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PAUTA 
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 08.09.2020  

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 01.09.2020, 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 09/20, de autoria do Presidente 
Fábio Marques Florêncio, que Dispensa a realização de Sessão Solene e autoriza a 
entrega pessoal das honrarias aos agraciados das legislaturas anteriores, em razão da 
Pandemia da Covid-19. - Projeto de Decreto Legislativo n.º 10/20, de autoria do 
Vereador Vagner Tarcísio de Morais, que Concede Diploma de Honra ao Mérito a Sra. 
Claudia Martelli dos Santos - Projeto de Decreto Legislativo n.º 11/20, de autoria do 
Vereador Vagner Tarcísio de Morais, que Concede Diploma de Honra ao Mérito a Sra. 
Zélia Miranda Silva, os quais, após a redação final, serão encaminhados à Presidência do 
Legislativo para promulgação. 
 
1.4 Expediente do Executivo:  
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito n.º 380/2020, subscrito pela servidora do Gabinete do Vice-
Prefeito Christyane de Morais, em reposta ao Requerimento n.º 60/2020, de autoria da 
Vereadora Katia Goyatá, enviando esclarecimentos prestados pelo Secretário Municipal 
de Fazenda, bem como a documentação correspondente. 
 
1.5 Leitura das indicações de Vereadores:  
 
- Indicação nº 308/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: aplicar medidas de proteção das crianças que utilizam o parquinho infantil 
instalado no bairro Jardim Primavera, bem como realizar a instalação de iluminação no 
local. 
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- Indicação nº 349/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: fazer uma limpeza no trecho da Rua Tiradentes, próximo ao nº 2.718, no Bairro 
Jardim São Carlos. 

- Indicação nº 354/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: restauração dos brinquedos estragados do parquinho da Praça Dr. Fausto 
Monteiro (parquinho da prefeitura). 
 

- Indicação nº 355/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: vistoria e orientações a moradores sobre o surgimento de escorpiões na 
Alameda dos Sibipirunas, no Bairro Jardim Primavera. 
 

- Indicação nº 356/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: sujeira de pássaros (pombos) nas dependências do CAIC – Principalmente na 
quadra de esportes. 
 

- Indicação nº 358/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: realizar reparos no ribeirão que localiza no bairro Paineiras, próximo à 
propriedade do Sr. Gaspar João Gonçalves. 
 
- Indicação nº 359/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: sujeira de pássaros (pombos) nas dependências do CAIC – Principalmente na 
quadra de esportes. 
 
- Indicação nº 360/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: estudos para amenizar a velocidade elevada dos motoristas na Rua Silviano 
Brandão, no trecho compreendido entre as Ruas Martins Alfenas e a Rua João Paulino 
Damasceno, com a instalação de lombada ou travessia de pedestres. 
 
- Indicação nº 361/2020, de autoria do Vereadora Kátia Geralda Goyatá 

Assunto: realizar a poda de uma árvore que está com os fios de alta tensão enroscados 

nela, na Rua Treze de Maio, nº 667, Centro. 

- Indicação nº 362/2020, de autoria do Vereadora Kátia Geralda Goyatá 
Assunto: realizar a troca de lâmpadas na rua Treze de Maio, em toda a sua extensão. 
 
- Indicação nº 363/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: moradores do bairro Gaspar Lopes pedem informações e solicitam instalação 
das lâmpadas de Led e operação tapa-buracos em suas vias. 
 
- Indicação nº 364/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: troca de lâmpadas em dois postes na Rua Cláudia Machado, na altura dos n.º 
336 e 360-A, no bairro Gaspar Lopes. 

 
- Indicação nº 365/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: fazer a limpeza no bueiro localizado na Av. Jovino Fernandes Sales, nº 528 ( em 
frente ao comércio Altas Horas) 
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- Indicação nº 366/2020, de autoria do Vereadora Kátia Geralda Goyatá 
Assunto: viabilizar a instalação de redutores de velocidade na Rua Uberlândia, na altura 
do número 196, no bairro Residencial Oliveira. 
 
- Indicação nº 366/2020, de autoria do Vereadora Kátia Geralda Goyatá 
Assunto: viabilizar a instalação de redutores de velocidade na Rua Uberlândia, na altura 
do número 196, no bairro Residencial Oliveira. 

 
- Indicação nº 367/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 

Assunto: providencie a limpeza do terreno localizado no final da Alamedas dos 

Jacarandás, paralela com a Rua Elísio Ayer, no Bairro Campos Elíseos.  

 
- Indicação nº 368/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: viabilizar a distribuição de máscaras, especificamente a RN 95, para todos os 

profissionais envolvidos na área da saúde dos PSFs, Hospital Alzira Velano e Santa 

Casa, incluindo atendentes, serviços gerais e demais funções.  

 
- Indicação nº 369/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: retirar a sujeira que estava dentro do bueiro localizado na Rua José Custódio da 
Silva, nº 534, no Residencial Júlio Alves, pois foi retirada do bueiro e deixada nas 
proximidades. 
 
- Indicação nº 370/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: colocar 02 (dois) redutores de velocidade nas vias públicas do Município, sendo 
um na esquina entre as ruas João Luiz Alves e Gabriel Moura Leite e outro na esquina 
entre as Ruas João Luiz Alves e Duque de Caxias. 
 
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 – SEGUNTA PARTE – ORDEM DO DIA. 
 

2.1 Apresentação de Proposições: 
 
  2.1.1 Iniciativa do Executivo: 
 
- Mensagem nº 47, de 12 de agosto de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, solicitando a retirada do Projeto de Lei encaminhado através da 
Mensagem n.º 17/2020. 
 
- Mensagem nº 48, de 31 de agosto de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei com a seguinte ementa: “Estima a receita e 
fixa as despesas do exercício de Alfenas para o exercício financeiro de 2020”. 
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- Mensagem nº 49, de 02 de setembro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei com a seguinte ementa: “Institui como área 
de conhecimento a ser introduzida nas escolas municipais o conteúdo de direito por meio 
do programa “direito na escola”. 
 
- Mensagem nº 50, de 02 de setembro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei com a seguinte ementa: “Altera a Lei 
Municipal n.º 4.694, de 21 de outubro de 2016, e dá outras providências”. 
 

2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.2.1 Leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, 
Justiça e Redação Final:  
 
- Projeto de Lei nº 37/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal 
n. 4.947, de 10 de março de 2020 e dá outras providências. 
 

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 ao - Projeto de Lei nº 37/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei 
municipal n. 4.947, de 10 de março de 2020 e dá outras providências. 
 
 

              I – EMENDA MODIFICATIVA:  o § 2º do Projeto de Lei nº 37/2020 que passará a 

viger com a seguinte redação: 

 

“ Art. 1º  (...) 

 

§ 2º  Fica autorizada a alienação, mediante concorrência pública, nos 

termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, com pagamento de obras ao Poder 

Público, mediante planilha de valores, do espaço aéreo sobre o terminal 

principal de ônibus urbano, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação do direito de superfície, conforme Anexo Único desta 

Lei.” 
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b) Requerimentos: 
 
- Requerimento nº 65/2020, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes 
Assunto: que informe a esta Casa Legislativa as seguintes indagações sobre o PSF do 
Bairro dos Esteves, na zona rural, sendo: 
 
1 - O referido imóvel onde foi construído o PSF continua registrado em nome do seu 
antigo proprietário (doador do terreno) ou já foi transferido à Prefeitura? 
 
2 - Onde está a placa de inauguração do mencionado PSF, ocorrida na gestão anterior, e 
que, segundo informações, foi retirada pela atual gestão para manutenção e ainda não foi 
recolocada? 
 
3 - Enviar todas as notas fiscais dos materiais que foram utilizados na construção e 
manutenção do referido PSF? 
 
4 - Explicitar o que já foi realizado na atual gestão e quais as próximas providências a 
serem tomadas em relação ao citado PSF. 
 
 
- Requerimento nº 66/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: A convocação, por intermédio da Secretaria competente, do coordenador e/ou 
responsável pela empresa que presta serviço na concessão de área azul no Município de 
Alfenas, para prestar esclarecimentos, em plenário, por ocasião das reuniões ordinárias 
dos Vereadores, sobre a empresa, formas de cobrança, qual é a política de valorização e 
forma de tratamento dos funcionários, quem e quais são os proprietários desta empresa, 
dentre outros questionamentos. 
 
- Requerimento nº 67/2020, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: que envie a esta Casa Legislativa documentações esclarecedoras quanto à 
alimentação escolar do Município, sendo: 
 
- os valores repassados pelo governo federal através do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) nos períodos de julho a dezembro de 2019 e janeiro a 
agosto de 2020; 
 
- cópia de todos os empenhos referentes às despesas com alimentação escolar nos 
períodos de julho a dezembro de 2019 e janeiro a agosto de 2020. 
 
 
- Requerimento nº 68/2020, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: Requeiro ao Chefe do Executivo que envie a esta Casa Legislativa documentos 
e relatórios sobre as barreiras sanitárias instaladas nos trevos de acesso do Município, 
para enfrentamento da COVID-19: 
I – Enviar, em ordem alfabética, a lista de todos os contratados para trabalhar nas 

referidas barreiras, os valores recebidos por cada um e a data de início de seus trabalhos; 

II – Informar os critérios para escolha dos contratados; 
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III – Informar os nomes dos servidores públicos municipais efetivos e comissionados que 

porventura estejam deslocados, ou seja, emprestados para às respectivas barreiras; 

IV – Enviar as escalas desde a primeira semana até a data de 2 de setembro de 2020. 

- Requerimento nº 69/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Flauzino. 
Assunto: Que o Prefeito Municipal verifique junto ao setor de Trânsito quanto à 
possibilidade de realizar a compra de semáforos de LED, para posterior substituição dos 
semáforos existentes no cruzamento da Praça Dr. Fausto Monteiro com a Rua Coronel 
Pedro Corrêa, bem como da Rua Martins Alfenas com a Rua Coronel Pedro Corrêa 
(esquina da Santa Casa).  
 
- Requerimento nº 70/2020, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis. 
Assunto: Que sejam prestadas as seguintes informações acerca do sistema de 
estacionamento rotativo do Município de Alfenas “Zona Azul”: 
 
I – Os serviços de estacionamento rotativo do Município de Alfenas “Zona Azul” estão 

sendo prestados de forma direta pelo Poder Público ou indiretamente? 

II -  Caso os serviços estejam sendo prestados de forma indireta, informar: 

a) Qual é a empresa responsável pela prestação dos serviços de Zona Azul? 

b) Se foi mediante contratação, enviar cópia do edital e do contrato 

estabelecido. 

c) Caso tenha sido objeto de Autorização, enviar o respectivo ato que 

formalizou a prestação dos serviços. 

 
- Requerimento nº 71/2020, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis. 
Assunto: Que sejam prestadas as seguintes informações acerca da doação com encargo 
à entidade ou empresa privada do imóvel onde está instalado o Restaurante Popular, 
localizado à Rua Bias Fortes, nº 595: 
I – Houve de chamamento público de ampla concorrência para a escolha da empresa 

donatária nos termos estabelecidos na Lei nº 4.896, de 17 de dezembro de 2019? 

II – Informar qual é a empresa donatária do referido imóvel; 

III - Enviar cópia do Edital de chamamento público; 

IV – Enviar cópia do respectivo Termo de Doação. 

 
 
 
 

c) Moções: 
 

- Moção nº 18/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: O Vereador que esta subscreve propõe, ouvido o Plenário e nos termos do art. 

109 da Resolução n.º 004/16 – Regimento Interno desta Casa Legislativa, com pedido de 
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inserção em ata, seja encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS à 

Sra. Isabel Cristina Vilela Santos, em reconhecimento pelo excelente trabalho que realiza 

à frente do Setor de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Alfenas 

 
- Moção nº 19/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 

Assunto: O Vereador que esta subscreve propõe, ouvido o Plenário e nos termos do art. 

109 da Resolução n.º 004/16 – Regimento Interno desta Casa Legislativa, com pedido de 

inserção em ata, seja encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao 

Sr. Edson Joaquim de Faria, em reconhecimento pelo excelente trabalho que realiza à 

frente do Setor de Fiscalização Tributária da Prefeitura Municipal de Alfenas 

 
2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno:  

 
- Projeto de Lei nº 37/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal 
n. 4.947, de 10 de março de 2020 e dá outras providências. 
 
 
 
III - PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento de vereadores, vedado 
o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia).  


