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PAUTA 
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 27.04.2020 

Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2020 
20h 

 
I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 

 
1.1  Verificação do Quorum 
 
1.2 Discussão da Ata da Reunião Ordinária anterior: 
 
1.3 Leitura das indicações de Vereadores:  

 
- Indicação nº 152/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: limpeza de terreno pertencente a empresa Saliba - localização: fundos e lateral 
do bairro vista grande. 
 
- Indicação nº 153/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: operação tapa buraco em toda extensão da Alameda dos Eucaliptos, no bairro 
Jardim Primavera, tapa buraco em frente à garagem da casa nº85, nesta mesma rua e 
repintura de sinalização horizontal e instalação de placas de PARE vertical nesta mesma 
rua. 
 
- Indicação nº 154/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: providenciar a devida manutenção e reparos dos bueiros localizados na Avenida 
Governador Valadares. 
 
- Indicação nº 155/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: providenciar o corte do mato e limpeza da área verde localizada no bairro Vista 
Alegre, nos fundos do Restaurante Mandiola. 
 
- Indicação nº 156/2020, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio 
Assunto: providenciar poda de mato e limpeza da estrada vicinal que dá acesso a balsa 
da harmonia. 
 
- Indicação nº 157/2020, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio 
Assunto: providenciar a urgente intervenção na estrada vicinal do bairro rural matão. 
 
- Indicação nº 158/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto:  que viabilize a devida limpeza e roçagem do mato das calçadas do Bairro 
Residencial Itaparica. 
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- Indicação nº 159/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto:  realizar a limpeza da Rua Cassimiro de Abreu, na altura do número 376, no 
Bairro Jardim São Carlos, em Alfenas/MG. 
 
- Indicação nº 161/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: operação tapa buraco em toda extensão da Alameda das Acácias no bairro 
Jardim Primavera e repintura da sinalização horizontal e instalação de placas PARE 
vertical nesta mesma rua. 
 
- Indicação nº 162/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto:  viabilizar a instalação de um ponto de transporte coletivo próximo à Rua Mogi 
Mirim, no Bairro Jd. São Paulo.  
 
- Indicação nº 163/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto:  realizar operação tapa buracos na Rua Cassimiro de Abreu, na altura do 
número 377, no Bairro Jardim São Carlos, conforme foto anexa. 
 
1.4 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 iniciativa do Executivo: 
 

-Mensagem nº 24, de 17 de abril de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio 
da Silva, encaminhando projeto de lei que autoriza o poder executivo municipal a criar 
câmara de compensação para fornecimento de créditos tributários que colaborem para 
amenizar prejuízos com locação de imóveis daquelas pessoas jurídicas, físicas e/ou 
entidades que forem obrigadas a cessar ou restringir significativamente suas atividades 
no período da pandemia do covid-19 e dá outras providências. 
 

2.2 Discussão e Votação de Proposições: 
 

 2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno:  
 
a) Moções: 

 
- Moção nº 10/2020, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio 
Assunto: Congratulações e Aplausos aos Servidores Públicos que se encontram 
realizando trabalho em combate a pandemia do Covid-19 nas entradas e saídas da 
cidade de Alfenas/MG, assim considerando os que atuam na área da saúde e da 
segurança pública. 

 
 
III- PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia).  


