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PAUTA 
19ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 27.05.2019 

Primeiro 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 14.05.2019, nos 
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, o 
seguinte projeto: - Projeto de Decreto Legislativo 08/2019, de autoria do Presidente 
Fábio Marques Florêncio, que “Concede título de cidadão honorário ao Dr. Celso Fortes 
Bittencourt”, o qual, após a redação final, será devolvido à Mesa Diretora para 
promulgação. 
 
1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 393/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação Nº 81/2019, de autoria da Vereadora Kátia 
Goyatá. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 394/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação Nº 221/2019, de autoria do Vereador Edson 
Lellis dos Reis. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 395/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação Nº 266/2019, de autoria do Vereador 
Antônio Carlos da Silva. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 405/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento Nº 49/2019, de autoria do Vereador 
Tadeu Fernandes. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 406/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento Nº 15/2019, de autoria da Comissão 
de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. 
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- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 407/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento Nº 50/2019, de autoria Vereador José 
Carlos de Morais. 
 
1.5  Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº285/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: asfaltar a Rua Cua, em toda sua extensão, no Bairro Residencial Teixeira. 
 
- Indicação nº286/2019, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: instalar um redutor de velocidade na Alameda das Acácias, n.º 389, no bairro 
Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº287/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: construir uma passagem elevada de pedestres na Rua Ministro Salgado Filho, 
em frente à escola Mundo Mágico, no bairro Centro. 
 
- Indicação nº288/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: ratifica estudos, com intensa participação do Executivo e de Secretarias, para 
realizar melhorias em sinais de telefonia celular e de internet nos bairros Itaparica, Vista 
Grande, Jardim Eunice, Vila Esperança, Jardim Primavera, Campos Elíseos e Vila 
Promessa. 
 
- Indicação nº289/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar troca de lâmpada em poste de iluminação pública localizado na Alameda 
das Acácias, próximo ao nº 160, cruzamento com Alameda dos Ipês, no bairro Jardim 
Primavera (ponto de referência: Serralheria do Carlos/Fábrica de Portões). 
 
- Indicação nº290/2019, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto. 
Assunto: que encaminhe a esta Casa projeto de lei que disponha sobre o Programa de 
Recuperação Fiscal - PROREFIS (anistia), para que seja deliberado e aprovado, bem 
como levado ao conhecimento prévio da população a fim de que possa realizar o 
pagamento dos débitos tributários sem juros ou multa, a partir do mês de agosto deste 
ano, assim parcelando o credito municipal em até 6 (seis) vezes.  
 
- Indicação nº291/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: providenciar a limpeza do terreno localizado na Rua Alferes Domingos Silveira, 
localizado ao lado do número nº 1123, no Bairro Santos Reis. 
 
- Indicação nº292/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: realizar a limpeza na academia ao ar livre localizada na Rua Alferes Domingos 
Vieira e Silva, no Bairro Jardim Aeroporto, conforme fotos anexas. 
 
- Indicação nº293/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: notificar o proprietário do imóvel localizado na Rua Alferes Domingues Vieira e 
Silva, próximo do nº 1073, no Bairro Santos Reis, para que realize uma limpeza e a 
carpina do mato existente no terreno, cujas fotos seguem anexas à presente indicação. 
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- Indicação nº294/2019, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: passar a máquina niveladora na Estrada Rural da Harmonia, a partir da Estação 
Cafezal em Flor, assim como realizar a roçagem do mato, nos dois lados do acostamento 
dessa via pública. 
 
 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 39, de 22 de maio de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei, que “Altera a Lei Municipal nº 4391, de 25 
de maio de 2012, que dispõe das especificações das carreiras de Agentes Operacionais e 
Agentes Operacionais Especializados”. 
 
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 25/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Município 
a transacionar administrativamente e promover a compensação de créditos e dá outras 
providências”. 
 
2.3 Discussão e Votação de Proposições: 
 

2.3.1Discussão e Votação em Único Turno de Requerimentos: 
 
- Requerimento n.º 56/2019, de autoria conjunta do Presidente Fábio Marques Florêncio 
e do Vereador Tadeu Fernandes. 
Assunto: Que informe a esta Casa de Leis como tem sido as atividades relacionadas ao 
canil da Guarda Municipal, respondendo as seguintes indagações: 

I – A Guarda Municipal possui uma estrutura para realizar suas atividades 
com cães farejadores? Quais são os equipamentos do canil? Onde o canil está localizado 
atualmente? 

II – Quais atividades específicas são produzidas pelo referido Canil? 

III – Existe um planejamento para que esses cães exerçam suas atividades 
em busca de cuidados com o Patrimônio Público? Especialmente em praças, portas de 
escolas e em locais que estão sendo utilizados como esconderijo de drogas? 

IV – Quantos cães atualmente possuem condições de exercer atividades 
policiais? 
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V – O canil é utilizado pela Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal em que 
proporção entre as instituições citadas? Favor encaminhar os registros inerentes a este 
questionamento. 

VI – Qual o valor mensal, custeado pela Prefeitura Municipal, com o canil da 

Guarda Municipal? 

 2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 

- Projeto de Lei nº 25/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Município 
a transacionar administrativamente e promover a compensação de créditos e dá outras 
providências”. 

     
  2.3.3 Discussão e Votação em Segundo Turno: 

 
- Projeto de Lei nº 53/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a doação 
de bem móvel a Associação Alfenense Cruz Preta e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 06/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a cessão de 
direito real de uso de imóvel, equipado com bens móveis e utensílios diversos 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).  


