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PAUTA 
21ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 08.06.2020 

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. 

 
- Representação Ético Disciplinar em face da Vereadora Katia Geralda da Silva Goyatá 
subscrita pela Presidente do Partido dos Trabalhadores de Alfenas, Sra. Tani Rose 
Ribeiro. 

 
A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final, aprovou, conclusivamente, no dia 26.05.2020, nos 
termos regimentais, o seguinte projeto: - Projeto de Lei n.º 46/2019, de autoria do 
Vereador Antônio Carlos da Silva, que “Dá denominação à rua principal que dá acesso às 
Chácaras do Loteamento Residencial Chácaras Monjolinho de Rua Jesse de Carvalho 
Agostini, localizada no Município de Alfenas/MG”, o qual, após a redação final, será 
encaminhado à sanção do  Prefeito. 

 
1.4 Expediente do Executivo:  

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 265/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira, em resposta ao Requerimento n.º 25/2020, de autoria do 
Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto, encaminhando as seguintes informações: 
I- informaM que atualmente o referido programa vem sendo desenvolvido com 
exclusividade pela Universidade Federal de Alfenas; 2- Esperam que logo após a 
implantação do novo plano de cargos e carreiras da administração municipal, possamos 
disponibilizar um profissional qualificado para atender a demanda referente à NIDUSTEC; 
III- Quanto a disponibilização de recursos orçamentários, esta demanda foi solicitada à 
Secretaria Municipal de Fazenda, para inclusão na Lei Orçamentária do próximo 
exercício.  

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 267/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira, em resposta ao Requerimento n.º 26/2020, de autoria do 
Vereador José Carlos de Morais, no qual informa que já estão sendo feitas 
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manutenções e trocas na iluminação pública de nossa cidade. O local em questão está no 
cronograma e deverá ser contemplado em breve.  
 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 268/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira, em resposta ao Requerimento n.º 12/2020, de autoria do 
Vereador Reginaldo Flauzino, no qual informa que foi encaminhada a proposta para as 
secretarias competentes, bem como que a implementação dependerá de estudo técnico e 
viabilidade orçamentária.  

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 269/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira, em resposta ao Requerimento n.º 22/2020, de autoria do 
Vereador Antônio Carlos da Silva, no qual informa que serão tomadas as devidas 
providências para desocupação do local em questão, no entanto estão encontrando 
dificuldades em decorrência do atual período de pandemia, tornando muito mais 
complexas as execuções desta natureza.  

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 270/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira, em resposta ao Requerimento n.º 20/2020, de autoria do 
Vereador Domingos dos Reis Monteiro, no qual informa que estão disponibilizando 
diariamente, às 14h, nas redes sociais e no site da Prefeitura Municipal, beletins 
epidemiológicos informativos referentes à Covid-19.  

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 271/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira, em resposta ao Requerimento n.º 15/2020, de autoria do 
Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, informando que as informações foram 
solicitadas junto ao Consepa e que até o momento não tiveram retorno e assim que 
obtiverem as referidas informações, serão enviadas ao nobre edil.  

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 272/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira, em resposta ao Requerimento n.º 09/2020, de autoria do 
Vereador Décio Paulino da Costa, encaminhando a documentação referente ao evento 
em questão. 

 
 

1.5 Leitura das indicações de Vereadores:  
 
- Indicação nº 218/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: cogitação de instalação de depósito de sucatas e reciclagem - inviabilidade - 
dentro da cidade - incômodo à vizinhança - praça de lazer ao lado - mina e nascente 
d'água próxima - localização final da rua Alameda dos Jacarandás, ao lado do complexo 
esportivo, próximo da rua alameda dos Sibipirunas e Flamboyants e BR 369 no bairro Jd. 
Primavera. 
 
- Indicação nº 219/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: troca de lâmpadas em 02 (dois) postes de iluminação pública localizados na rua 
Benjamin Constant, próximos dos nº 3044 e 3004 - bairro Vila Esperança, tendo como 
referência o mercadinho da Joana e posto saúde da Unifenas. 
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- Indicação nº 221/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: limpeza de ribeirão - mato alto - enchente entupimento rede de esgoto - mal 
cheiro - localização: desde a ponte da rua Apolinário Viana até a curva da BR 369 (Rui do 
posto), passando pela rua Joaquim Antônio, fundos do único posto de gasolina no bairro 
Gaspar Lopes, conforme fotos anexas. 
 
 
- Indicação nº 222/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto:  moradores do loteamento denominado Recanto Verde ou por loteamento do 
Luiz Carlos no bairro Gaspar Lopes reclamam que os poços artesianos que abastecem 
este loteamento estão com problemas e secos (sem água suficiente para bombear até as 
casas) e que a Copasa não pode atender esta demanda. 
 
- Indicação nº 223/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto:  inspeção e atendimento em poste de energia elétrica com lâmpada apagada – 
localização: Alameda das Paineiras, próximos dos números 476 - 470 - 446 - bairro Jd 
Primavera. 
 
- Indicação nº 225/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto:  colocar um braço no poste de luz localizado na Av. Cruzeiro do Sul, em frente 
ao alto do Aeroporto. 
 
- Indicação nº 226/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: realizar as vistorias técnicas na área de preservação permanente no bairro Novo 
Horizonte. 
 
- Indicação nº 227/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: recapeamento de toda a extensão da Avenida Dr. Lincoln Westin da Silveira. 

 
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: 
 
 2.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo: 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças 
Públicas, que “Aprecia e aprova as contas da Prefeitura Municipal de Alfenas relativas ao 
exercício financeiro de 2016 ”. 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador José Carlos de Morais, que 
“Concede Título de Cidadão Honorário ao Sr. Antônio Roberto de Morais Costa”. 
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2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.2.1 Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas: 
 
- Projeto de Lei nº 26/2019, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a 
Instalação Permanente e uso de 'Vaga Viva' no Município de Alfenas e dá outras 
providências" 
 

2.2.2 Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas.  
 

_ Processo de Tomada de Contas da Prefeitura Municipal de Alfenas referente ao 
exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Prefeito Municipal Sr. Maurílio 
Peloso, o qual tramitou perante o colendo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
sob o nº 1012336, sendo exarado parecer prévio pela aprovação das referidas contas, em 
sessão realizada pela mencionada Corte de Contas no dia 20.08.2019. 
 
2.3 Discussão e Votação de Proposições: 

 
2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno:  

 
a) Emendas: 

 
- Emendas de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao - Projeto de Lei nº 26/2019, de autoria 
do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a Instalação Permanente e uso de 'Vaga Viva' 
no Município de Alfenas e dá outras providências" 

 

I -  EMENDA MODIFICATIVA:  a ementa do Projeto de Lei nº 26/2019 passará a 

viger com a seguinte redação: 
 

“Dispõe sobre a instalação permanente e uso de ‘vaga 

viva’ no Município de Alfenas consigna ação no PPA, nos 

anexos da LDO e da LOA vigentes, abre crédito adicional 

especial e dá outras providências”. 

 

  II -  EMENDA MODIFICATIVA: o art. 2º do Projeto de Lei nº 26/2019 passará a 

viger com a seguinte redação: 

“Art. 2º Para a implantação da “Vaga Viva”, fica criado o 

Programa nº 0017 – Programa Alfenas Feliz no Plano 

Plurianual para o quatriênio 2019-2021, inserida a seguinte 

Ação nos anexos da Lei 4.862, de 16 de julho de 2019 – 
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LDO/2020, alterada pela Lei Municipal nº 4.891, de 4 de 

dezembro de 2019 e nos anexos da Lei Municipal nº 4.891, 

de 4 de dezembro de 2019 – LOA/2020:” 

 
 

b) Requerimentos: 
 

- Requerimento nº 35/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: 1) Qual é a previsão para convocação dos candidatos aprovados no último 
concurso público referente ao cargo de Agente Operacional I /Varrição, em conformidade 
com as vagas previstas no Edital? 

c) Moções: 
 
- Moção nº 13/2020, subscrita pelo Vereador José Carlos de Morais de 
CONGRATULAÇÕES E RECONHECIMENTO à Servidora Gilda Mara Mendes de 
Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Alfenas 
- MG. 
 
 
 2.3.2  Discussão e Votação em Primeiro Turno:  
 
- Projeto de Lei nº 26/2019, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a 
Instalação Permanente e uso de 'Vaga Viva' no Município de Alfenas 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).  


