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PAUTA 
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04.11.2019 

Segundo 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 29.10.2019, nos 
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, os 
seguintes projetos de decreto legislativo - Projeto de Decreto Legislativo n.º 27/2019, de 
autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio, que “Concede diploma de honra ao mérito 
ao Sr. Ivan de Souza Freire”, - Projeto de Decreto Legislativo n.º 28/2019, de autoria do 
Vereador Fábio Marques Florêncio, que “Concede diploma de honra ao mérito a Jeferson 
Pereira Souza Freire” os quais, após a redação final, serão devolvidos ao Presidente para 
promulgação; - Projeto de Lei n.º 50/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da 
Silva, que “Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Caminho da Paz, o qual, 
após redação final, será encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal para apreciação. 
 
1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 929/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta ao Requerimento nº 110/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, 
informando que seguem anexos os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal 
de Fazenda. 

 

- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 930/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação nº 426/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, 
esclarecendo que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já executou a retirada de um  
tronco pendurado em um fio de rede de alta tensão na calçada do Colégio Sagrado 
Coração de Jesus, em frente à Floricultura Flores do Campo. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 934/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação nº 500/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, 
informando que segue impresso o e-mail enviado à empresa Vaga Lume, bem como a 
resposta dada pela referida empresa, contendo protocolos para atendimento. 
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- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 935/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta ao Requerimento nº 113/2019, de autoria do Vereador Reginaldo 
Flauzino, informando que seguem anexos os esclarecimentos prestados pela Secretaria 
Municipal de Obras. 
 
1.5 Expediente de Terceiros: 
 
- Correspondência, de outubro de 2019, subscrita pelo Deputado Estadual Carlos 
Pimenta informando que foi aprovada pelo Senado Federal a divisão dos recursos de 
leilão do Pré Sal e a estimativa do valor que o Município de Alfenas receberá é de: R$ 
4.105.582,50. 
 
- Comunicação externa nº 1150/2019 – DTVR da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA, subscrita pela Gerente do Distrito Regional de Varginha Inês Massa de Souza de Deus, 
em resposta ao Ofício nº 03/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro, 
informando que a recomposição do pavimento na Rua Silviano Brandão, nº 244, centro foi 
executada em 11.10.2019. 
 
1.6 Leitura das indicações de Vereadores: 

 

- Indicação nº 519/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: verificar a possibilidade de arrumar as redes e os alambrados da quadra do 
Pinheirinho, conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 520/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: captação de águas de chuvas que empossam na Av. Governador Valadares, em 
frente à Vista Grande e entre as Alamedas das Magnólias e das Acácias. 
 
- Indicação nº 521/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: recolhimento de veículos abandonados nas ruas da cidade – aplicação da lei. 
 
1.7 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 82, de 24 de outubro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Cria o CEMEI – Centro Municipal de 
Educação Infantil – Alegria - Alvimar Dias Silva - “Pretinho” e dá outras providências”.  
 
- Mensagem nº 83, de 24 de outubro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei complementar que “Altera a Lei Municipal 
nº 1.344, de 15 dezembro de 1975, a Lei Municipal nº 2737, de 16 de outubro de 1995, 
que instituíram o Código Administrativo e o Código Sanitário de Alfenas e a Lei 
Complementar nº 18, de 18 de novembro de 2011”.  
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- Mensagem nº 84, de 30 de outubro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Dispõe sobre a instalação e 
funcionamento de circos itinerantes e a promoção da família circense no Município de 
Alfenas e dá outras providências”.  
 
- Mensagem nº 86, de 30 de outubro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza o Poder Executivo a 
conceder isenção de tributos municipais”.  
 
- Mensagem nº 87, de 30 de outubro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, COM SOLICITAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA, encaminhando 
projeto de lei que “Altera a Lei Municipal nº 4.564, de 18 de novembro de 2014, que 
dispõe sobre Cemitérios-Jardins e Crematórios e dá outras providências”.  
 
- Mensagem Modificativa nº 89, de 1º de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito 
Municipal, Luiz Antônio da Silva, que “Altera ao Anexos I e II do Projeto de Lei 
encabeçado pela Mensagem nº 85, que dispõe sobre a transposição da Carreira de 
Serviço de Auxiliar de Desenvolvimento Humano – C.S.A.D.H, autoriza a criação de 
cargos de provimento efetivo de Agente de Desenvolvimento Humano, Professor Carreira 
I e Supervisor Pedagógico, altera o Anexo I da Lei Municipal nº 4.246, de 6 janeiro de 
2011, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
dos Servidores  da Prefeitura Municipal de Alfenas, estabelece normas de enquadramento 
e dá outras providências, e o Anexo I da Lei Municipal nº 4.231, de 3 de dezembro de 
2010, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, o Estatuto e o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação”.  
 
- Mensagem nº 90, de 1º de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, propondo modificações ao Projeto de Lei preconizado pela Mensagem 
nº 57/2019, que estima a receita e fixa as despesas do Município de Alfenas para o 
exercício financeiro de 2020”. 
 
- Mensagem nº 91, de 1º de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Altera a Lei Municipal nº 4.862, de 16 
de julho de 2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020”. 
 
- Mensagem nº 92, de 1º de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Altera a Lei Municipal nº 4.773, de 20 
de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Alfenas para 
o período 2019-2021”.  
 
 2.1.2 Projetos de inciativa do Legislativo 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino 
que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Wanderley Marques”. 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva que 
“Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Elton Reis”. 
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2.2. Discussão e Votação de Proposições: 
 

2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 

A) Requerimentos 
 
- Requerimento n.º 128/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 
Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação 
(Juventude e Turismo) do Município de Alfenas e encaminhe a esta Casa, informações 
concernentes a execução da Lei Municipal nº 4.834, de 20 de março de 2019, que 
“Autoriza o Poder Executivo a conceder patrocínio institucional aos atletas, artistas, 
equipes desportivas e culturais e dá outras providências”, no que diz respeito ao 
seguinte:  

I)         Existe cadastro de atletas, artistas, equipes desportivas e culturais? 

II)        Existe Decreto Municipal regulamentando a referida Lei? 

III)      Qual o número total de beneficiados pela referida Lei? 

IV)      Existe um planejamento para que o atendimento seja impessoal? 

V)       Documentos relacionados ao transporte, inscrições e alimentação. 

 
- Requerimento n.º 129/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 
Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura  do Município 
de Alfenas e encaminhe a esta Casa, informações concernentes a execução da Lei 
Municipal nº 4.834, de 20 de março de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder 
patrocínio institucional aos atletas, artistas, equipes desportivas e culturais e dá outras 
providências”, no que diz respeito ao seguinte:  

I)         Existe cadastro de atletas, artistas, equipes desportivas e culturais? 

II)        Existe Decreto Municipal regulamentando a referida Lei? 

III)      Qual o número total de beneficiados pela referida Lei? 

IV)      Existe um planejamento para que o atendimento seja impessoal? 

V)       Documentos relacionados ao transporte, inscrições e alimentação. 

 
- Requerimento n.º 130/2019, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa. 
Assunto: que envie a esta Casa o demonstrativo do cumprimento constantes do inciso II, 
art. 2º, da Lei Municipal N. 4.712, de 20 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a 
desafetação e autorização da alienação de bem público municipal à Casa de Caridade de 
Alfenas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para fins e na forma que menciona.  
 

2.2.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
 
- Projeto de Lei nº 53/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 4.755, 

de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 
Turismo e do Fundo Municipal de Turismo, no âmbito do Município de Alfenas e dá outras 
providências”.  
 

2.2.3  Discussão e Votação em Segundo Turno: 
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- Projeto de Lei nº 54/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder 
Executivo a conceder remissão total, bem como isenção, de créditos tributários do 
Município correspondente a eventuais dívidas da CODEMIG relativas a impostos, taxas e 
contribuições e seus acessórios, incidentes sobre terrenos integrantes do Distrito 
Industrial de Alfenas - MG”. 
 
- Projeto de Lei nº 42/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a doação de 

imóvel pertencente ao Município de Alfenas, com obrigação de fazer, para fins empresariais”.  
 
- Projeto de Lei nº 67/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a 
desafetação e afetação de áreas públicas, doação para fins empresariais e dá outras 
providências”. (Empresa: WD Alumínios, Indústria, Comércio, Exportação e Importação 
Ltda.) 

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

C O N V O C A Ç Ã O 
 
Ficam os Srs. Vereadores convocados para a Sessão Solene a ser realizada no dia 08 de 
novembro de 2019, Sexta-feira, às 20h, no Salão Nobre da Câmara Municipal, para 
solenidade de entrega de Diploma de Honra ao Mérito à Profª Mírian de Souza Nunes 
Cardoso, homenageada pela Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 


