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PAUTA 
19ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 09.12.2019 

Segundo Período da Sessão Legislativa de 2019 
20h 

 
I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 

 
1.1  Verificação do Quorum 
 
1.2 Discussão da Ata da Reunião Ordinária anterior: 
  
1.3 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 1029/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta ao Requerimento nº 142/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá, 
encaminhando informações sobre as cestas de natal. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 1034/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta aos Requerimentos nºs 128 e 129/2019, de autoria do Vereador Reginaldo 
Aparecido Flauzino, encaminhando informações sobre os critérios utilizados para a 
concessão de patrocínio institucional aos atletas, artistas, equipes desportivas e culturais. 
 
 
1.4 Expediente do Terceiros: 

 
- Ofício nº 69/2019/2ª PJ, subscrito pela Dra. Eliane Fernandes do Lago Corrêa, 
Promotora de Justiça, comunicando sua posse na 2ª Promotoria de Justiça de Alfenas 
com as seguintes atribuições: fiscalização da atividade policial, atuação perante o juizado 
especial civil e criminal, cartas precatórias criminais e defesa das crianças e 
adolescentes. 

 
 
1.5 Leitura das indicações de Vereadores: 

 
- Indicação nº 571/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: podar as árvores da Rua Luiz Gonzaga de Moraes, no Bairro Jardim Novo 
Horizonte. 
 
- Indicação nº 572/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
Assunto: tapar o buraco localizado na Rua Santa Catarina, em frente ao imóvel nº 109, no 
bairro Santa Luzia. 
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- Indicação nº 574/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Verificar a possibilidade de amenizar o perigo do trânsito na Rua Rui Barbosa, 
próximo ao Sarai. 
 
- Indicação nº 575/2019, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: verificar a possibilidade de a Empresa Ambienthal realizar a coleta de lixo na 
balsa, na Ponte Alta e também na Escola Rural Orlando Paulino, até a normalização das 
caçambas. 
 
- Indicação nº 576/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a limpeza na calçada da Rua Leão de Faria, 
nas proximidades do imóvel de nº 660, no bairro Vila Borges. 
 
- Indicação nº 577/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: limpeza e roçagem do mato que cresce na calçada da Rua João da Cunha 

Bastos, na altura do número 716, no Parque das Nações, bem como a notificação do 

proprietário do terreno quanto a sua responsabilidade de manter o lote limpo. 

 
- Indicação nº 578/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: realizar a limpeza na academia ao ar livre, localizada na Rua Alferes Domingos 
Vieira e Silva, na altura do nº 1138, no Jardim Aeroporto. 
 
- Indicação nº 579/2019, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: verificar a possibilidade de atender à reivindicação dos moradores e 
proprietários de chácaras do Condomínio Tangará, Harmonia e Barranco Alto, sendo a 
pavimentação da massa asfáltica da estrada que liga Alfenas/Balsa da Harmonia/bairro 
Barranco Alto.  
 

- Indicação nº 580/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais.                 
Assunto: contratar uma brigada para dar atenção especial às quadras da cidade, tais 
como, a da Pinheirinho, Caenza, Santa Rita, Zinica, Vista Grande, Caic, Santos Reis, 
Primavera e do Pinheirinho. 
 
- Indicação nº 581/2019, de autoria do Vereador Katia Goyatá.                 
Assunto: religar o semáforo da Avenida São José, em frente ao Sushi Show. 
 
- Indicação nº 582/2019, de autoria do Vereador Katia Goyatá.                                        
Assunto: refazer as faixas de pedestres em todo o entorno da Escola Estadual Coronel 
José Bento, sendo:  
-  faixa localizada na Pça. Dr. Fausto Monteiro, ao lado da Prefeitura, onde há um sinal 
que direciona à Rua Coronel Pedro Correia, 
-  faixa localizada  em frente ao portão de entrada de alunos, de frente à sorveteria, 
- faixa localizada na esquina da mão inglesa, 
- faixa localizada atrás da escola, em frente ao despachante. 
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- Indicação nº 583/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Limpeza e manutenção do campo de futebol do bairro Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº 584/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Varrição, limpeza de passeios, poda e corte de árvores e notificação de 
proprietários de casas e terrenos com mato alto na Rua Iraci Moreira Santana, no Jd. 
América III. 
 
- Indicação nº 585/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais.                 
Assunto: realizar a manutenção no campo da Vila Formosa. 
 
 
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 – TRIBUNA LIVRE AO CIDADÃO (Tempo máximo 15 
minutos) 

- Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto, inscrito na palavra livre, na qualidade de 
Vereador, de acordo com o art. 147 do Regimento Interno, para falar sobre o Projeto 
de Lei n.º 35/2019, já aprovado nesta casa. 

 
III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA 
 
3.1 Apresentação de Proposições: 
 

3.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo:  
 

- Mensagem nº 135, de 02 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, que “Propõe modificações ao Projeto de Lei, preconizado pela 
Mensagem n.º 106/2019, que autoriza a doação de imóvel pertencente ao Município de 
Alfenas com obrigação de fazer para fins empresariais”, com ofício encaminhado 
diretamente às Comissões Permanentes em 05/12/2019. 

 
- Mensagem nº 136, de 02 de dezembro de 2019,  subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel, com 
obrigação de fazer, e dá outras providências”. 

 
- Mensagem nº 147, de 02 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza compactação asfáltica na 
comunidade Bom Jesus e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 148, de 02 de dezembro de 2019,  subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel 
pertencente ao Município de Alfenas com obrigação de fazer para fins empresariais”. 
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- Mensagem nº 149, de 02 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, que “Propõe modificações ao Projeto de Lei, preconizado pela 
Mensagem n.º 141/2019, que autoriza a doação de imóvel com obrigação de fazer para 
fins empresariais”. 

 
- Mensagem nº 150, de 02 de dezembro de 2019,  subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Dispõe sobre a doação de imóvel e dá 
outras providências”. 
 
- Mensagem nº 151, de 02 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel 
pertencente ao Município de Alfenas, com obrigação de fazer, para fins empresariais”. 
 
- Mensagem nº 152, de 02 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel 
pertencente ao Município de Alfenas, com obrigação de fazer, para fins empresariais”. 
 
- Mensagem nº 153, de 03 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel 
pertencente ao Município de Alfenas com obrigação de fazer para fins empresariais”. 

 
- Mensagem nº 154, de 03 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, que “Propõe modificações ao Projeto de Lei, preconizado pela 
Mensagem n.º 95/2019, que institui a gratificação de produtividade e auxílio-fardamento, a 
ser concedido aos ocupantes do cargo efetivo de carreira da Guarda Municipal, a na 
forma que especifica”. 
 
- Mensagem nº 155, de 03 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, que “Dispõe sobre a doação de bem público municipal com encargos, 
mediante chamamento público, e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 156, de 03 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel 
pertencente ao Município de Alfenas com obrigação de fazer para fins empresariais”. 
  
- Mensagem nº 157, de 05 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, solicitando a RETIRADA do projeto de lei encaminhado através da 
Mensagem n.º 156/2019, que “Autoriza a doação de imóvel pertencente ao Município de 
Alfenas com obrigação de fazer para fins empresariais”.  
 
-Ofício, subscrito pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio da Silva, solicitando a RETIRADA 
do projeto de lei n.º 108/2019, que “Dispõe sobre a doação de imóvel para fins 
empresariais”, bem como encaminha projeto de lei anexo, que “Dispõe sobre a doação de 
imóvel para fins empresariais”, tendo como beneficiária a empresa M3F Canela Feiras e 
Eventos Eireli.  
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3.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo:  
 

- Projeto de Resolução, de autoria da Mesa Diretora, que “Fica alterada a Resolução n.º 
04/2016 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfenas e dá outras providências” 

 
- Projeto de Lei, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, que “Dá denominação à 
Praça que encontra-se localizada no Município de Alfenas/MG, à  Alameda dos Mognos, 
em confrontação com as Alamedas das Palmeiras e Peróbas, no Bairro Jardim Primavera, 
que menciona de Praça Eunicio Ferreira de Souza” 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto, 
que “Concede Título de Cidadão Honorário ao Sr. Rafael Carlos Lima da Silva” 
 
3.2 Leitura de Pareceres. 
 
 3.2.2 Parecer Verbal das Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final, Orçamento e Finanças Públicas e Obras e Serviços Públicos aos 
seguintes projetos de leis:  

 
- Projeto de Lei Complementar n.º 02/2019, de autoria do Executivo Municipal, que 
“Altera a Lei Complementar nº 01, de 30 de novembro de 1997 – Código Tributário 
Municipal e dá outras providências”.  
 
- Projeto de Lei n.º 63/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Municipal n.º 2484, de 19 de outubro de 1993, que dispõe sobre o parcelamento do solo 
no Município de Alfenas e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 77/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui a gratificação 
de produtividade e auxílio-fardamento, a ser concedido aos ocupantes do cargo efetivo de 
carreira da Guarda Municipal, na forma que especifica”. 
 
- Projeto de Lei n.º 78/2019, de autoria do Executivo Municipal, que  “Autoriza a doação 
de imóvel, com encargo, para fins empresariais”. 
 
- Projeto de Lei n.º 82/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 85/2019, de autoria do Executivo Municipal, que  “Autoriza a doação 
de imóvel pertencente ao Município de Alfenas, com obrigação de fazer, para fins 
empresariais”. 
 
- Projeto de Lei n.º 88/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza doação de 
imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”.  
 
- Projeto de Lei n.º 89/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel para fins empresariais”.  
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- Projeto de Lei n.º 92/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o repasse 
de contribuição ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas – CONSEPA 
e dá outras providências”.  
 
- Projeto de Lei n.º 93/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
desafetação e autoriza a doação de imóvel para os fins que menciona”. 
 
- Projeto de Lei n.º 94/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 95/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 96/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 97/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 98/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 99/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 100/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 102/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei 
Municipal nº 4.265, de 22 de março de 2011, que Institui o Programa de Gestão 
Compartilhada de Serviços de Saúde, autoriza a formalização de parcerias e dá outras 
providências”. 

 
- Projeto de Lei n.º 104/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “ Dispõe sobre a 
desafetação e afetação de áreas e dá outras providências”. 

 
- Projeto de Lei n.º 105/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
doação de imóvel, com obrigação de fazer, e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 106/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “ Institui o Bônus-
Alimentação e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 110/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
doação de imóvel, com obrigação de fazer, e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 112/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a doação 
de áreas públicas para fins empresariais, autoriza permuta e dá outras providências”. 
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2.3. Discussão e Votação de Proposições: 

2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

A) Moções: 
 
- Moção de Congratulações e Aplausos nº 40/2019, de autoria do Vereador Décio 
Paulino da Costa, ao Sr. Rogério Leandro Domingues, técnico da Fitovet Insumos e ao Sr. 
Eder João Paulo Pereira, técnico da COPAMA, pelos trabalhos prestados aos produtores 
rurais de Alfenas e região.  

 
- Moção de Repúdio nº 41/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto, 
ao Presidente da República Jair Bolsonaro pela iniciativa do projeto de lei que desobriga 
as empresas privadas a realizarem a contratação de pessoas com deficiências físicas, 
dificultando o acesso ao mercado de trabalho e à profissionalização. 
 
 

2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno:  
 

- Projeto de Lei Complementar n.º 02/2019, de autoria do Executivo Municipal, que 
“Altera a Lei Complementar nº 01, de 30 de novembro de 1997 – Código Tributário 
Municipal e dá outras providências”.  
 
- Projeto de Lei n.º 63/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Municipal n.º 2484, de 19 de outubro de 1993, que dispõe sobre o parcelamento do solo 
no Município de Alfenas e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 77/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui a gratificação 
de produtividade e auxílio-fardamento, a ser concedido aos ocupantes do cargo efetivo de 
carreira da Guarda Municipal, na forma que especifica”. 
 
- Projeto de Lei n.º 78/2019, de autoria do Executivo Municipal, que  “Autoriza a doação 
de imóvel, com encargo, para fins empresariais”. 
 
- Projeto de Lei n.º 82/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 85/2019, de autoria do Executivo Municipal, que  “Autoriza a doação 
de imóvel pertencente ao Município de Alfenas, com obrigação de fazer, para fins 
empresariais”. 
 
- Projeto de Lei n.º 88/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza doação de 
imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”.  
 
- Projeto de Lei n.º 89/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel para fins empresariais”.  
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- Projeto de Lei n.º 92/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o repasse 
de contribuição ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas – CONSEPA 
e dá outras providências”.  
 
- Projeto de Lei n.º 93/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
desafetação e autoriza a doação de imóvel para os fins que menciona”. 
 
- Projeto de Lei n.º 94/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 95/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 96/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 97/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 98/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 99/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 100/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 102/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei 
Municipal nº 4.265, de 22 de março de 2011, que Institui o Programa de Gestão 
Compartilhada de Serviços de Saúde, autoriza a formalização de parcerias e dá outras 
providências”. 

 
- Projeto de Lei n.º 104/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “ Dispõe sobre a 
desafetação e afetação de áreas e dá outras providências”. 

 
- Projeto de Lei n.º 105/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
doação de imóvel, com obrigação de fazer, e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 106/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “ Institui o Bônus-
Alimentação e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 110/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
doação de imóvel, com obrigação de fazer, e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei n.º 112/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a doação 
de áreas públicas para fins empresariais, autoriza permuta e dá outras providências”. 
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IV – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia).  
 

C O N V O C A Ç Ã O 
 
Ficam os Srs. Vereadores convocados para a Sessão Solene a ser realizada 

no dia 11 de dezembro de 2019, Quarta-feira, às 20h, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, para solenidade de entrega de Diploma de Honra ao 

Mérito ao Dr. Cláudio Cardoso, homenageado pelo Vereador Reginaldo 

Aparecido Flauzino. 


