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PAUTA 
24ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 29.06.2020 

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 252/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Operação Tapa Buracos em toda extensão da Rua Alterosa e também em frente 
ao nº 90 da mesma Rua. 
 
- Indicação nº 253/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Eliminação de pernilongos no Colégio Polivalente e Limpeza de Via Pública na 
Rua Alterosa. 
 
- Indicação nº 255/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: Que verifique a possibilidade de encaminhar projeto de lei a esta Casa, no 
sentido de alterar a denominação da Praça Getúlio Vargas para Praça Prefeito Hesse Luiz 
Pereira, com intuito de homenagearmos um grande homem público, assim apagando 
também as manchas da imposição que se deu nos anos 40 (quarenta) com aquele 
logradouro público. 
  

- Indicação nº 256/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Poda de árvore na Rua Joaquim Antônio, em frente ao nº159, Bairro Gaspar 
Lopes - Referência Rodovia Br. 369, próximo ao radar. 
 
- Indicação nº 257/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Poda e Corte de Árvores na Rua Joaquim Araújo Terra, Centro. Referência: 
Fundos do Velório Municipal. 
 
- Indicação nº 258/2020, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes 
Assunto: Que verifique a possibilidade de construir uma capela no cemitério 4 (quatro), 
localizado no Bairro Santa Clara, com intuito de que os cidadãos tenham um local para 
rezar e prestar homenagens. 
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- Indicação nº 259/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: notificar o proprietário para que realize a limpeza do terreno e tome providência 
na rua Manoel Jacinto Pereira, ao lado do nº10, bairro Vila Betânia, conforme fotografia 
anexa. 
 
- Indicação nº 260/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: notificar o proprietário para que realize a limpeza do terreno e tome providência 
na rua Pio XII, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, bairro Vila Betânia, conforme 
fotografia anexa. 
 
- Indicação nº 261/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: realizar uma limpeza na calçada da Rua Paraíso, no Bairro Jardim Nova 
América, no local da foto anexa. 
 
- Indicação nº 262/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: providencie junto ao setor competente a devida limpeza e poda do mato que 
cresce na calçada que fica atrás do cemitério novo, na Rua São Miguel, bairro Jardim Boa 
Esperança.  
 
- Indicação nº 263/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: vistoria na esquina da Rua Victorio Bruzadelli com a Rua Henrique Munhoz 
Garcia, em frente ao número 452, a fim de identificar e sanar o dano causado no asfalto 
local.  
 
- Indicação nº 264/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: realizar a poda do mato que está tomando a calçada na Rua Professora Dona 
Lili, no bairro Por do Sol. 
 
- Indicação nº 265/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: fazer uma rampa elevada na Rua José Munhoz Gago, nas proximidades do nº 
425, no bairro Jardim Boa Esperança. 
 
- Indicação nº 266/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: fazer uma limpeza da via pública, em toda extensão paralelamente ao meio-fio, 
no local da foto anexa, situado na Rua Benjamin Constant, Centro. 
 
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 30, de 02 de junho de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei que autoriza a alteração da lei municipal 
nº4.595, de 11 de março de 2015 que institui zonas especiais de interesse social - ZEIS II 
e III no âmbito do município de alfenas e dá outras providências. 
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- Mensagem nº 31, de 15 de junho de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei que dispõe sobre a criação da política 
municipal de promoção da igualdade racial - alfenas, determina a nomeação da 
coordenadoria municipal de promoção de políticas da igualdade racial - alfenas, criação 
do conselho municipal de promoção, da igualdade racial - alfenas e do fundo municipal de 
promoção da igualdade racial - alfenas, e dá outras providências. 
 
- Mensagem nº 35, de 19 de junho de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz 
Antônio da Silva, que retira os Projetos de Leis encaminhados através das Mensagens de 
números 19/2019, 84/2019, 85/2019, 88/2019 e 24/2020. 
 
- Mensagem Modificativa nº 36, de 19 de junho de 2020, subscrita pelo Prefeito 
Municipal Sr. Luiz Antônio da Silva, que encaminha emenda ao projeto de lei nº13, de 01 
de março de 2019 e dá outras providências. 
 
 
2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.2.1 Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas: 
 
- Projeto de Lei nº 27/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que 
“Dispõe sobre a fabricação, venda, distribuição e/ou qualquer meio de utilização do 
agrotóxico “chumbinho” no Município de Alfenas/MG e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 29/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a criação de 
ação no PPA vigente e a abertura de crédito adicional especial correspondente, e dá 
outras providências”.  
 
 
2.2 Discussão e Votação de Proposições: 

 
2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno:  
 

 
a) Emendas: 

 
- Emendas de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao - Projeto de Lei nº 27/2020, de autoria 
do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que “Dispõe sobre a fabricação, venda, 
distribuição e/ou qualquer meio de utilização do agrotóxico “chumbinho” no Município de 
Alfenas/MG e dá outras providências”. 
 

I - EMENDA MODIFICATIVA: altera a ementa do Projeto de Lei nº 27/2020, 

passando a viger com a seguinte redação: 
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“Dispõe sobre a proibição de venda, fabricação, 

distribuição e /ou qualquer meio de utilização do 

agrotóxico “chumbinho” e raticidas no âmbito do 

município de Alfenas e dá outras providências.” 

 II - EMENDA ADITIVA:  acrescenta-se art. 2º ao Projeto de Lei nº 27/2020 que 

passará a viger a seguinte redação; renumerando-se o art. 2º da proposição original para 

art. 3º:  

“Art. 2º Fica proibida a comercialização de quaisquer raticidas em 

estabelecimentos que não sejam empresas agropecuárias, sob pena de aplicação 

da multa prevista no § 1º do art. 1º desta Lei”. 

 
 
- Emenda de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao - Projeto de Lei nº 29/2020, de autoria 
do Executivo Municipal, que “Autoriza a criação de ação no PPA vigente e a abertura de 
crédito adicional especial correspondente, e dá outras providências”.  
 

                I - EMENDA MODIFICATIVA: substitui-se Anexo I por Anexo Único do Projeto 

de Lei nº 29/2020. Além disso, alterar o valor total, referente ao somatório dos créditos 

adicionais especiais do Quadro I do Anexo I da citada proposição, passando de 

R$1.000,00 para R$ 4.000,00. 

 
b) Requerimentos: 

 
- Requerimento nº 47/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: O envio de cópia dos seguintes documentos referentes aos pagamentos para a 
empresa FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA, no valor de R$ 3.557.091,73 (três milhões, 
quinhentos e cinquenta e sete mil, noventa e um reais e setenta e três centavos), 
conforme relação anexa. 
 
1. cópia de todos empenhos, subempenhos, empenhos estimativos e globais; 
 
2. cópia de todas as Notas Fiscais; 
 
3. Detalhar o tipo de serviço prestado pela Fundação já que sua atividade é 88.00.6-00 - 
Serviços de Assistência Social sem Alojamento. 
 
Obs: Os documentos devem compor o valor total do pagamento realizado à Fundação: R$ 
3.557.091,73 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, noventa e um reais e 
setenta e três centavos). 
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- Requerimento nº 48/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Defesa Social, departamento de 
trânsito, para informar esta Casa Legislativa o motivo que justifica a não colocação de 
placas de sinalização nos bairros Novo Horizonte e Vale Verde até o momento. 
 
- Requerimento nº 49/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: informar quais obras foram realizadas pela Prefeitura Municipal nesta de 
2017/2020. 
 
- Requerimento nº 50/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino 
Assunto: Que o Prefeito Municipal responda a esta Casa, qual será a data estipulada 

para funcionamento do semáforo localizado no cruzamento da Avenida São José com a 

Rua Amélio da Silva Gomes, o qual já está fixado a tempos. 

 
- Requerimento nº 51/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino 
Assunto: Que o Prefeito Municipal informe a esta Casa se existe algum projeto para 

implantação de uma nova pista de skate no município de Alfenas, bem como a 

possibilidade de realizar obras para implantação de concreto polido no local que está 

sendo utilizado pelos skatistas no complexo esportivo da Chapada. 

 
- Requerimento nº 52/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: I - Qual é o planejamento que há referente à entrega das cestas básicas aos 
alunos da Educação? Existe um cadastro? Quais as datas desse cadastro? Qual é a 
quantidade de pessoas cadastradas? Favor enviar listagem. 
II - Quais os recursos que estão sendo utilizados para a compra de cestas básicas. 

III – Enviar lista das pessoas que já receberam a cesta básica. 

 
 2.2.2  Discussão e Votação em Primeiro Turno:  
 
- Projeto de Lei nº 27/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que 
“Dispõe sobre a fabricação, venda, distribuição e/ou qualquer meio de utilização do 
agrotóxico “chumbinho” no Município de Alfenas/MG e dá outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 29/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a criação de 
ação no PPA vigente e a abertura de crédito adicional especial correspondente, e dá 
outras providências”.  
 
  III - PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento de vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia).  


