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PAUTA 
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 20.05.2019 

Primeiro 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 Comunicados da Mesa Diretora. 
 
1.4 Expediente do Executivo: 
 
Ofício nº 141/2019, ao Vereador Antônio Carlos da Silva, em resposta a sua solicitação 
de agilidade na confecção do cartão de identificação (passe livre) das pessoas com 
deficiência. 
 
Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº360/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação Nº227/2019, de autoria da Vereadora Katia 
Goyatá. 
 
Ofício/Gab/Vice-Prefeito Nº365/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação nº247/2019, de autoria do Vereador Antônio 
Carlos Da Silva, encaminhando impresso e-mail enviado à empresa Vaga Lume, bem 
como a resposta da mesma, contendo protocolo para atendimento. 
 
Ofício/Gab/Vice-Prefeito Nº366/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação Nº163/2019, de autoria do Vereador Antônio 
Carlos Da Silva, encaminhando impresso e-mail enviado à Empresa Vaga Lume, bem 
como a resposta da mesma, contendo protocolo para atendimento. 
 
Ofício/Gab/Vice-Prefeito Nº376/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento Nº46/2019, de sua autoria. 
 
Ofício/Gab/Vice-Prefeito Nº385/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento Nº52/2019, de autoria do Vereador 
Domingos dos Reis Monteiro. 
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1.5  Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº 264/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 
Assunto: - verificar a possibilidade de fiscalizar e providenciar médicos e agentes de 
saúde para o PSF da Vila Formosa. 
 
- Indicação nº 267/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: solicita troca de lâmpadas na Alameda dos Jacarandás, próximo ao número 720 
e na Alameda dos Jacarandás, próximo ao número 530. 
 
- Indicação n º270/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 
Assunto: Realizar a limpeza e a devida sinalização no bairro Jardim Eunice. 
 
- Indicação Nº271/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 
Assunto:  Realizar a limpeza do bueiro localizado na rua 03, no bairro Jardim Eunice. 
 
- Indicação nº283/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Solicita troca de lâmpada em um poste próximo do nº 1500, na rua Duque de 
Caxias. 
 
- Indicação nº284/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Solicita melhorias no cruzamento das ruas Martins Alfenas, Joaquim Manso 
Vieira, entrada do Jd. da Colina e Av. Rui Martins dos Santos. 
 
 1.7 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 26, de 09 de abril de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei, que “Dispõe sobre a instalação 
permanente e uso de “ Vaga Viva” no Município de Alfenas, e dá outras providências”. 
 
 2.1.2 Projetos de inciativa do Legislativo: 
 

- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto, 
que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. José Carlos da Silva”.  
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Vagner Tarcísio de Morais, que 
“Concede diploma de honra ao mérito a Cione Donizetti da Silva.” 
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2.2 Leitura de Pareceres. 
 
 2.2.1 Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto de lei: 
 
 
- Projeto de Lei nº 53/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a doação 
de bem móvel a Associação Alfenense Cruz Preta e dá outras providências”. 
 
 
- Projeto de Lei nº 06/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a cessão de 
direito real de uso de imóvel, equipado com bens móveis e utensílios diversos e dá outras 
providências”. 
 

2.3  Discussão e Votação de Proposições: 
 

    2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno de Emendas: 
 
Emendas de autoria conjunta da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao - Projeto de Lei nº 06/2019, 
de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a cessão de direito real de uso de 
imóvel, equipado com bens móveis e utensílios diversos e dá outras providências”. 
 

         I – EMENDA MODIFICATIVA:  a ementa do Projeto de Lei nº 6/2019 

passará a viger com a seguinte redação: 

“Autoriza concessão ou cessão de uso de imóvel, equipado com bens 

móveis e utensílios diversos e dá outras providências”. 

                 II – EMENDA MODIFICATIVA: o § 1º art.  1º do Projeto de Lei nº 6/2019 

passará a viger com a seguinte redação:  

                 “Art. 1º  (...)           

                          § 1º A cessão de uso será feita mediante termo específico precedido do devido 

processo público de seleção entre instituições de caráter filantrópico com sede neste 

Município ou através de concessão à iniciativa privada. 

                  III – EMENDA MODIFICATIVA: o art. 4º do Projeto de Lei nº 6/2019 passará a 

viger com a seguinte redação: 

                 “Art. 4º O prazo da concessão ou cessão de uso será de 10 (dez) anos e 

poderá ser renovado, se houver interesse da Administração, por igual ou inferior período.” 
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                   IV – EMENDA ADITIVA: acrescenta-se parágrafo único ao art. 5º do Projeto 

de Lei nº 6/2019: 

           “Art. 5º (...) 

            Parágrafo único. Fica estabelecido à concessionária ou cessionária o valor 

máximo inicial de R$ 5,00 (cinco reais) para venda de cada refeição, nos termos dos demais 

regulamentos do Poder Executivo.”              

2.3.2 Discussão e Votação em Único Turno de Requerimentos: 
 
- Requerimento n.º 53/2019, de autoria do Vereador Reginado Flauzino 
Assunto: Que nos seja informado se o Executivo intenciona enviar à esta Casa legislativa 
proposição, cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo, no sentido de implementar um 
Novo Código Administrativo para o Município de Alfenas. 
 
- Requerimento n.º 54/2019, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis 
Assunto: Que informe a esta Casa Legislativa o seguinte: 

I – Se o Município de Alfenas firmou contrato de locação de um imóvel no 

Bairro Jardim Aeroporto para abrigar a Guarda Municipal conforme foi noticiado pelo site 

alfenas hoje. 

II – Em caso afirmativo, informar o valor da locação do referido imóvel. 

- Requerimento n.º 55/2019, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis 
Assunto: Em relação às multas de trânsito, informar quanto o Município de Alfenas 

arrecadou no período de 2017 até a presente data. 

 
   2.3.3 Discussão e Votação em Único Turno de Moções: 

 
- Moção de Congratulação e Aplausos nº 18/2019, subscrita pelo Vereador Vagner 
Tarcísio de Morais ao senhor Fausto Costa, Secretário Executivo da Alago - Associação 
dos Municípios do Lago de Furnas. 
 
              2.3.4 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 

 
- Projeto de Lei nº 53/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a doação 
de bem móvel a Associação Alfenense Cruz Preta e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 06/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a cessão de 
direito real de uso de imóvel, equipado com bens móveis e utensílios diversos e dá outras 
providências”. 
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2.3.5 Discussão e Votação em Segundo Turno: 

 
- Projeto de Lei nº 64/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 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).  


