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PAUTA 
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 12.08.2019 

Segundo Período da Sessão Legislativa de 2019 
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 06.08.2019, 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 13/2019, de autoria do Vereador 
Vagner Tarcísio de Morais, que “Concede diploma de honra ao mérito a Deyvid Franck 
Silva Sacconi”, - Projeto de Decreto Legislativo 14/2019, de autoria do Vereador 
Antônio Carlos da Silva, que “Concede título de cidadã honorária a Maria Ediviges Neves 
Toledo – Ediviges do Colégio Estadual”; - Projeto de Decreto Legislativo 16/2019, de 
autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, que “Concede diploma de honra ao mérito a 
Aparecida Donizetti Paes”; - Projeto de Decreto Legislativo 17/2019, de autoria do 
Vereador Tadeu Donizetti Fernandes, que “Concede diploma de honra ao mérito ao 
pastor Carlos Batista da Silva.”, os quais, após a redação final, serão devolvidos à Mesa 
Diretora para promulgação. 
 
1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 607/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 68/2019, de autoria da Comissão de Orçamento e 
Finanças Públicas, encaminhando esclarecimentos prestados pela Procuradoria Geral do 

Município do Projeto de Lei nº 26/2019, que “Dispõe sobre a instalação permanente e uso da 
‘Vaga Viva’ no Município de Alfenas e dá outras providências”, de autoria do Executivo 
Municipal, apresentado no dia 20.5.2019 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 608/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 70/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, 
encaminhando esclarecimentos prestados pela Procuradoria Geral do Município acerca das 
prestações de contas da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 611/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta à Indicação nº 341/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da 
Silva, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Limpeza Pública, a qual informa que foi realizada a limpeza do terreno localizado à Alameda dos 
Eucaliptos, no bairro Jardim Primavera. 
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- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 612/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques 
Florêncio, em resposta à Indicação nº 378/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da 
Silva, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Limpeza Pública, a qual informa que será executada a varrição de toda extensão da Rua Ana 
Nery e no cruzamento com a Rua Tiradentes. 
 
- Ofício nº 101/2019/SMEC, subscrito pela Secretária Municipal de Educação e Cultura Tani Rose 
Ribeiro, ao Vereador Tadeu Fernandes, em resposta ao Requerimento n.º 36/2019, no qual 
encaminha esclarecimentos sobre humanização nas escolas, bem como colocação de câmeras 
de segurança nas entradas e saídas das creches. 
 
- Ofício nº 117/2019/SMEC, subscrito pela Secretária Municipal de Educação e Cultura Tani Rose 
Ribeiro, aos Vereadores Reginaldo Flauzino e Antônio Carlos da Silva, em resposta à 
Indicação n.º 225/2019, no qual encaminha esclarecimentos sobre melhoria no trânsito no 
entorno da Escola Municipal Antônio Joaquim Vieira – Polivalente. 
 
- Ofício nº 145/2019/SMEC, subscrito pela Secretária Municipal de Educação e Cultura Tani Rose 
Ribeiro, à Vereadora Kátia Goyatá, em resposta ao Requerimento n.º 58/2019, no qual informa  
que houve compra de material escolar no ano de 2018 e que a documentação foi solicitada ao 
Setor do Arquivo Público Municipal e que ao recebe-la , será encaminhada para apreciação. 
 
- Ofício nº 146/2019/SMEC, subscrito pela Secretária Municipal de Educação e Cultura Tani Rose 
Ribeiro, à Vereadora Kátia Goyatá, em resposta ao Requerimento n.º 59/2019, no qual informa  
a responsável pela elaboração  das avaliações do Processo Seletivo Simplificado da Educação – 
Edital nº 02/2019. 
 
- Ofício nº 251/2019/SMEC, subscrito pela Secretária Municipal de Educação e Cultura Tani Rose 
Ribeiro, ao Vereador José Carlos de Morais, em resposta à Indicação n.º 251/2019, no qual 
informa que está realizando o levantamento das demandas dos materiais de reposição e em breve 
a quadra do CEMEI Dona Zinica será contemplada. 
 
- Ofício nº 225/SMS/2019, subscrito pela Secretária Municipal Saúde Deyv Cabral de Assis, ao 
Vereador Antônio Carlos da Silva, em resposta à Indicação n.º 377/2019, no qual presta 

informações sobre os profissionais dentistas nos PSF”s dos bairros Vila Promessa, Jd. Primavera 
e Jd. Eunice. 

 
1.5 Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº 385/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar estudo para amenizar problemas com árvore localizada na Alameda das 
Palmeiras, em frente ao nº 625, no bairro Jardim Primavera, com sinais de podridão e 
com perigo de queda sobre residência, veículos e pessoas. 
 
- Indicação nº 386/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: notificação dos proprietários dos terrenos localizado na Rua Monteiro Lobato, 
bairro Jardim São Carlos, para realização de limpeza. 
 
- Indicação nº 387/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: instalação de linha de circular Vista Grande B ou Vista Grande A que liga o 
bairro Vista Grande ao campus/terminal rodoviário, com alternativa passando pela Rua 
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Monteiro Lobato – bairro Jardim São Carlos, adentrando a rua que divide os Condomínios 
Alfenas e São Carlos. 
 
- Indicação nº 388/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: manutenção da Rua Monteiro Lobato, no bairro Jardim São Carlos, nas 
proximidades dos Condomínios Alfenas e São Carlos. 
 
- Indicação nº 389/2019, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes. 
Assunto: implementar medidas de incentivo aos pequenos agricultores, no que pertine ao 
plantio e manuseio de verduras e tubérculos, especialmente aos moradores alfenenses 
que retiram seus sustentos nas feiras livres. 
 
- Indicação nº 390/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: troca de lâmpadas e consertos, postes na via pública nos seguintes endereços: 
Rua Alameda dos Jequitibás, bairro Jd. Primavera, referência: postes em frente aos nºs 
772, 56 e 12; Alameda dos Jatobás, bairro Jardim Primavera, referência: poste em frente 
ao nº 414. 
 
- Indicação nº 391/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: troca de lâmpadas em poste de iluminação pública: 1- poste troca de lâmpada – 
Rua Apolinário Viana, referência barracão de batas e frigorífico Santa Helena – próximo 
ao nº 71 – bairro Gaspar Lopes. 2 – poste está com braço deitado e a iluminação está 
sendo afetada, rua Apolinário Viana, referência barracão de batatas e frigorífico Santa 
Helena, Bairro Gaspar Lopes. 
 
- Indicação nº 392/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: instalação de poste de iluminação pública na Rua Apolinário Viana, entre o trevo 
de Gaspar Lopes (BR – 369)  e o início da mencionada rua. 
 
- Indicação nº 393/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: instalar um redutor de velocidade com massa asfáltica (quebra-mola) na Avenida 
Paulo de Ávila Sales, nas proximidades do n.º 115, no bairro Pinheirinho. 
 
- Indicação nº 394/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: fazer a sinalização de trânsito das vias públicas do Bairro Novo Horizonte. 

 
- Indicação nº 395/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: fazer operação tapa-buracos na Rua Professora Áurea Engel, no Bairro Pôr do 
Sol. 
 
- Indicação nº 396/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: realizar a operação tapa buracos em toda extensão da Rua Alaor Ferreira da 
Fonseca, no bairro Jardim América. 
 
- Indicação nº 397/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: providenciar, urgentemente, recuperação do asfalto da Rua Professor Mariinha 
Prado, no bairro Pôr do Sol. 
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 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 – SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
 
2.1 Apresentação de Proposições: 
 
 2.1.1 Projetos de inciativa do Executivo: 
 
- Mensagem nº 50, de 05 de agosto de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Autoriza a doação de imóvel 
pertencente ao Município de Alfenas, com obrigação de fazer, para fins empresariais”. 
 
- Mensagem nº 51, de 07 de agosto de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Institui a Carteira de Identificação do 
Autista (CIA), no Município de Alfenas e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 52, de 07 de agosto de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Autoriza desconto em folha de 
servidor público municipal para fins de financiamentos imobiliários e dá outras 
providências”. 
 
- Mensagem nº 54, de 09 de agosto de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei Complementar, que “Altera a Lei 
Complementar nº 1, de 30 de dezembro de 1997 – Código Tributário Municipal, e dá 
outras providências”. 
 

2.1.2 Projetos de inciativa do Legislativo: 
 

- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, que “concede 
título de cidadão honorário ao Dr. Olavo Raimundo Guimarães Júnior”. 

 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, 
que “concede título de cidadão honorário a Luiz Heleno Sales Nunes “Seu Luizinho’ ”. 

 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, que “concede 
diploma de honra ao mérito à Professora Mírian de Souza Nunes Cardoso ”. 

 
2.2. Leitura de Pareceres. 
 
 2.2.1 Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto de lei: 
 
- Projeto de Lei nº 36/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui Programa de 
Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do Município de Alfenas – 
PROREFIS e dá outras providências”. 
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- Projeto de Lei nº 39/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza desafetação 
e afetação de áreas públicas, alienação e dá outras providências”. 

 
2.3 Discussão e Votação de Proposições: 

 
2.3.1. Discussão e Votação em Único Turno de Projetos em Regime de 

Urgência: 
 
- Projeto de Lei nº 36/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui Programa de 
Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do Município de Alfenas – 
PROREFIS e dá outras providências”. 

 
2.3.2 Discussão e Votação em Único Turno de Requerimentos: 
 

- Requerimento n.º 95/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: que o Executivo Municipal notifique o proprietário do imóvel localizado na Rua 
Plínio Leite da Silva, nº 1.810, no Bairro Jardim Alvorada, para que tome as medidas 
necessárias a fim de cercar o imóvel, o qual se encontra abandonado e desprotegido, 
servindo de refúgio para usuários de drogas, conforme se verifica nas fotos anexas.  
 
- Requerimento n.º 96/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: Que informe, através de relatórios, a respeito da empresa Alfetur, conforme 
abaixo: 

1) Lista de pagamentos liquidados de 01/01/2017 até a presente data; 

2) Lista de valores empenhados de 01/01/2017 até a presente data; 

3) Lista dos usuários atendidos no referido período. 

2.3.3. Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
 
- Projeto de Lei nº 39/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza desafetação 
e afetação de áreas públicas, alienação 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).  
 


