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PAUTA 
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 05.10.2020  

Segundo 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: 

 
A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final, aprovou, conclusivamente, no dia 29.09.2020, nos 
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, os 
seguintes projetos: - Projeto de Decreto Legislativo n.º 13/20, de autoria do Presidente 
Fábio Marques Florêncio, que “Concede título de cidadão honorário ao Dr. João Vicente 
Miguel Moreira”; - Projeto de Decreto Legislativo n.º 14/20, de autoria do Vereador João 
Carlos Tercetti Augusto, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Ernani José 
Vieira” os quais, após a redação final, serão encaminhados à Presidência do Legislativo 
para promulgação. 
 
 
1.4 Leitura das indicações de Vereadores:  

 
- Indicação nº 385/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar a poda de árvores na Rua dos Hibiscos nas proximidades do nº 175, no 
cruzamento com Jacarandás, no bairro Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº 386/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: solicitar que o CATA TRECO recolha galhos de árvores que se encontram no 
passeio, na Rua José Alves, próximo ao nº 175, em Gaspar Lopes. 
 
- Indicação nº 389/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: retirada de entulhos e de galhos secos de árvores na Rua Donato Araújo Terra 
(fundos CAIC). 
 
- Indicação nº 391/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: que interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de 
trocar as lâmpadas queimadas na Rua Padre João Batista, nas proximidades do nº 422. 
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- Indicação nº 392/2020, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto. 

Assunto: realizar o paisagismo da área verde do Jardim América, localizada na Rua 

Wanderlei de Castro, em frente ao nº 398, a fim de que seja reflorestada e cercada. 

 
- Indicação nº 393/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 

Assunto: verificar a possibilidade de tomar as devidas providências com relação a uma 

árvore, situada na Rua Evaristo da Veiga, n.º 160, que está infestada de mandruvás 

(lagartas). 

 
- Indicação nº 394/2020, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto. 

Assunto: realizar operação tapa-buracos na Rua João de Souza Sobrinho, no local em 

frente ao nº 1.633. 

 
1.5 Palavra do Vereador (concessão da palavra aos vereadores para breves comentários 

sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público). 
 
II – SEGUNTA PARTE – ORDEM DO DIA. 
 

2.1 Apresentação de Proposições: 
 
  2.1.1 Iniciativa do Executivo: 
 
- Mensagem nº 53, de 21 de setembro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei com a seguinte ementa: “Autoriza 
desafetação de área pública, reconhece cumprimento de obrigação e dá outras 
providências”. 
 
- Mensagem nº 54, de 23 de setembro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei com a seguinte ementa: “Ficam criadas as 
Comissões de Bairros no âmbito do município de Alfenas, altera a Lei Municipal nº 4527, 
de 10 de junho de 2014 e dá outras providências”. 
 

2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.2.1 Leitura do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 
Públicas: 

 
- Substitutivo ao Projeto de Lei nº 30/2020, de autoria da Comissão de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final, que “Altera a Lei Municipal n. 4.810, de 02 de 
outubro de 2018 e dá outras providências”. 

 
2.2.2 Leitura do Parecer Conjunto das Comissões de Constituição, 

Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas: 
 
- Projeto de Lei nº 40/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Estima a receita e 
fixa as despesas do exercício de Alfenas para o exercício financeiro de 2021”. 
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2.3 Discussão e Votação de Proposições: 
 
2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno:  

 
a) Requerimentos: 

 
- Requerimento nº 83/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: Que seja providenciado o envio de documentos referentes a relatórios 
financeiros e econômicos orçados e realizados, conforme abaixo: 

 
1) - Relatório do orçamento executado no ano de 2017, com uma coluna 

constando o valor orçado e outra coluna com o valor realizado; 
 
2) - Relatório do orçamento executado no ano de 2018, com uma coluna 

constando o valor orçado e outra coluna com o valor realizado; 
 
3) - Relatório do orçamento executado no ano de 2019, com uma coluna 

constando o valor orçado e outra coluna com o valor realizado; 
 
4) - Relatório do orçamento executado no ano de 2020, com uma coluna 

constando o valor orçado e outra coluna com o valor realizado, do orçamento executado 
até o momento; 
 
 

b) Moções: 
 

- Moção nº 26/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: MOÇÃO DE PESAR aos familiares da Sra. Gerusa Dias Siqueira Vilela Terra. 

 

2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno:  
 
- Substitutivo ao Projeto de Lei nº 30/2020, de autoria do Executivo Municipal, que 
“Altera a Lei Municipal n. 4.810, de 02 de outubro de 2018 e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 40/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Estima a receita e 
fixa as despesas do exercício de Alfenas para o exercício financeiro de 2021”. 
 
III - PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento de vereadores, vedado 
o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia).  


