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CÂMARA MUNICIPAL DE ALfHMÂS"

ESTADO DE MINAS GERAIS

1" Reunião Extraordinária 27.06.2019

Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Primeiro Período de Reuniões da

Sessão Legislativa de 2019. Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho do ano de

dois mil e dezenove, às 8h30m (dez) horas, reuniu-se à Câmara Municipal de Alfenas,

sob a Presidência do Vereador Fábio Marques Florêncio, com a presença de todos os

Vereadores abaixo assinados. Verificado o quorum regimental para abertura da

reunião, o Presidente indagou aos vereadores se havia ressalvas a fazer à ata da

reunião ordinária anterior, à qual foi aprovada por todos. Ato contínuo, o Presidente

submeteu ao plenário a INCLUSÃO NA PAUTA dos seguintes documentos: - Ofício do

Executivo n° 50/2019/GAB, protocolizado nesta Casa sob o n° protocolo 1600 em

26.06.2019, O qual solicita a retirada da Pauta desta Reunião Extraordinária o

Projeto de Lei n** 23/2018, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo

Municipal, que "Altera a Lei Municipal n° 4.589, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe

da intervenção do Poder Público nos condomínios fechados oriundos de programas

habitacionais de interesse social e dá outras providências", apresentado dia

28.05.2018; e da - Mensagem Modificativa n ® 45, de 26 de junho de 2019, subscrita

pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio da Silva, protocolizada nesta Casa sob o n®

protocolo 1598 em 26.06.2019, â qual insere um artigo ao Projeto de Lei n° 33/2019 -

(n*' do Legisiativo), encaminhado através da Mensagem n° 44, de 24 de junho de

2019, que "Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a

Caixa Econômica FederaP, com objetivo de inserir um artigo, a fim de que o projeto

conte com garantias de pagamento das operações de créditos. Colocadas em

discussão e votação as inclusões na pauta foram aprovadas á unanimidade. Em

seguida, solicitou a esta Secretária que fizesse a leitura do Ofício do Executivo n°

50/2019/GAB e da - Mensagem Modificativa n.° 45, de 26 de junho de 2019. Na

seqüência, solicitou a possibilidade da emissão de Parecer Verbal aos membros das

três Comissões Permanentes, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e

Redação Final (CCLJRF), Comissão de Orçamento e Finanças Públicas (COFP) e

Comissão de Obras e Serviços Públicos (COSP) aos seguintes projetos: - Projeto de

Lei n® 14/2019, em tramitação ordinária, de autoria do Executivo Municipal, qi ̂
"Altera a lei Municipal n° 4.026, de 2 de abril de 2008, que criou a Premiação p-)r

Produtividade na área de atendimento da Arrecadação, Dívida ativa e Valor agregado
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