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  PAUTA 
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 22.10.2018 

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 Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº 442/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar a sinalização horizontal, operação tapa-buracos, capina de meio-fio e 

varrição na Rua Martins Alfenas, no trecho entre a Santa Casa até o IMESA. 

- Indicação nº 443/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar estudos e meios para coibir/regulamentar coleta e depósito de lixo na Rua 

Martins Alfenas, próximo dos números 1718 e 1746. 

- Indicação nº 444/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: realizar a manutenção da calçada que está com um buraco em frente ao córrego no 

Bairro Santos Reis, na Rua Alferes Domingos Vieira e Silva, conforme foto anexa. 

- Indicação nº 445/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto:  realizar a manutenção da tampa do bueiro no Bairro Santos Reis, na Rua Carmem 

Vieira de Souza, em frente ao número 28, conforme foto anexa. 

- Indicação nº 446/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto:  realizar a operação tapa-buracos na Rua Carmem Vieira de Souza, em frente ao 
número 28, no bairro Santos Reis. 
 
- Indicação nº 448/2018, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto:  limpar o terreno localizado na Rua Tiradentes, em frente aos números 1675 e 
1685. 

 
- Indicação nº 449/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 

Assunto:  enviar um caminhão pipa com jatos para a limpeza da pavimentação da mão 

inglesa e calçadas da Praça Getúlio Vargas. 
 
- Indicação nº 452/2018, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto:  que interceda junto ao órgão competente (COPASA) no sentido de verificar a 
possibilidade de revisar o asfalto feito em frente à Corples, na Avenida Governador Valadares, 
n.º 741. 
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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 60, de 18 de outubro 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 4.595, de 11 de março de 2015, que institui Zonas 
Especiais de Interesse Social – ZEIS II e III no âmbito do Município de Alfenas e dá outras 
providências”. 
 
- Mensagem nº 61, de 18 de outubro 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 4806, de 15 de agosto de 2018, que institui o 
Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do Município de 
Alfenas – PROREFIS  e dá outras providências”. 
 
2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.1.1 Parecer conjunto das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final, de Orçamento e Finanças Públicas e de Obras e Serviços Públicos: 
 
- Projeto de Lei nº 57/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Município de 
Alfenas a outorgar a concessão do Aeroporto Comandante Paschoal Patrocínio Filho (SNE)  e 
dá outras providências”. 
 
2.3  Discussão e Votação de Proposições. 

 
2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 
a) Emendas: 
 

Emenda de autoria conjunta das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final, de Orçamento e Finanças Públicas e de Obras e Serviços Públicos  ao - 
- Projeto de Lei nº 57/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Município de 
Alfenas a outorgar a concessão do Aeroporto Comandante Paschoal Patrocínio Filho (SNE)  e 
dá outras providências”. 
 
 

I - EMENDA ADITIVA: acrescenta-se § 5º ao art. 1º do Projeto de Lei nº 

57/2017, que passará a viger com a seguinte redação: 
 

  “Art. 1º (...)   

                        (...)                       
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            § 5º Fica o Poder Executivo responsável pela fiscalização e 
resolutividade de possíveis áreas ocupadas por terceiros, a fim de resguardar o 
patrimônio público e zelar pela futura concessão. (AC) 

 

 b) Requerimentos: 
 
- Requerimento nº 94/2018, de autoria conjunta dos Vereadores José Carlos de Morais e 
Reginaldo Aparecido Flauzino. 
Assunto: No término do ano de 2017, a Câmara Municipal devolveu ao Poder Executivo os 
recursos restantes e inerentes ao orçamento daquele ano, sendo que, parte deste valor seria 
para aquisição de equipamentos “anti-motim” para a Guarda Civil Municipal. Outra situação 
que merece destaque é a regulamentação do estatuto e regimento interno da mencionada 
Guarda. Posto isso, vimos apresentar as seguintes indagações:  

I – O recurso para a aquisição de equipamentos “anti-motim” foi utilizado? Em 
que? Quando serão adquiridos os equipamentos? 

II – A regulamentação do estatuto e regimento já foram aprovados no setor de 
planejamento, porém, transcorrido quase dois anos, o advogado responsável não informou 
sobre o texto do projeto de lei, sendo assim, quais medidas serão tomadas? O projeto será 
encaminhado à Câmara Municipal? Quando? 

 
- Requerimento nº 95/2018, de autoria da Comissão de Educação do Legislativo Municipal. 
Assunto: Que informe a esta Casa, no que se refere a construção da Creche localizada no 
Bairro Jardim Eunice, nos seguintes termos: 

 I – Qual o percentual da obra já executada até o presente momento? 

II – Qual a previsão de término da mesma? 

III – Qual o valor total de recursos já recebidos do programa? e 

IV – Existem valores ainda a serem depositados aos cofres públicos? 

- Requerimento nº 96/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis. 
Assunto: Que encaminhe a esta Casa Legislativa, cópia do processo licitatório e demais atos 
administrativos para a construção de poço artesiano no Bairro Rural Matão, bem como 
informe a este Vereador quais os motivos daquela obra não ter se iniciado até o presente 
momento.  
 
- Requerimento nº 97/2018, de autoria conjunta dos Vereadores Reginaldo Aparecido 
Flauzino e Vagner Tarcísio de Morais. 
Assunto: Que informe a esta Casa de Leis, quantas creches foram construídas desde o ano 
de 2000 até a presente data, assim especificando os anos de início e término de obras, bem 
como informar o déficit educacional desta área.  
 
2.2.1 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
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- Projeto de Lei nº 57/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Município de 
Alfenas a outorgar a concessão do Aeroporto Comandante Paschoal Patrocínio Filho (SNE) 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).  


