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PAUTA 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 05.08.2019 

Segundo Período da Sessão Legislativa de 2019 
20h 

 
I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 
 
1.1  Verificação do Quorum 
 
1.2 Discussão da Ata da Reunião Extraordinária anterior: 
 
1.3 Expediente do Executivo: 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 518/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta à Indicação nº 271/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá, 

encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no qual 
informa que encaminhou para a Secretaria de Obras para adoção das medidas cabíveis e 
resolução dos problemas em questão. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 519/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta à Indicação nº 328/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais, 
encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no qual 
informa que foi realizada a limpeza no bairro Vista Alegre. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 521/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta ao Requerimento 65/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá, no qual 
encaminha os esclarecimentos prestados pela Coordenação de Compras e Licitação, através do 
envio de cópia do Processo 166/2018, AFs do ano 2018 e 2019 e relatórios dos empenhos 
pagos/liquidados 2018/2019.  
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 535/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta ao Requerimento 41/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Flauzino, 
encaminhando os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Planejamento, no qual 
informa que o Município está disponibilizando os EP’s aos funcionários, conforme modelos de 
relatórios anexos, bem como relação anexa dos EP’s a disposição do setor de Segurança do 
Trabalho. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 537/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta à Indicação nº 318/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti, 

encaminhando o e-mail enviado à empresa Vaga Lume, bem como a resposta da mesma, 
informando que foram protocolados e enviados os pedidos de trocas de lâmpadas. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 538/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 41/2019, de autoria do Vereador Tadeu Fernandes, 

no qual informa que o ponto de atendimento do PSF Rural no bairro Serrinha foi recentemente 
reformado e reinaugurado, sendo que a instalação de um consultório odontológico já estava 
previsto para o local.  
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- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 542/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta às Indicações nºs 296 e 299/2019, de autoria do Vereador Antônio 
Carlos da Silva, no qual informa que os proprietários dos imóveis em situação irregular foram 
autuados e multados, conforme documentos anexos.  
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 543/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta à Indicação nº 323/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis 
Monteiro, no qual informa que os proprietários dos imóveis em situação irregular foram autuados 
e multados, conforme documentos anexos.  
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 545/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 67/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da 
Silva, no qual informa que a Secretaria de Habitação está à disposição do referido Vereador para 
apresentar todos os arquivos existentes na secretaria.  
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 567/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 73/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá, no 
qual encaminha os relatórios com os saldos da dívida flutuante e da dívida fundada até o dia 
30/09/2019 das entidades contábeis “Prefeitura Municipal de Alfenas” e Fundo Municipal de 
Saúde de Alfenas”.  
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 602/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta à Indicação nº 333/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da 
Silva, no qual informa que o serviço de poda de árvores na Rua Martins Alfenas, em frente ao 
Hospital Santa Casa, foi devidamente executado.  
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 604/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta à Indicação nº 294/2019, de sua autoria, para informar que o serviço foi 
realizado. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 605/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 69/2019 de sua autoria, para informar que o serviço 
solicitado está sendo realizado e será finalizado até o dia 06.08.2019. 
 
- Ofício nº 004/2019, do setor de fiscalização e posturas, ao Vereador Antônio Carlos da Silva, 
em resposta à sua Indicação n.º 301/2019, no qual informa que os proprietários dos imóveis em 
situação irregular foram autuados e multados, conforme documentos anexos.  

 
- Ofício nº 005/2019, do setor de fiscalização e posturas, ao Vereador Reginaldo Flauzino, em 
resposta à sua Indicação n.º 301/2019, no qual informa que o proprietário do imóvel em situação 
irregular foi autuado e multado, conforme documento anexo.  

 
- Ofício nº 006/2019, do setor de fiscalização e posturas, ao Vereador Reginaldo Flauzino, em 
resposta ao Ofício n.º 28/2019, no qual informa que foi realizada vistoria nos lotes do bairro Vista 

Alegre e o proprietário dos imóveis em situação irregular foram autuados e multados, conforme 
documentos anexos.  

 
- Ofício nº 007/2019, do setor de fiscalização e posturas, ao Vereador Domingos Monteiro, em 
resposta ao Ofício n.º 183/2019, no qual informa que o proprietário do imóvel em situação 
irregular foi autuado e multado, conforme documento anexo.  
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- Ofício nº 008/2019/PROC, do setor de fiscalização e posturas, ao Vereador João Carlos 
Tercetti, em resposta às suas Indicações n.ºs 291 e 293/2019, no qual informa que o proprietário 

dos imóveis em situação irregular foi autuado e multado, conforme documentos anexos.  
 
- Ofício nº 060/2019, subscrito pela Dra. Tanilda das Graças Araújo, Procuradora Geral do 
Município, ao Vereador Décio Paulino, em resposta ao Requerimento n.º 66/2019, no qual 

informa que o Município possui 767 processos físicos e 826 eletrônicos na justiça comum de 
Alfenas, 50 processos em trâmite na Justiça do Trabalho, dezenas de cartas precatórias em várias 
comarcas da região, 20 processos na Justiça Federal de Varginha/MG, 200 processos em trâmite 
na segunda instância do TJMG, 378 processos no Superior Tribunal de Justiça e 63 processos no 
Supremo Tribunal Federal, sem contar várias representações no TCE/MG, cujos andamentos 
processuais seguem anexos. Na maioria dos processos o Município figura como Réu, sendo autor 
nas Execuções Fiscais. 
 
- Ofício nº 061/2019, subscrito pela Dra. Tanilda das Graças Araújo, Procuradora Geral do 
Município, ao Vereador Décio Paulino, em resposta ao Ofício n.º 20/2018/CCLJRF, no qual 
encaminha cópia do Decreto n.º 177/2008, para instrução do Projeto de Lei n.º 16/2018.  
 
- Ofício nº 103/2019/SMEC, subscrito pela Secretária Municipal de Educação e Cultura Tani Rose 
Ribeiro e pelo Secretário Municipal de Esporte Lazer e Recreação Fábio Sossur, ao Vereador 
Reginaldo Flauzino, em resposta ao Ofício n.º 35/2019, no qual encaminha esclarecimentos 
sobre os artistas circenses brasileiros e de outros países alojados no Ginásio Poliesportivo, 
provisoriamente, por questões humanitárias, por não terem condições financeiras de alugar um 
espaço para realizarem seus treinos ou mesmo para pernoitarem, e também por ser Alfenas uma 
cidade acolhedora, fraternal e inclusiva. 
 
- Ofício nº 58/2019/PMA/SECDE/GMCC, subscrito pelo Sr. Geovane Corsini da Silva, 
Responsável Técnico do Residencial Tupã, encaminhando a documentação solicitada pela 
Vereadora Katia Goyatá, por intermédio do Ofício n.º 26/2019, com a lista dos beneficiários do 
Residencial Tupã. 
 
 

1.4 Expediente de Terceiros: 
 
- Ofício nº 355/2019, subscrito pelo Presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, 

Vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, convidando a todos os Vereadores para a apresentação da proposta de criação de um 
Parlamento Regional, composto por Câmaras Municipais do Sul e Sudoeste de Minas, a ser 
realizado no dia 23 de agosto de 2019, às 15h, no plenário da Câmara Municipal de Poços de 
Caldas.  

 
- Ofício nº 15/2019, subscrito pelo Sr. Pedro Julião Pires da Luz, Gerente Regional Sul da 
Expresso Gardênia Ltda, encaminhando esclarecimentos sobre a manutenção regular da sua frota 
e informando que devido a grave crise econômica que assola o País não teve como ela ser 
renovada, da forma que eles gostariam.  
 

1.5 Expediente de Vereadores: 
 
- Ofício n.º 84/2019, do Gabinete do Vereador Antônio Carlos da Silva, no qual 
parabeniza a entidade Aliança de Misericórdia de Alfenas pelos seus 20 (vinte) anos 
atuando em Alfenas e pelos seus relevantes serviços prestados à Comunidade Alfenense 
e a todo Brasil. 
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1.6 Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº 340/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: realizar a poda da árvore na Rua João Manoel da Silva, n.º 35, no Bairro Vila 
Esperança. 
 
- Indicação nº 341/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: realizar a limpeza do terreno localizado na Alameda dos Eucaliptos, n.º 441, 
Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº 342/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: realizar a limpeza nos trechos compreendidos entre as Alamedas Flamboyant, 
Sibipirunas, Jacarandás e Av. Dr. Lincoln e as vias que cruzam aquelas acima 
mencionadas. 
 
- Indicação nº 343/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: realizar a limpeza da Rua Pedro Tercetti, em toda sua extensão, no bairro 
Morada do Sol. 
 
- Indicação nº 344/2019, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes. 

Assunto: realizar a instalação de academia de exercícios físicos ao ar livre no bairro Santa 

Clara.  

 
- Indicação nº 345/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

Assunto: reparação dos danos causados pela falta de guias e de bueiros desobstruídos 

na esquina da Avenida Califórnia e Rua Saulo Prado Leite, no Bairro Jardim Boa 

Esperança. 

 

 
- Indicação nº 346/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 

Assunto: realizar a limpeza na rua situada nos fundos da Avenida Nossa Senhora 

Aparecida, no bairro Santa Clara, na divisa da fazenda do Dr. Edward (onde seria a pista 

de caminhada do bairro).   

 
- Indicação nº 347/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: colocar um poste na Alameda dos Flamboyants, nas proximidades do nº 695, no 
bairro Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº 349/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: nivelar a tampa do bueiro localizada no cruzamento das Alamedas Jequitibás 
com a Acácias. 
 

- Indicação nº 350/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
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Assunto: Operação Tapa-Buracos em toda a extensão da Alameda dos Jequitibás. 
 
- Indicação nº 351/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Sinalização horizontal e vertical em toda a extensão e cruzamentos com a 
Alameda dos Jequitibás. 
 
- Indicação nº 352/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: tampar os buracos na Rua Tereza Oliveira da Silva, próximo ao número 151, 
bairro Jardim América II, conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 353/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: realizar a limpeza dos terrenos ao longo da  Av. Dr. Lincoln Westin. 
 
- Indicação nº 354/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Instalação de postes e braços de iluminação pública na Alameda das Acácias, 
das Magnólias, dos Jequitibás e Palmeiras. 
 
- Indicação nº 355/2019, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: realizar o reparo das faixas de pedestres nas Ruas Coronel Pedro Correia e Bias 
Fortes, em especial nas proximidades do Hospital Santa Casa e da Delegacia Regional 
de Saúde. 
 
- Indicação nº 356/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: reforma, construção e fiscalização das rampas de acesso a cadeirantes e 
acessibilidade. 
 
- Indicação nº 357/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: conserto do passeio e da placa pare no cruzamento das Alamedas Paineiras 
com a Jacarandás, no bairro Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº 358/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

Assunto: realização de melhorias e manutenção das calçadas da rua João Pinheiro, no 

bairro Jardim Boa Esperança. 

 
- Indicação nº 359/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

Assunto: providenciar a limpeza e a manutenção do Terminal Rodoviário Municipal. 

 

- Indicação nº 361/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Reparo na estrada vicinal (Rural), sentido Machado/MG, situada a 500 metros 
antes do Aterro Sanitário, com entrada para a esquerda, com placa Chácara Santa Rita. 
 
- Indicação nº 362/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Troca de lâmpadas no bairro Jardim Primavera nos locais especificados no 
pedido. 
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- Indicação nº 365/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti 
Assunto: tapar o buraco na Av. Américo de Oliveira, nas proximidades do número 149, no 
bairro Residencial Oliveira. 
 
- Indicação nº 366/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: realizar a manutenção no semáforo da Avenida Governador Valadares, na 
esquina com Avenida Afonso Pena (próximo ao Anglo). 
 
- Indicação nº 367/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
Assunto: arrumar a vala que escoa água, localizada na Rua Galbo Westin Dias, nº250, 
em frente ao Supermercado Unissul novo. 
 
- Indicação nº 368/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: construir uma rampa elevada na Avenida Paulo de Ávila Sales, em frente ao 
número 115, no bairro Pinheirinho. 
 
- Indicação nº 369/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: realizar uma limpeza na Rua Ramos Terra, situada atrás dos prédios do 
Residencial Parque dosa Lagos, Rua Adolfo Engel, Jardim Elite II. 
 
- Indicação nº 370/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Flauzino 
Assunto: realizar a limpeza da Avenida São José, bem como realizar a varrição das vias 
públicas periodicamente. 
 
 
- Indicação nº 371/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti 
Assunto: Que encaminhe a esta Casa, o projeto que dispõe da emissão da carteira de 
identificação das pessoas que possui transtorno do espectro autista, mais conhecido 
como autismo, assim garantindo o direito desses deficientes e vinculando o mesmo a 
normativa municipal, nos termos da minuta anexa. 
 
- Indicação nº 372/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
Assunto: providenciar a colocação de uma lixeira na Rua São José, em frente ao 
Supermercado Unissul. 
 
 
- Indicação nº 373/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 

Assunto: providenciar os serviços de poda do mato e recuperação da calçada localizada 

na Rua Alferes Domingos Vieira e Silva, 999.  

 
- Indicação nº 374/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 

Assunto: providenciar os serviços de poda do mato e recuperação da calçada localizada 

na Rua Alferes Domingos Vieira e Silva, 999.  

 



Página 7 de 13 

 

- Indicação nº 375/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Restabelecimento da internet gratuita no bairro Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº 376/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Interceder junto à operadora OI-Fixo para verificar o motivo das quedas 
constantes nas linhas telefônicas na Zona Norte (Itaparica, Vista Grande, Vila Esperança, 
Jardim Eunice, Campos Elísios, Vila Promessa, Jardim Primavera). 
 
- Indicação nº 377/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Solicitação de dentistas para os PSF’s da Vila Promessa, Jardim Primavera e 
Jardim Eunice e informações sobre o motivo de não ter dentistas nos locais apontados. 

 

- Indicação nº 378/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Varrição em toda a extensão da Rua Ana Nery e no cruzamento com a Rua 
Tiradentes. 
 
- Indicação nº 379/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Reiteração de pedidos anteriores para colocação de tampa de água pluvial no 
cruzamento das Alamedas Acácias com a Jequitibás. 

 

- Indicação nº 380/2019, de autoria do Vereador Vagner Tarcísio de Morais 

Assunto: Verificar a possibilidade de implementação do Programa "Quintal Limpo" nos 

termos do anteprojeto de lei anexo, cuja iniciativa é privativa do Executivo Municipal. 

- Indicação nº 381/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti 

Assunto: instalar a tampa do poço de visita de água pluvial localizado na Rua São 

Gonçalo do Sapucaí, próximo ao número 385. 

- Indicação nº 382/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti 

Assunto: providenciar os devidos reparos na tampa do esgoto localizado na Rua General 

Carneiro, próximo ao número 19.  

- Indicação nº 383/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: realizar a reforma e limpeza no terminal rodoviário do Município. 
 

 
 
- Indicação nº 384/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti 

Assunto: construção de duas faixas elevadas para travessia de pedestres: Sendo uma na 

esquina da Rua João Pinheiro com a Rua Leão de Faria, onde já existe uma faixa de 

pedestres; e outra na Rua Leão de Faria, próximo ao número 55. 
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 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 47, de 18 de julho de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, com solicitação de REGIME DE 
URGÊNCIA, que “Institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda 
Pública do Município de Alfenas – PROREFIS e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 48, de 01 de agosto de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, com solicitação de REGIME DE 
URGÊNCIA, que “Autoriza desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e dá 
outras providências”. 
 
 

2.1.2 Projetos de inciativa do Legislativo: 
 

- Projeto de Lei, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto, que “concede 
diploma de honra ao mérito a Associação dos Pescadores Esportivos do Lago de Furnas-
APELF”. 

 
- Projeto de Lei, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa, que “dispõe da 
obrigatoriedade de identificação de veículos terceirizados quando em serviço pelo 
município de Alfenas e dá outras providências”. 

 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, que 
“concede título de honra ao mérito a Sra. Aparecida Donizetti Paes”. 

 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, que 
“concede título de cidadã honorária a Sra. Maria Ediviges Neves Toledo ‘Edviges do 
Colégio Estadual’ ”. 

 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Vagner Tarcísio de Morais, que 
“concede diploma de honra ao mérito a Deyvid Franck Silva Sacconi”. 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Tadeu Fernandes, que 
“Concede título de cidadão honorário ao Pastor Mozar de Souza”. 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Tadeu Fernandes, que 
“Concede Diploma de Honra ao Pastor Carlos Batista da Silva”. 
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 3.1 Discussão e Votação de Proposições em Único Turno: 
 
a) Requerimentos: 

 
 
 
- Requerimento n.º 73/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto: que determine à Secretaria Fazenda o envio, a esta Casa Legislativa, das 
seguintes informações: 
 

1- Valor atual da Dívida Flutuante Consolidada do Município (data base junho/2019), 

detalhada por fornecedor; 

2- Valor total da dívida fundada do município, detalhada por fornecedor. 

- Requerimento n.º 75/2019, de autoria dos Vereadores Domingos dos Reis Monteiro 
e Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: A convocação da Secretária Municipal de Fazenda e Suprimentos Sra. 

Rosilene Coutinho Modesto Junqueira para fazer uma prestação de contas sobre os 

aluguéis contratados pela Prefeitura para acomodação das secretarias do Município de 

Alfenas. 

 

 
- Requerimento n.º 76/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: Que sejam enviadas pelo Executivo Municipal as seguintes informações: 
 

I - Qual o valor que foi pago à empresa ESATE? 

II – O serviço prestado pela empresa ESATE é imprescindível pata o Município? 

 
- Requerimento n.º 77/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Flauzino. 

Assunto: Que informe a esta Casa de Leis quais medidas serão tomadas 

em relação a Escola Municipal Arlindo Silveira, Bairro Rural Mandassaia, a qual precisa 

de uma intervenção urgente, visto que o imóvel público está abandonado e em péssimas 

condições há muitos anos, portando, contém as seguintes necessidades: 

I – Pinturas e reparos em paredes; 

II – Instalações elétricas totalmente danificadas; 



Página 10 de 13 

 

III – O acesso aos banheiros não possui coberturas e os mesmos 

encontram-se em péssimo estado; 

IV – As portas foram arrombadas e necessitam de novas fechaduras; 

V – As janelas não possui vidros; 

VI – As raízes das árvores estão comprometendo a estrutura da escola; 

VII – A quadra esportiva está completamente abandonada e necessitando 

urgente de reforma; 

VIII – Necessidade de construção de mais salas de aulas; 

IX – O portão da entrada precisa ser trocado e toda estrutura ao redor da 

escola encontra-se em péssimas condições; 

X – Intervenção na rede de esgoto que também está é péssimas condições, 

assim como buscar mecanismos para coleta do lixo orgânico; 

XI  – Necessidade de limpeza ao entorno da escola; e 

XII – Asfaltamento no trecho que passa ao lado da escola para evitar a 

poeira prejudicial aos alunos, educadores e a própria estrutura da escola. 

 

- Requerimento n.º 78/2019, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: Que o Executivo Municipal tome as providências necessárias para resolução do 

problema em relação aos buracos existentes nas vias públicas do Bairro Jardim Boa 

Esperança. 

 
- Requerimento n.º 79/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário na forma regimental, 

que se oficie ao Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo Municipal, solicitando-lhe que 

estude a possibilidade de disponibilizar um servidor municipal para atender, via telefone, 

as reclamações sobre o serviço de iluminação pública, bem como executar o serviço hoje 

realizado pela VAGALU. 

- Requerimento n.º 80/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: que o Executivo Municipal informe qual o valor pago à empresa Vagalume até o 
momento? 
 
- Requerimento n.º 81/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal responsável a fim de serem enviados 
a esta Casa Legislativa relatórios de prestação de serviços pela empresa ESATE ao 
Município de Alfenas. 
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- Requerimento n.º 82/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: Informar sobre a possibilidade de pagamento de insalubridade aos Enfermeiros 

servidores da rede pública municipal. 

 

- Requerimento n.º 83/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Informações e envio de documentação sobre a cobrança, dos comerciantes em 

geral, da taxa de fiscalização de higiene, realizada pelo Executivo Municipal. 

 

- Requerimento n.º 84/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto: Que sejam prestadas as seguintes informações acerca da empresa A3: 

I – a referida empresa tem contrato com a Prefeitura? 

II – Em caso afirmativo, enviar cópia do contrato, do termo de adjudicação e 

de todos os pagamentos realizados pela Prefeitura em favor da empresa. 

- Requerimento n.º 85/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto:  Que sejam prestadas as seguintes informações:     

    1) Lista dos servidores municipais que recebem insalubridade e o 

valor recebido; 

                     2) Lista dos servidores municipais que recebem periculosidade e o 

valor recebido por este adicional; 

                      3)  Que as referidas listagens sejam separadas por cargos efetivos e 

contratados.  

- Requerimento n.º 86/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto:  que o Executivo Municipal encaminhe as seguintes informações e 

documentação correlata, referente à empresa RH Engenharia Ltda: 

 
1) Contrato; 
 
2) Relação de pagamentos realizados, juntamente com os respectivos empenhos e notas 
fiscais. 
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- Requerimento n.º 87/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto:  que envie a esta Casa Legislativa cópia dos documentos descritos abaixo 

referentes à empresa Rede de Tecnologia Agroambiental Esperança: 

 
- contrato; 
- relatório de pagamentos efetuados com respectivos empenhos e 
- notas fiscais. 
 
- Requerimento n.º 88/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto:  Que seja apresentado o Relatório da Execução Orçamentária, no que se refere 
à liquidação da despesa e arrecadação da receita, detalhada por fornecedor e por fonte 
de recursos, quer seja de recursos próprios ou de entes federal ou estadual, dos anos de 
2018 e 2019 até o fechamento. 
 
- Requerimento n.º 89/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto:  1) que seja enviado, pelo Executivo Municipal, o valor total gasto com o trevo; 
 
2) Solicito, ainda, o envio de todas as notas de empenho liquidadas e as notas fiscais 
referentes aos pagamentos de fornecedores que foram contratados para execução da 
obra. 
 
- Requerimento n.º 90/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto:  Em relação à Creche que está sendo construída no Bairro Jardim Eunice, que 
sejam prestadas as seguintes informações pelo setor competente: 
 
I – Os recursos recebidos do Governo Federal até a presente data. 

II – Pagamentos efetuados aos fornecedores. 

III – Percentual da execução da obra. 

IV – Protocolo da última atualização no SIMEC. 

- Requerimento n.º 91/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto:  Quais são os convênios celebrados entre o Município de Alfenas e o Estado de 

Minas Gerais que estão vigentes no momento e quais são os valores destinados para 

estes convênios. 
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- Requerimento n.º 92/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto:  que oficie o Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando-lhe que envie a esta 

Casa Legislativa lista atualizada dos contratos de alugueis celebrados com o município, 

suas respectivas vigências e valores detalhados de cada imóvel.  

 
- Requerimento n.º 93/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto:  que envie a esta Casa Legislativa todos os laudos dos servidores públicos que 

exercem a função de varredores, informando o grau e limites de insalubridades ao qual 

estes profissionais estão expostos. 

- Requerimento n.º 94/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
 
Assunto:  que oficie o Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando-lhe que envie a esta 

Casa os seguintes relatórios: 

1- Saldo da Dívida Fundada em 30/06/2019; 

2- Saldo da Dívida Flutuante em 30/06/2019; 

3- Percentuais de gastos constitucionais referentes à Saúde e Educação (FUNDEB e 

recursos próprios).OBS: Os gastos constitucionais com a saúde e educação 

devem considerar recursos próprios e recursos de entes federais. 

 3.2 Discussão e Votação em Segundo Turno: 
 

- Projeto de Lei nº 34/2018, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Estabelece a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de segurança onde se 

encontram os caixas eletrônicos de instituições financeiras, conforme especifica e dá 

outras providências”. 

 

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


