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  PAUTA 
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 12.11.2018 

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 Expediente do Executivo: 

  
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 951/2018, subscrito pelo Secretário Executivo do Gabinete 
do Vice-Prefeito, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em 
resposta ao Requerimento nº 96/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 955/2018, subscrito pelo Secretário Executivo do Gabinete 
do Vice-Prefeito, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em 
resposta ao Requerimento nº 92/2018, de autoria da Comissão de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final. 
 
- CI nº 163/2018, subscrita pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Limpeza 
Pública, Carlos Henrique de Souza, ao Vereador João Carlos Tercetti Augusto, em 
resposta a Indicação nº 280/2018. 
 
1.4 Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº 464/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: reitera demandas apresentadas pelo Vereador e não atendidas como: reforma 
de passeios, conserto de academias ao ar livre, colocar asfalto e meio fio, concretagem 
de ponto de circular, conserto de bueiros, cascalho de estradas rurais, etc. 
 
- Indicação nº 466/2018, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: providenciar junto às secretarias competentes a limpeza da área verde, 
principalmente em todo o entorno córrego, existente na Rua Venâncio Franco de 
Carvalho, no bairro Vila Formosa, bem como a construção de uma calçada para 
pedestres. 
 
- Indicação nº 471/2018, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: interceder junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade de 
realizar a pintura nas faixas de PARE, na Alameda dos Ipês, no Primavera 2, próximo ao 
número 704 (perto da caixa d'água). 

 
- Indicação nº 472/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
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Assunto: moradores e jovens desportistas, frequentadores da quadra esportiva do bairro 

Gaspar Lopes, solicitam o conserto do banheiro para que fique em condições de uso. 

- Indicação nº 473/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: solicita o conserto das linhas telefônicas dos seguintes locais: PSF Bairro 

Jardim Primavera, CRAS do Bairro Campos Elíseos e da Creche do Bairro Gaspar Lopes. 

- Indicação nº 474/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: Interceder para que a secretaria responsável verifique a possibilidade de 
realizar operação tapa buracos na Rua Cristina Mendes, na altura do nº 365. 
 
- Indicação nº477/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar operação para tampar os buracos na Rua 
João Pinheiro, n.º 810, ao lado da Construai - materiais para construção. 
 
- Indicação nº 478/2018, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: solicita passar a máquina niveladora e aplicar cascalho na estrada que dá 

acesso à Rodovia 491, passando pelo Kart, partindo do alto do Jardim Aeroporto. 

 
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 66, de 08 de novembro de 2018, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei, que “Autoriza a doação de imóvel 
pertencente ao Município de Alfenas para fins culturais”. 
 
2.2 Discussão e Votação de Proposições. 

 
2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 

a) Requerimentos: 
 
- Requerimento nº 98/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: no que diz respeito à Empresa Ambiental, que presta serviços de coleta de lixo 
no Município, solicito que a Secretaria Municipal responsável informe o que se segue e 
encaminhe a documentação ora solicitada: 

1 - os valores pagos no ano de 2017, por pagamento/empenho; 
2 - os valores pagos no ano de 2018, por pagamento/empenho; 
3 - que informe se a coleta seletiva do Município tem vínculo com a Empresa 

Ambiental. Em caso positivo, qual o mecanismo utilizado para a contratação da coleta 
seletiva; 

4 - e, caso não haja relação com a empresa, como está sendo realizada a 
coleta seletiva? Através de outra empresa ou com pessoal e equipamentos próprios? 
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5 - Cópia do contrato adjudicado com a empresa e aditivos, caso existam. 
 
- Requerimento nº 99/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação 
Justiça e Redação Final: 
 
Assunto: solicitar ao Executivo Municipal seja encaminhada ao referido órgão colegiado 
as informações abaixo relacionadas: 

I – cópia do ato administrativo que instituiu o “Programa Banco de 
Alimentos”, caso exista; 

II – o “Programa Banco de Alimentos” foi devidamente consignado no PPA 
vigente e nas demais normas orçamentárias respectivas? 

III – Gentileza tecer outras considerações que julgarem pertinentes. 
 
- Requerimento nº 100/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis 
Assunto: Que informe a esta Casa de Leis, no que pertine aos direitos do funcionalismo 
municipal, levando em consideração os seguintes questionamentos: 

I – O Executivo pretende estabelecer o “vale refeição” aos servidores 
públicos? Quando? Existe algum estudo sobre o tema? 

II – Quais os parâmetros estão sendo aplicados para o pagamento das horas 
extras aos servidores? Quais categorias estão recebendo? 

III – Os adicionais de insalubridade e periculosidade estão sendo mantidos 
pelo Governo? Quais os motivos de alguns servidores receberem e outros não estando no 
mesmo local de trabalho? 

 IV – Os servidores estão protocolando suas promoções e progressões de 
carreira, porém, a Secretaria responsável se quer responde se possuem ou não o direito, 
sendo assim, quais medidas estão sendo realizadas para que esta falha não ocorra? 

V – Dentro das questões administrativas e financeiras, assim como o 
ajustamento de conduta junto ao Ministério Público, quais cargos serão exonerados nos 
próximos meses? Qual a quantia de exonerações que ocorrerá? Haverá rescisão de 
contratos ou exoneração de cargos efetivos? Favor tecer maiores comentários para a 
devida transparência. 

 
b) Moções: 

 
- Moção de Pesar nº 21/2018, subscrita pelo Vereador Fábio Marques Florêncio, à família 
de Marcos Nogueira Chagas em decorrência de seu falecimento em 04 de novembro de 
2018. 
 
III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia).  


