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PAUTA 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 20.01.2020 

Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2020 
20h 

 

I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 
 

1.1  Verificação do Quorum 
 
1.2 Discussão da Ata da Reunião Extraordinária anterior: 
  
1.3 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício Nº 39/2019, subscrito pela Coordenadora do PROCON Marilza Dutra Alves ao 
Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, em resposta à Indicação nº 
288/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva informando que será 
realizada audiência de conciliação em 06.02.2020, às 9h15. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 1057/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação nº 490/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, 
encaminhando esclarecimentos pelo Secretário Municipal de Defesa Social sobre a 
regulamentação de aplicativo UBER no Município. 

 

- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 1060/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta ao Requerimento nº 99/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, 
encaminhando relatório com nome dos médicos efetivos e contratados (da rede) por 
especialidades, carga horária e local de trabalho. 

 

- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 1061/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação nº 557/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti 
Augusto, esclarecendo que foram tomadas as medidas necessárias quanto à 
manutenção do corrimão da escada que acessa às subdivisões da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 1068/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta ao Requerimento nº 141/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, 
esclarecendo sobre o desenvolvimento das atividades de concessão do benefício de 
cesta básica. 
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- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 005/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação nº 552/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti 
Augusto, esclarecendo que foi devidamente executada a limpeza a e capina na Rua 
Eduardo Araújo, nas proximidades do nº 28, no bairro Residencial Vista Alegre 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 006/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta às Indicações nºs 513, 514, 526, 542 e 543/2019, de autoria da Vereadora 
Kátia Goyatá, esclarecendo que foram devidamente executadas as seguintes 
providências: limpeza das calçadas e do meio-fio em toda extensão da Rua Padre João 
Batista; limpeza e eliminação do mato nas calçadas e bueiros na Rua Fama; limpeza do 
lixo e mato na calçada da Av. Dr. Lincoln Westin da Silveira, nº 2055, em frente ao Posto 
Jaguar; poda do mato na academia ao ar livre do Bairro Santos Reis; roçagem e limpeza 
do mato na calçada localizada atrás da antiga Saliba. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 007/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta às Indicações nºs 551 e 556/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos 
da Silva, esclarecendo que foi devidamente executada a limpeza e manutenção da 
quadra poliesportiva do bairro Jardim Primavera. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 008/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta às Indicações nºs 534, 536, 544, 555/2019, de autoria do Vereador José 
Carlos de Morais, esclarecendo que foram devidamente executadas as seguintes 
providências: limpeza em toda extensão das vias públicas Raimundo Corrêa e Capistrano 
de Abreu, no bairro Jardim São Carlos; poda das árvores na mina d’água na Rua Guarani, 
nas proximidades do nº 284; na Vila Teixeira; limpeza na Rua Prudente de Morais e Rua 
Engenheiro Paulo Frontin, no bairro Santa Edwiges e eliminação do mato e limpeza na 
área verde na Rua Carlos Drummond de Andrade, Jardim São Carlos. 
 
- Ofício Nº 01/2020, subscrito pela Procuradora Geral do Município Tanilda das Graças 
Araújo ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, em resposta à 
Indicação nº 218/2019, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto, 
esclarecendo já existir parceria técnica com a UNIFAL e que a sugestão legislativa 
continua sob análise. 

 
- Ofício Nº 02/2020, subscrito pela Procuradora Geral do Município Tanilda das Graças 
Araújo ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, encaminhando 
abaixo-assinado dos cidadãos e feirantes que atuam na feira livre do Município para que 
esta Casa Legislativa tome ciência e providências que julgar necessárias. 
 
1.4 Leitura das indicações de Vereadores: 

 

- Indicação nº 586/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: limpeza de terreno de propriedade do Município, localizado entre as Alamedas 
Ipês, Palmeiras e Paineiras – referência: fundos do PSF Jardim Primavera. 
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- Indicação nº 587/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 

Assunto: notificação de proprietários para realizar a limpeza de terrenos localizados na 

Alameda das Paineiras, em frente aos números 28 e 22, e em frente ao imóvel de nº 2130 

ou 3328 na Rua Benjamin Constant. 

 
- Indicação nº 588/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar a poda/corte  de árvore (coqueiro/palmeira) localizado no pátio da Igreja 
São Marcos, Alameda dos Jequitibás, nº 498, no bairro Jardim Primavera. 

 
- Indicação nº 589 /2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: ratifica pedidos de consertos de academias ao ar livre em nossa cidade, nos 
bairros Jardim Primavera, Vista Grande, Gaspar Lopes e outras localidades. 
 

- Indicação nº 590/2019, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes 
Assunto: que o Município possa realizar a aquisição de motocicletas aos agentes 
comunitários de saúde que atuam nas áreas rurais.  
 
- Indicação nº 01/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar a poda de árvores, capina de rua, retirada de lixo e limpeza do espaço 
público (futura praça) localizado na Alameda dos Mognos, no Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº 02/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar a varrição e a capina na Alameda das Perobas, no bairro Jardim 
Primavera bem como notificar os proprietários de terrenos nas proximidades do imóveis 
de nºs 90, 46 e 30 para limpeza. 
 
- Indicação nº 03/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar a poda do mato alto, limpeza e manutenção do Cemitério Santa Clara. 
 
- Indicação nº 04/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: asfaltamento da Alameda dos Mognos, nas proximidades do PSF, no bairro 
Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº 05/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: podar árvore localizada na Rua Lucas Bento da Fonseca, próxima ao nº 15, 
Jardim Aeroporto. 
 
- Indicação nº 06/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: realizar a cobertura, com massa asfáltica, dos buracos existentes na Rua Iara 
Coelho Holanda, Bairro Jd. Aeroporto. 
 
- Indicação nº 07/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: que interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de 
realizar a operação tapa buracos na Rua Joaquim Bento de Souza, no bairro Jardim 
Aeroporto. 
 
- Indicação nº 08/2020, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio.  
Assunto: providenciar a colocação de novas redes de proteção na quadra de esporte 
municipal localizada no bairro Santa Rita. 
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- Indicação nº 09/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: que interceda junto ao setor competente a fim de verifica a possibilidade de 
disponibilizar um tratorista e um trator para ficar na balsa a fim auxiliar/ajudar os 
motoristas/veículos quando for necessário. 
 
- Indicação nº 10/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: realizar a limpeza e a capina no canteiro localizado na Avenida Benjamin 
Constant, nas proximidades do nº 2642, no bairro Residencial Itaparica. 
 
- Indicação nº 11/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto:  realizar a limpeza e a capina na área verde da Rua Antônio Esteves, nas 
proximidades do número 525, no bairro Jardim Aeroporto. 

 
- Indicação nº 14/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: realizar a cobertura, com massa asfáltica, dos buracos existentes na Rua Alaor 
Ferreira da Fonseca, na altura do número 278, Jd. América. 
 
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 iniciativa do Executivo: 
 

- Mensagem nº 172, de 16 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Altera a Lei Municipal nº 3.254, de 19 
de junho de 2001, que dispõe sobre o sistema de concessão de Gratificação de Resultado 
de Atividade Fiscal – G.R.A.F e dá outras providências”. 

 
- Mensagem nº 173, de 17 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, propondo modificações ao Projeto de Lei nº 124/2019, preconizado pela 
Mensagem nº 162/2019, que altera a Lei Municipal nº 4.844, de 08 de maio de 2019, que 
dispõe sobre doação de imóvel para fins empresariais”. 

 
- Mensagem nº 174, de 17 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza desafetação e afetação de 
áreas públicas, alienação e dá outras providências”. (Loteamento Residencial Cidade 
Universitária) 

 
- Mensagem nº 175, de 18 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel 
pertencente ao Município de Alfenas, com obrigação de fazer, para fins empresariais”. 

 
- Mensagem nº 176, de 18 de dezembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, propondo modificações ao Projeto de Lei preconizado pela Mensagem 
nº 174/2019, que autoriza desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e dá 
outras providências”. 
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- Mensagem nº 03, de 08 de janeiro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Institui a Semana Municipal de Ações 
Voltadas à Consciência Negra, nas escolas públicas e privadas localizadas no Município 
de Alfenas ”. 

 
- Mensagem nº 04, de 08 de janeiro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Dispõe sobre Educação Ambiental e 
institui a Política Municipal de Educação Ambiental no município de Alfenas e dá outras 
providências ”. 

 
- Mensagem nº 05, de 13 de janeiro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Mensagem Modificativa ao Projeto de Lei que autoriza 
desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 06, de 13 de janeiro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza concessão da exploração 
publicitária em abrigos para passageiros de ônibus urbanos e táxis e dá outras 
providências ”. 

 
 - Mensagem nº 07, de 14 de janeiro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Institui o Programa “Quintal Limpo” no 
Município de Alfenas e dá outras providências ”. 

 
- Mensagem nº 09 de 15 de janeiro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei com solicitação de REGIME DE 
URGÊNCIA, para deliberação em único turno de discussão e votação nesta Reunião 
Ordinária, com DISPENSA DOS INTERSTÍCIOS REGIMENTAIS e emissão dos 
pareceres verbais pelas comissões permanentes competentes, ao projeto que 
“Autoriza desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e dá outras providências”. 
(Loteamento Residencial Cidade Universitária).  

 
- Mensagem nº 10, de 15 de janeiro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, solicitando a RETIRADA do projeto de lei encaminhado através da 
Mensagem nº 174/2019 que “Autoriza desafetação e afetação de áreas públicas, 
alienação e dá outras providências”. 
Neste sentido, faz-se necessária também a RETIRADA das Mensagens nº 176/2019; 
177/2019 e 05/2020. 

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


