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 Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária do Segundo Período de Reuniões 

da Sessão Legislativa de 2018. Aos 12 (doze) dias do mês de novembro do ano 

de dois mil e dezoito, às 20h (vinte horas), reuniram-se os Vereadores à Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Vereador José Carlos de Morais, presentes todos 

os Vereadores ao final assinados. Verificado o quorum regimental para abertura da 

reunião, o Presidente colocou em discussão e votação a Ata da Reunião ordinária 

anterior, a qual foi aprovada por todos. Ato contínuo, passou-se a leitura do 

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 seguida, passou a leitura das 

seguintes Indicações de Vereadores:  - Indicações nºs 474 e 477/2018, de autoria 

da vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá; - Indicações nºs 464,472 e 473/2018, 

de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva; - Indicações nºs 466 e 471/2018, 

de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio e - Indicação nº 478/2018, de 

autoria do Vereador Domingos Reis Monteiro. Ato contínuo, o Presidente passou a 

palavra aos Vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente 

ou sobre qualquer assunto de interesse público. Continuando, iniciou-se a Ordem 

do Dia com Apresentação de Proposições: - 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”. Ato contínuo, passou-se à deliberação do plenário para inclusão na 

pauta das seguintes proposições: - De iniciativa do Executivo: - Mensagem nº 
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65, de 08 de novembro de 2018, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio 

da Silva, encaminhando projeto de lei, que “Altera dispositivo da Lei 4.227, de 10 

de novembro de 2010 e dá outras providências”; - Mensagem nº 67, de 09 de 

novembro de 2018, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz Antônio da Silva, 

encaminhando modificações à Mensagem nº 51/2018, referente ao Projeto de 

Lei nº 40/2018 que tramita nesta Casa, que “Estima a receita e fixa as despesas 

do Município de Alfenas para o exercício financeiro de 2019”; - De iniciativa do 

Legislativo: - Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador João 

Carlos Tercetti Augusto, que “Concede diploma de honra ao mérito a Claudiomir 

Jacinto”; - Emenda aditiva, apresentada através do Ofício de Gabinete nº 

143/2018, proposta pelo Vereador Antônio Carlos da Silva ao Projeto de Lei nº 

32/2018 de iniciativa do Executivo que, “Cria o Programa de Saúde dos 

Animais – PROSAN no âmbito do Município de Alfenas”: EMENDA ADITIVA: 

Ficam inclusos os §§1º, 2º e 3º ao art. 1º do projeto de lei N. 32/2018, com as 

seguintes redações: §1º  A coordenação do programa não poderá ser exercida por 

membros de entidades de defesa dos animais, correspondente aos cargos de 

Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiros. §2º Ao final de cada mês, a equipe 

responsável pelo PROSAN deverá publicar no átrio do Paço Municipal, a planilha 

de prestação de contas contendo os procedimentos realizados e a origem dos 

beneficiários. §3º Os benefícios do programa deverão ser proporcionalmente 

disponibilizados às entidades cadastradas no Município, o que poderá ser 

regulamentado por ato normativo do Poder Executivo. Na sequência, o Presidente 

solicitou Parecer Verbal aos membros da Comissão de Constituição, Legislação, 

Justiça e Redação Final à emenda aditiva apresentada pelo Vereador Antônio 

Carlos da Silva, os quais se manifestaram pela tramitação da emenda. 

Continuando, passou-se à Discussão e Votação em Único Turno das seguintes 

proposições: - EMENDA ADITIVA, apresentada através do Ofício de Gabinete 

nº 143/2018, proposta pelo Vereador Antônio Carlos da Silva ao Projeto de Lei 

nº 32/2018, de iniciativa do Executivo, que “Cria o Programa de Saúde dos 

Animais – PROSAN no âmbito do Município de Alfenas”: I - Ficam inclusos os 
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§§1º, 2º e 3º ao art. 1º do projeto de lei N. 32/2018, com as seguintes redações: 

§1º  A coordenação do programa não poderá ser exercida por membros de 

entidades de defesa dos animais, correspondente aos cargos de Presidente, Vice-

Presidente e Tesoureiros. §2º  Ao final de cada mês, a equipe responsável pelo 

PROSAN deverá publicar no átrio do Paço Municipal, a planilha de prestação de 

contas contendo os procedimentos realizados e a origem dos beneficiários. 3º Os 

benefícios do programa deverão ser proporcionalmente disponibilizados às 

entidades cadastradas no Município, o que poderá ser regulamentado por ato 

normativo do Poder Executivo. - 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”; 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”. Submetidas à deliberação plenária as 03 (três) 

emendas foram aprovadas à unanimidade. Na sequência do único turno de 

discussão e votação foram lidas e deliberados as seguintes proposições: - 

Requerimento nº 98/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá; - 

Requerimento nº 99/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação 

Justiça e Redação Final; - Requerimento nº 100/2018, de autoria do Vereador 

Edson Lellis dos Reis; e - 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. Os 03 (três) requerimentos e a 
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moção de pesar foram aprovados à unanimidade. Em seguida, passou-se ao 1º 

Turno de Discussão e Votação do - Projeto de Lei nº 32/2018, de autoria do 

Executivo Municipal que “Cria o Programa de Saúde dos Animais – PROSAN no 

âmbito do Município de Alfenas”, com as emendas aprovadas e incorporadas, o 

qual foi aprovado à unanimidade. A íntegra da manifestação dos vereadores nesta 

reunião está disponibilizada na gravação em Cd que integra esta Ata. E para 

constar lavrou-se esta ata que vai por mim assinada, Waldemilson Gustavo Bassoto, 1º 

Secretário, pelo Presidente e demais Vereadores presentes.  

 

José Carlos de Morais 
Presidente 

 

Antônio Carlos da Silva             Décio Paulino da Costa 
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