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 PAUTA 
19ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 10.12.2018 

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 Comunicados da Mesa Diretora: 
 
 A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final, aprovou, conclusivamente, no dia 03.12.2018, nos 
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, o 
seguinte projeto: - Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2018, de autoria do Vereador 
Waldemilson Gustavo Bassoto, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito à Senhora 
Julieta Aparecida Moreira Rodrigues”, o qual, após a redação final, será devolvido à Mesa 
Diretora para promulgação. 

 
1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 1021/2018, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa, em resposta ao Requerimento nº 
103/2018, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 1031/2018, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa, em resposta ao Requerimento nº 
105/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 1038/2018, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa, solicitando prorrogação do prazo de 
resposta aos Requerimentos nº 101 e nº 106/2018, de autoria da Comissão de 
Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. 
 
1.5 Expediente de Vereadores: 
 
- Ofício do Gabinete do Vereador Fábio Marques Florêncio, protocolizado em 
31/10/2018, sob o nº 3650, ao Secretário Geral desta Casa Legislativa Sr. Leonardo G. 
Giusto, formalizando o registro de sua candidatura ao Cargo de PRESIDENTE do Poder 
Legislativo Municipal para mandato 2019/2020. 
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- Ofício do Gabinete do Vereador João Carlos Tercetti Augusto, protocolizado em 
05/11/2018, sob o nº 3671, ao Secretário Geral desta Casa Legislativa Sr. Leonardo G. 
Giusto, formalizando o registro de sua candidatura ao Cargo de PRESIDENTE do Poder 
Legislativo Municipal para o mandato 2019/2020. 
 
- Ofício do Gabinete do Vereador Edson Lellis dos Reis, protocolizado em 07/12/2018, 
sob o nº 3944, ao Secretário Geral desta Casa Legislativa Sr. Leonardo G. Giusto, 
formalizando o registro de sua candidatura ao Cargo de PRESIDENTE do Poder 
Legislativo Municipal para o mandato 2019/2020. 
 
 - Ofício do Gabinete do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes, protocolizado em 
12/11/2018, sob o nº 3720, ao Secretário Geral desta Casa Legislativa Sr. Leonardo G. 
Giusto, formalizando o registro de sua candidatura ao Cargo de VICE-PRESIDENTE do 
Poder Legislativo Municipal para o mandato 2019/2020. 
                                                                                                                 
- Ofício do Gabinete da Vereadora Kátia Goyatá, protocolizado em 26/11/2018, sob o 
nº 3842, ao Secretário Geral desta Casa Legislativa Sr. Leonardo G. Giusto, formalizando 
o registro de sua candidatura ao Cargo de 1º SECRETÁRIO do Poder Legislativo 
Municipal para o mandato 2019/2020. 
 
- Ofício do Gabinete do Vereador Reginaldo Flauzino, protocolizado em 13/11/2018, 
sob o nº 3723, ao Secretário Geral desta Casa Legislativa Sr. Leonardo G. Giusto, 
formalizando o registro de sua candidatura ao Cargo de 2º SECRETÁRIO do Poder 
Legislativo Municipal para o mandato 2019/2020. 
 
- Ofício do Gabinete do Vereador José Carlos de Morais, protocolizado em 
07/12/2018, sob o nº 3948, ao Secretário Geral desta Casa Legislativa Sr. Leonardo G. 
Giusto, formalizando o registro de sua candidatura ao Cargo de SUPLENTE DE 
SECRETÁRIOS do Poder Legislativo Municipal para o mandato 2019/2020. 
 
1.6 Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº 514/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: efetuar limpeza da calçada e do meio localizado no cruzamento das Ruas 
Segundo Salviano e Antônio Eugênio, no Bairro Gaspar Lopes. 

- Indicação nº 518/2018, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes 
Assunto: verificar a possibilidade de pintar uma faixa de pedestre na Praça Dr. Emílio da 
Silveira, em frente à Secretaria de Saúde.  
 
- Indicação nº 519/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis. 
Assunto: elaboração de Decreto para convocação da Conferência Municipal da Pessoa 
Idosa, para a data de 15 de março de 2019, face a necessidade de divulgar o evento para 
maior publicidade à população alfenense. Além da elaboração do Decreto, que o 
Executivo possa fornecer todo aparato para realização deste evento de altíssimo 
interesse público.  
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1.7 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 72, de 03 de dezembro de 2018, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei COM SOLICTAÇÃO DE REGIME DE 
URGÊNCIA, que “Autoriza a alteração da 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 73, de 04 de dezembro de 2018, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário e dá outras providências”.  
 
 2.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo: 
 
- Projeto de Decreto Legislativo s/n/2018, de autoria do Vereador Décio Paulino da 
Costa, que “Concede título de cidadão honorário ao Dr. José Ademar Baldim” 
 
- Projeto de Decreto Legislativo s/n/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da 
Silva, que “Concede título de cidadão honorário ao Sr. José Carlos Monteiro “Carlão”. 
 
- Projeto de Decreto Legislativo s/n/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da 
Silva, que “Concede título de cidadão honorário ao Sr. Hélio Marcos Ribeiro – Edu do 
Alfenense”.  
 
- Projeto de Decreto Legislativo s/n/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da 
Silva, que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Marcos Monte Alegre de Oliveira”. 
 
- Projeto de Decreto Legislativo s/n/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da 
Silva, que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Marcus Martins dos Reis”. 
 
- Projeto de Decreto Legislativo s/n/2018, de autoria do Vereador Edson lellis dos dos 
Reis, que “Concede título de cidadão honorário ao Sr. João Evangelista Fiorini”.  
 
- Projeto de Decreto Legislativo s/n/2018, de autoria do Vereador Fábio Marques 
Florêncio, que “Concede título de cidadão honorário a Miller Ramid da Guia de Almeida” 
 
2.3 Discussão e Votação de Proposições. 

 
2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 
a) Requerimentos: 
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- Requerimento nº 113/2018, de autoria conjunta dos Vereadores Vagner Tarcísio de 
Morais e Tadeu Donizetti Fernandes 
Assunto: Que o Executivo informe a esta Casa Legislativa qual foi a dívida acumulada do 
Estado de Minas Gerais com o Município de Alfenas em relação ao período de janeiro de 
2013 a janeiro de 2016. 
 

- Requerimento nº 114/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, 
Justiça e Redação Final. 

Assunto: solicitar ao Executivo Municipal  informações e documentação abaixo 
relacionadas referentes  ao Projeto de Lei nº 54/2018, que “autoriza o Poder Executivo a 
conceder remissão total, bem como isenção de créditos tributários do Município 
correspondente a eventuais dívidas da CODEMIG relativas a impostos, taxas e 
contribuições e seus acessórios, incidentes sobre terrenos integrantes do Distrito 
Industrial de Alfenas –MG”, de autoria do Executivo Municipal, apresentado na reunião 
ordinária do dia 5 de novembro de 2018, em tramitação ordinária: 
I –  Considerando que não existe prazo indeterminado para a concessão de isenção, qual 
seria o período máximo desse benefício à CODEMIG; e 
II –  gentileza nos informar a localização dos imóveis previstos no art. 1º do Projeto de Lei 
nº 54/2018. Além disso, solicitamos a possibilidade de nos encaminhar o croqui 
correspondente. 
 

- Requerimento nº 115/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, 
Justiça e Redação Final. 

Assunto: sugerir ao Executivo Municipal a retirada do Projeto de Lei nº 48/2018, que 
“autoriza a doação de imóvel pertencente ao Município de Alfenas para fins empresariais”, 
de autoria do Executivo Municipal, apresentado na reunião ordinária do dia 17 de 
setembro de 2018, em tramitação ordinária.  

 

- Requerimento nº 116/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, 
Justiça e Redação Final. 

Assunto: Solicitar ao Executivo Municipal informações e documentação abaixo 
relacionadas referentes ao Projeto de Lei nº 44/2018, que “estabelece normas para o 
funcionamento de feiras com exposição e vendas a varejo e atacado de produtos 
industrializados e beneficiados no Município de Alfenas e dá outras providências”, de 
autoria do Executivo Municipal, apresentado na reunião ordinária do dia 17 de setembro 
de 2018, em tramitação ordinária: 

 I – o Setor Jurídico dessa Prefeitura concorda com o teor do Projeto de Lei nº 44/2018, 
haja vista que foi o advogado da Associação Comercial e Industrial de Alfenas – ACIA que 
o elaborou? 
II – o Chefe do Executivo concorda com as responsabilidades para liberação de alvará 
para funcionamento das feiras terão que passar pela prévia análise da ACIA? 
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- Requerimento nº 117/2018, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino 

Assunto: Que informe a esta Casa de Leis, através da Secretaria Municipal de Defesa 
Social, especificamente com relação ao Departamento de Trânsito, respostas as 
seguintes indagações: 

I – Que encaminha uma planilha contendo os valores arrecadados de janeiro até 
dezembro deste ano (2018), a título de multas e demais procedimentos; 

II – Que informe, diante do item acima, onde foram gastos os valores ora arrecadados; e 

III – Qual o valor atual existente originado da arrecadação de procedimentos no trânsito; 

 

- Requerimento nº 118/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 

Assunto: que o Executivo Municipal apresente os seguintes relatórios: 

a) Receita corrente líquida com emissão até 30.11.2018; 
b) Restos a pagar com emissão em 30/11/2018; 
c) Relatório de Receitas acumuladas realizadas (recebidas) no ano de 2018; 
d) Relatório acumulado de despesas realizadas (pagas) no ano de 2018; 
e) Relatório de despesas a pagar detalhados por fornecedor. 
 

2.3.3 Discussão e Votação em Segundo Turno: 
 
- Projeto de Lei n.º 57/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera dispositivo da 
Lei nº 4.227, de 10 de novembro de 2010 e dá outras providências”.  
 
- Projeto de Lei nº 62/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Municipal nº 4.796, de 29 de maio de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2019”. 
 
- Projeto de Lei nº 63/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Municipal nº 4.773, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Alfenas para o período 2018-2021”. 
 
 
2.4  Eleição da Mesa Diretora (Biênio 2019/2020). 

 
2.4.1 Presidência; 
2.4.2 Vice-Presidência; 
2.4.3 1º Secretário; 
2.4.4 2º Secretário e 
2.4.5 Suplente de Secretários. 
 
 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
dia.  


