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  PAUTA 
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 08.10.2018 

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: 

 
1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício nº 164/SMS/2018, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Deyv 

Cabral de Assis, aos Vereadores Reginaldo Flauzino e Tadeu Fernandes, em resposta à 
Indicação n.º 410/2018. 

 
1.5 Leitura das indicações de Vereadores: 

 
- Indicação nº 423/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 

Assunto: Solicita providências com relação a paralisação da obra da creche em 

construção no bairro Jardim Eunice. 

- Indicação nº 424/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Seja realizada operação tapa buracos na Rua Benjamim Constant, 

principalmente nas proximidades do Corpo de Bombeiros até nas imediações do bairro 

Vista Grande. 

- Indicação nº 430/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: retirar um toco da calçada em frente ao comércio " Terra Nova Geração" 

(Materiais para Construção), conforme foto anexa. 

 
- Indicação nº 431/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 

Assunto: retirar tocos da calçada na Rua Tupi, n.º 15,  Vila Teixeira, ao lado da 

Lanchonete Alvorada, conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 432/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: trocar o Poste e a placa indicativa de ponto de ônibus, localizado na Alameda 

dos Ipês, Jardim Primavera. 

- Indicação nº 433/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Solicita estudos para amenizar o trânsito nas proximidades do Colégio 

Sangrado Coração de Jesus. 
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- Indicação nº 434/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 

Assunto: Seja realizado estudos para regularizar a captação de todos os sinais de 

televisão. 

- Indicação nº 435/2018, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio 

Assunto: consertar o passeio localizado na Rua Coronel Pedro Correia, nº 584, através 

notificação do proprietário do imóvel para que o faça ou através do próprio Executivo 

Municipal. 

- Indicação nº 436/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis 
Assunto: reformar um bueiro localizado Rua João Pinheiro, 310, Centro, Alfenas/MG. 

- Indicação nº 437/2018, de autoria do Presidente José Carlos de Morais 
Assunto: colocar um redutor de velocidade na Rua João Pinheiro, nas proximidades do 

número 116, no Centro. 

 
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 Leitura de Pareceres: 

 
2.1.1 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 

Redação Final: 

 
- Projeto de Lei nº 32/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o Programa de 

Saúde dos Animais-PROSAN 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 32/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o 

Programa de Saúde dos Animais-PROSAN e dá outras providências”. 
 

 

I - EMENDA MOFICICATIVA: o art. 5º do Projeto de Lei nº 32/2018 passará 

a viger com a seguinte redação: 

                       “Art. 5º A participação no PROSAN será aberta aos munícipes de 

Alfenas, comprovadamente residentes no Município que deverão cumprir os deveres 

previstos na Lei Estadual nº 22.231, de 20 de julho de 2016 e demais regulamentações 

de proteção animal.” 
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II - EMENDA MOFICICATIVA: o inciso II do art. 6º do Projeto de Lei nº 

32/2018 passará a viger com a seguinte redação: 

                     “Art. 6º (...) 

                        I – (...) 

                        II –  animais de proprietários que comprovadamente percebam baixa 

renda, de acordo com parecer da Secretaria Municipal da Criança e Adolescente da 

Igualdade Racial e do Desenvolvimento Social, com o devido cadastramento único de 

Desenvolvimento Social.” 

 b) Requerimentos: 

 
- Requerimento nº 87/2018, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio 
Assunto: Que o setor competente verifique a possibilidade de fazer reparação da faixa de 

pedestres localizada na esquina da Rua João Paulino Damasceno coma Rua Coronel 
Pedro Correia, precisamente em frente ao Centro de Oncologia de Alfenas. 
 
- Requerimento nº 88/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis 
Assunto: Que informe a esta Casa de Leis, os valores das despesas com o aniversário 

da cidade de Alfenas/MG no ano de 2018, a fim de tomar ciência dos gastos que serão 
realizados com shows, estrutura e som, assim como o envio dos contratos realizados.  

 
- Requerimento nº 89/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis 
Assunto: Que encaminhe a esta Casa, cópia do processo licitatório para obras no trevo 

de Alfenas/MG, assim como contratos e demais atos pertinentes.  

 
2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
 
- Projeto de Lei nº 32/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o Programa de 

Saúde dos Animais-PROSAN e dá outras providências”. 

 
2.3.3 Discussão e Votação em Segundo Turno: 

 
- Projeto de Lei nº 43/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o CEMEI – 

Centro Municipal de Educação Infantil – Nestina Gonçalves de Ávila e dá outras 
providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 47/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a doação 

de bem público móvel que especifica e dá outras providências”. (Doação à Associação 

Vida Viva de Alfenas: 01 Veículo automotor Chevrolet – Spin 1.8 LTZ – 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).  


