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  PAUTA 
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 05.11.2018 

Segundo Período da Sessão Legislativa de 2018 
 
I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 
 
1.1  Verificação do Quorum. 

 
1.2 Discussão da ata da reunião ordinária anterior.  

 
1.3 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 933/2018, subscrito pelo Secretário Executivo do Gabinete do 
Vice-Prefeito, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em resposta às 
Indicações nºs 405 e 413/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 941/2018, subscrito pelo Secretário Executivo do Gabinete do 
Vice-Prefeito, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em resposta ao 
Requerimento nº 93/2018, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 943/2018, subscrito pelo Secretário Executivo do Gabinete do 
Vice-Prefeito, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em resposta ao 
Requerimento nº 90/2018, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro. 
 
1.4 Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº 447/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: que interceda junto à secretaria municipal responsável no sentido de realizar e 

notificar a própria Prefeitura Municipal, uma vez que a mesma é proprietária do terreno, na 

Rua Jaime Santos, em frente ao imóvel de nº 33, no bairro santos Reis, que está com o mato 

muito alto, cheio de animais e muito entulho, conforme mostram fotos anexas. 

- Indicação nº 453/2018, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: providenciar o desentupimento do bueiro localizado na Rua Maestro João Manoel, 

próximo à esquina da Rua Duque de Caxias, no Bairro Vila Formosa, bem como a realização 

da limpeza do meio fio da citada via pública. 

- Indicação nº 456/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis. 
Assunto: realizar a limpeza no terreno vizinho à casa de número 2472, na Av. Lincoln Westin 

da Silveira.  

 

- Indicação nº 460/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: limpeza do ribeirão que corta a rua Apolinário Viana, bairro Gaspar Lopes, sentido 

Frigorífico Santa Helena. 



 

 

2/3 

 

- Indicação nº 461/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: conserto da ponte de madeira e dos buracos na rua Apolinário Viana, bairro Gaspar 

Lopes, sentido Frigorífico Santa Helena. 

- Indicação nº 462/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: notificação do proprietário do terreno que ocupa parte das ruas Segundo Saviano e 
Antônio Eugênio, no bairro Gaspar Lopes, para realizar a limpeza do terreno, desobstrução do 
passeio e construção do muro. 
 
- Indicação nº 463/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: notificação do proprietário do terreno que ocupa parte das ruas Segundo Saviano e 
Antônio Eugênio, no bairro Gaspar Lopes, para realizar a limpeza do terreno, desobstrução do 
passeio e construção do muro. 
 
- Indicação nº 465/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: Intervir para que o setor responsável verifique a possibilidade de realizar a troca de 
algumas lixeiras da Praça Getúlio Vargas. 
 
- Indicação nº 467/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: que interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de 
reformar os brinquedos do parque infantil da Chapada. 
 
- Indicação nº 468/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis. 
Assunto: restaurar o telhado do Mercado Municipal, pois encontra-se sem manutenção, 
conforme mostram fotos anexas. 
 
- Indicação nº 469/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: notificar o proprietário do imóvel localizado na Rua Padre João Batista, nº 370, para 
que realize uma limpeza do terreno. 
 
- Indicação nº 470/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: reformar os aparelhos da academia ao ar livre localizado na Rua Alferes 
Domingues Vieira e Silva, em frente ao número 1247, no bairro Santos Reis. 
 
1.4 Palavra do vereador (concedo a 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 36/2018, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio da Silva, 
encaminhando projeto de lei, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder remissão total, bem 
como isenção, de créditos tributários do Município correspondente a eventuais dívidas da 
CODEMIG relativas a impostos, taxas e contribuições e seus acessórios, incidentes sobre 
terrenos integrantes do Distrito Industrial de Alfenas - MG”. 
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- Mensagem nº 64, de 1º de novembro de 2018, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE 
URGÊNCIA, que “Altera a Lei Municipal nº 1899, de 01 de julho de 1986, que estabelece 
normas complementares relativas à construção de edifícios e dá outras providências”. 
 
2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.2.1 Solicitação de Pareceres verbais das Comissões de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas: 
 
- Projeto de Lei n.º 52/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “autoriza a cessão de 
servidor público da Prefeitura Municipal de Alfenas para a Secretaria de Estado de Saúde”. 
 
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 n.º 52/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “autoriza a cessão de 
servidor público da Prefeitura Municipal de Alfenas para a Secretaria de Estado de Saúde”. 
 
III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, vedado o 
retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia).  


