeito, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, em resposta à Indicação 173/2020 de 
autoria da Vereadora Kátia Goyatá, na qual a Secretaria Municipal de Meio ambiente 
informa que foram devidamente executados os serviços de poda de duas árvores 
localizadas na Rua José Ferreira de Morais, em frente aos nºs 78 e 42, no Bairro Jardim 
Aeroporto.  
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- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 276/2020, subscrito pelo Secretário Executivo do Vice-
Prefeito, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, em resposta à Indicação 172/2020 de 
autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, no qual a Secretaria Municipal de Meio 
ambiente informa que foram devidamente executados os serviços de poda das árvores 
localizadas na Alameda das Acácias, em frente ao nº 497, no Bairro Jardim Primavera.  
 
 
1.5 Leitura das indicações de Vereadores:  

 
- Indicação nº 228/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: trocar as lâmpadas de iluminação pública dos postes das seguintes localidades: 
Alameda das Magnólias, próximo aos nºs 718 (em frente) e 646, e Alameda dos 
Eucaliptos nº 682, todos no Jardim Primavera.  
 
- Indicação nº 229/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: solicita a possibilidade de fazer a reabertura da Biblioteca Pública Municipal ou, 
ao menos, do setor de empréstimo de livros. 
 
- Indicação nº 237/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: verificar a possibilidade de tampar os buracos existentes em frente à antiga 
estação, na Rua Lincoln Westin da Silveira. 
 
- Indicação nº 241/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: verificar a possibilidade de providenciar operação tapa-buracos na Rua 
Capistrano de Abreu (acima da Avenida Governador Valadares). 
 
- Indicação nº 242/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na Rua Afrânio 
Peixoto, no bairro Jardim São Carlos. 
 
- Indicação nº 243/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: verificar a possibilidade de providenciar a limpeza do bairro Novo Horizonte. 
 
- Indicação nº 244/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: providenciar o reparo do revestimento de asfalto que cedeu na Rua Silviano 
Brandão, em frente ao nº 461, Centro. 
 
- Indicação nº 245/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: que providencie junto ao setor competente a colocação de um braço no poste 
localizado na Av. Cruzeiro do Sul, em frente ao alto do Aeroporto. 
 
- Indicação nº 246/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino 
Assunto: verificar a possibilidade de homenagear o então Prefeito por 4 (quatro) 
mandatos e Vereador por 3 (três) legislaturas, Sr. Hesse Luiz Pereira in memoriam, assim 
considerando a iniciativa de um projeto de lei de denominação de via pública para a via 
em construção conhecida como “perimetral”, a ser encaminhado ao Legislativo no 
momento oportuno da conclusão da referida obra. 
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- Indicação nº 247/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: verificar possibilidade de realizar os reparos necessários para melhoria da 
estrada rural que dá acesso à Fazenda Favo de Mel, seguindo até à Fazenda Paraíso e 
ao Sítio Bom Retiro. 
 
- Indicação nº 248/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: interceder para que a empresa ALFETUR normalize os horários das linhas de 
transporte coletivo, para que sejam retomados todos àqueles suprimidos e que 
funcionavam antes da pandemia. 
 
- Indicação nº 249/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: providenciar a repintura da sinalização horizontal de PARE na esquina da Rua 
Raquel Munhoz Leite com a Padre Cornélio Hans, na altura do número 577, Jd. Boa 
Esperança. 
 
- Indicação nº 250/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: verificar a possibilidade de fazer uma mudança do local de instalação do 
cavalete e do registro de água do Pátio Credenciado pelo DETRAN, situado na Rua das 
Orquídeas para o imóvel ao lado de propriedade do Município, onde se encontra o PSF 
Primavera 2, no Bairro Vila Promessa, bem como seja realizado serviço de 
desentupimento e construção de uma caixa de coleta de esgoto nesse local. 
 
- Indicação nº 251/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: providenciar junto à Secretaria de Obras a urgente e necessária intervenção na 
BR 369, especialmente na entrada de acesso ao bairro Bom Retiro. 
 
- Indicação nº 254/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: verificar a possibilidade de aumentar a altura do redutor de velocidade com 
massa asfáltica (quebra-molas) existente na Rua Benjamin Constant, próximo ao nº1919, 
no bairro Santa Luzia. 

 
 
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 – ORDEM DO DIA. 
 
2.1 Apresentação de Proposições: 
 
 2.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo: 
 
- Mensagem nº 32, de 15 de junho de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza a criação de ação no PPA 
vigente e a abertura de crédito adicional especial correspondente, e dá outras 
providências”.  
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- Mensagem nº 34, de 19 de junho de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei que “Altera a Lei Municipal nº 4.810, de 02 
de outubro de 2018, e dá outras providências”. 
 
 
2.2 Discussão e Votação de Proposições: 

 
2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno:  

 
a) Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 32/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 

Assunto: solicita esclarecimentos através da Secretaria de Promoção e Ação Social 

sobre o porquê de não ter feito o pagamento de horas extras, adicional noturno e 

instalação de banco de horas aos servidores do Velório e do Cemitério.   

 
 

- Requerimento nº 39/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: Tendo em vista as despesas do Município com publicidade no montante de R$ 
4.152.487,77 (quatro milhões, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete 
reais e setenta e sete centavos), e de maneira detalhada por empresa da seguinte forma: 
TV IN Corporation System Comunicação  LTDA EPP (R$ 688.500,00), Fazenda 
Comunicação e Marketing Eireli (R$ 3.006.143,47), Inove Publicidade e Propaganda 
LTDA-ME (R$ 378.952,30) e ACSA Publicidade e Serviços Eireli (R$ 39.446,00), venho 
requerer que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia de empenhos, de subempenhos, 
de empenhos globais, de empenhos estimativos e  notas fiscais referente à lista em 
anexo, os quais devem compor o valor total das despesas acima descrito. 

Ressalto que requeiro as cópias dos documentos assinados pelo secretário 
municipal responsável pelo gasto, pelo contador, pelo controlador liquidando a despesa e 
pela Secretária Municipal de Fazenda.  
 

 

- Requerimento nº 40/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 

Assunto: Interceder junto ao setor de Trânsito no intuito de atender à necessidade de 

pintura para vaga de carga e descarga, próximo ao cruzamento das vias públicas Artur 

Bernardes e Pedro Silveira, Centro, assim, acolhendo a demanda dos empresários, os 

quais entendem ser o melhor local.  
Ressalta-se que este Vereador esteve juntamente com responsável técnico do 

trânsito, na busca da melhor localização que atenda ao interesse coletivo, porém, ao que 
tudo indica, a Secretaria de Defesa Social está buscando outro local para a referida 
concessão de carga e descarga, sendo assim, solicita que seja informado: 

Quais as justificativas para alterar o local da vaga que fora decidida pelo 
representante dos empresários e pelo setor técnico de trânsito? 
 

 

- Requerimento nº 41/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: encaminhar a esta Casa Legislativa relatório com as seguintes informações 
referente ao combate à pandemia de COVID-19: 
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1 - qual o custo mensal da equipe específica?  
A equipe específica trata-se da equipe mínima para a manutenção da 

unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital de referência? 
Informar os nomes dos profissionais e suas respectivas funções/atribuições 

exercidas. 
2 – foram contratados profissionais para substituição de funcionários do 

grupo de risco que foram afastados? Ou até mesmo contaminados? Ou por haver 
suspeita de contaminação em familiares ou pessoas que tiveram contato? 

Informar os nomes dos profissionais afastados e dos contratados. 
3 - qual a quantidade de exames de testagem rápido do coronavírus 

realizados nos profissionais de saúde e da segurança pública?  
Informar lista nominal dos que realizaram a testagem por categoria citada. 

 

 

- Requerimento nº 42/2020, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça 

e Redação Final. 
Assunto: informar quais as providências que serão adotadas pelo Chefe do Executivo em 
relação ao Ofício nº 10/2020/CCLJRF, de 7.5.2020 que sugere a Vossa Excelência a 
retirada das proposições abaixo relacionadas: 

_ Projeto de Lei nº 95/2017, que “autoriza a aquisição, a afetação e a 
desafetação dos imóveis que menciona e dá outras providências”; (Mensagem nº 
85/2019);  

Justifica-se a solicitação para a sua retirada, haja vista que a matéria já fora 
objeto de outra proposição aprovada nesta Casa e sancionada pelo Chefe do Executivo. 

_ Projeto de Lei nº 16/2018, que “desafeta e autoriza o Poder Executivo a 
proceder a alienação de bem imóvel que especifica, com obrigação de construção de 
prédio para o funcionamento de escola municipal, autoriza locação e dá outras 
providências”; (Mensagem nº 19/2019); 

_ Projeto de Lei nº 57/2019, que “dispõe sobre alteração da Lei nº 2.908, 
de 11 de dezembro de 1996”; (Mensagem nº 67/2019).  

Sugerimos a retirada do mencionado projeto de lei, tendo em vista que 
doação é forma possível de ser enquadrada como distribuição gratuita de bens, portanto 
conduta eminentemente vedada durante o período eleitoral;  

 _ Projeto de Lei nº 72/2019, que “dispõe sobre a instalação e 
funcionamento de circos itinerantes e a promoção da família circense no Município de 
Alfenas e dá outras providências”; (Mensagem nº 84/2019). 

 Solicitamos a retirada da citada proposição, haja vista que o seu teor não 
atende de forma positiva às famílias circenses, além de que servidores lotados na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura já se manifestaram que a proposição não 
atende ao que fora proposto. 

   _ Projeto de Lei nº 76/2019, que “autoriza a concessão de incentivo fiscal 
aos cidadãos para regularização de imóveis – isenção de ITBI - Imposto sobre a 
transmissão de imóveis no Município de Alfenas para famílias de baixa renda”; 
(Mensagem 88/2019). 

 Justifica-se a retirada da citada proposição, pois não pode haver concessão 
de benefícios pela Administração Pública durante o ano eleitoral, exceto nos casos 
previstos no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 – Lei das 
Eleições. 
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- Requerimento nº 43/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: Enviar cópia dos seguintes documentos referentes aos pagamentos de INSS 
retidos dos servidores e patronal:  

1. relação de pagamentos ao INSS dos servidores, dos anos de 2017, 2018, 
2019 e 2020, até o momento;  

2. relação de pagamentos ao INSS patronal, dos anos de 2017, 2018, 2019 
e 2020, até os momentos (este nos informar se tiver);  

3. cópia de todas as guias de recolhimento de INSS dos anos mencionados 
(2017 à 2020). 
 

 

- Requerimento nº 44/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 

Assunto: responder a esta Casa qual será a data estipulada para funcionamento do 

semáforo localizado no cruzamento da Avenida Lincoln Westin da Silveira com a Rua 

Américo Totti, o qual já está fixado há meses. 
 

 
- Requerimento nº 45/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 
Assunto: interceder junto ao setor responsável pertinente às garantias previstas no 
Decreto Municipal N. 2.561/2020, a fim de cumprir o que está no ato normativo, bem 
como responder a esta Casa aos seguintes quesitos: 

I - Quais artistas foram cadastrados e participaram do chamamento previsto 
no §1º, do art. 1.? 

II – Quantos artistas receberam o cachê? 
III – Qual servidor está responsável para análise e liberação do pagamento 

do cachê? 
IV – Qual limite de gastos com esse recurso e até quando o município irá 

custear este benefício? 
Registra-se que diversos artistas do município procuraram este Vereador 

relatando que até o momento não receberam qualquer valor inerente ao que dispõe o 
Decreto acima.  

 

 
- Requerimento nº 46/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 
Assunto: Responder a esta Casa quais medidas foram realizadas em relação ao 
cumprimento da Lei N. 4.629, de 14 de setembro de 2015, que dispõe sobre a retirada de 
veículos e sucatas abandonados nas vias públicas do município, bem como encaminhar 
cópia do decreto que regulamentou a norma. 
 

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


