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PAUTA 
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 09.03.2020 

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 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 133/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação n.º 74/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti 
Augusto, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Coordenador e Agente Fiscal 
de Posturas através da CI 0021/2020 de que foi emitido o documento de notificação nº 
4889/2020 para Maria da Penha Nogueira. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 134/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta às Indicações n.ºs 48 e 55/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos 
da Silva, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Coordenador e Agente Fiscal de 
Posturas através da CI 0021/2020 de que foi emitido o documento de notificação nº 
0157/2020 para o Sr. Antônio Silva Ferreira e autuação para todos os imóveis em 
situação irregular na referida rua. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 145/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação n.º 32/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, 
informando através de CI 115/2020 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que foi 
realizada a limpeza da Avenida Lincoln Westin da Silveira, fundos do Bairro Jardim 
Primavera, entre as Ruas Alameda das Paineiras e Perobas. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 146/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação n.º 571/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais, 
informando através de CI 113/2020 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que foi 
realizada a poda das árvores da Rua Luiz Gonzaga de Moraes, Bairro Jardim Novo 
Horizonte. 
 
 
1.4 Leitura das indicações de Vereadores: 
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- Indicação nº 104/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 

Assunto: realizar operação tapa-buracos na Rua Joaquim Manso Vieira, no Bairro Jardim 

Elite. 
 
- Indicação nº 105/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar operação tapa-buracos na Rua João 
Pinheiro, nas proximidades dos nºs 1300/1391/1439. 
 
- Indicação nº 106/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: interceder junto à Secretaria Obras e Serviços Públicos a fim de estudar a 
possibilidade de construir uma passagem elevada para pedestres próximo a Escola 
Municipal Dona Zinica, na Rua Alberto de Oliveira, nas proximidades do nº 620 – Jd. São 
Carlos. 
 
- Indicação nº 107/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: realizar a cobertura com massa asfáltica dos buracos existentes na Rua Alberto 
de Oliveira, esquina com Rua Euclides da Cunha, Jd. São Carlos. 
 
- Indicação nº 108/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a limpeza do bueiro localizado na Rua 
Raquel Munhoz Leite, na altura do n° 560. 
 
- Indicação nº 109/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: verificar a possibilidade de fazer operação tapa-buracos na Rua da Saudade, 
nas proximidades dos n°s 154/165, no Bairro Vila Betânia. 

 
- Indicação nº 110/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá 
Assunto: manutenção da vala do córrego na Rua Saulo Prado Leite, de frente ao nº 33, do 
Bairro Jardim Boa Esperança, cujas placas foram arrancadas. 

 
- Indicação nº 111/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: realizar poda de uma árvore localizada em frente ao imóvel da Rua 
Pirassununga, nº 63, no Bairro Jardim São Paulo. 
 
- Indicação nº 112/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a manutenção do serviço de poda de mato e 
de árvores que estão invadindo as ruas da cidade. 

 
- Indicação nº 113/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro. 
Assunto: interceder junto ao setor competente, para que seja providenciada, 
urgentemente, reparação asfáltica na Avenida Afonso Pena, em frente ao número 1674, 
Bairro Aparecida. 

 
- Indicação nº 114/2020, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis 
Assunto: Através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente seja verificada a 
possibilidade de fazer uma limpeza da área verde localizada na Rua Tucano, em frente ao 
nº 235, no Residencial Teixeira, assim como notificar o proprietário do imóvel situado na 
mesma via púbica, ao lado do nº 235, para que faça a limpeza de seu imóvel. 
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- Indicação nº 115/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: solicita providências aos setores competentes da Prefeitura para eliminação dos 
escorpiões presentes no Condomínio Alfenas, Rua Raimundo Correa. 

 

- Indicação nº 116/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: solicita providências aos setores competentes da Prefeitura para realizar a troca 
de lâmpada em um poste de iluminação pública na Rua Martins Alfenas, próximo ao nº 
1608, em frente à Santa Casa, esquina coma Rua Cel. Pedro Correa, Centro. 

 

- Indicação nº 117/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro. 
Assunto: verificar a possibilidade de tapar os buracos em toda extensão da Av. Jovino 
Fernandes Salles. 
 
 
1.5 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 Discussão e Votação de Proposições: 
 
2.1.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 

a) Requerimentos: 
 
- Requerimento nº 11/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: Informar a esta Casa, com relação ao programa educacional (REC) divulgado 
pelo Prefeito Municipal na sua rede social, que dispõe sobre o acesso do Poder Público 
nas casas dos alunos que se encontram com baixo rendimento, assim respondendo as 
seguintes indagações: 

I – O Prefeito ao divulgar o referido programa mencionou que iria fazer 
investimentos e contratações, assim, dentro dos critérios legais, não deveria ser aberto 
crédito adicional, ação e função programática dentro do Plano Plurianual da 
Administração? 

II – Para a devida abertura do programa, diante da legislação aplicável, o 
Executivo não deveria obter autorização legislativa da Câmara Municipal? 

III – As contratações, dentre os 28 (vinte e oito) professores e 4 (quatro) 
orientadores serão chamados apenas para o referido programa? Será utilizada a Lista do 
Concurso para as contratações? Eles serão efetivados? 

IV – Como seria fornecido o reforço financeiro às famílias que necessitarem? 
Segundo informou o Prefeito que isso ocorreria. 

V – Antes da gravação ou mesmo da ideia deflagrada pelo Sr. Prefeito, o 
mesmo buscou discutir o tema com os profissionais da educação? Ocorreu algum estudo 
prévio do método pedagógico? Caso a resposta seja afirmativa, que sejam enviadas as 
atas de reuniões que demonstre o ocorrido. 

VI – Como será feito o agendamento das visitas? Os professores irão nas 
casas de todos os alunos com baixo rendimento? O Executivo já buscou mapear quantos 
casas serão visitadas? Qual o calendário de visita nas referidas casas? Favor enviar a 
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documentação que comprove o calendário, quantidade de casas e onde estão 
localizadas. 

VII – Qual o número de alunos com baixo rendimento nas respectivas 
escolas citadas pelo Prefeito Municipal? Quem são eles e quantos são? Favor enviar 
documentação que comprove o diagnóstico do baixo rendimento. 

VIII - O programa sendo oferecido na casa dos alunos não poderá criar 
mecanismos de resistência para que estes frequentem as unidades escolares 
propriamente ditas? Inclusive incentivando outros alunos a não frequentarem as escolas? 
Caso a resposta seja negativa favor enviar a documentação de estudos que comprovem 
que não haverá evasão escolar. 

IX – Que seja melhor explicado o termo utilizado pelo Sr. Prefeito: 
“Convivência para que a criança tenha sentimento de pertença”. 
 
- Requerimento nº 12/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 
Assunto: Providenciar a troca da base dos emplacamentos de nome das vias públicas, 
especialmente nos Bairros Jd. Olímpia, Novo Horizonte, Vale Verde e Loteamento Dona 
Anita, onde foram inseridas madeiras como forma de sustentação das placas, onde as 
mesmas já se encontram apodrecidas. Que seja colocado um material resistente que 
tenha durabilidade e não haja desperdícios do dinheiro público. Além dessa situação, vale 
ressaltar que nos referidos locais não está presente a sinalização de trânsito vertical e 
horizontal, à qual deve ser requerida aos responsáveis de forma urgente, por se tratar de 
questões legais e necessárias para fluir o trânsito.  
 

b) Moções: 
 
- Moção de Pesar nº 04/2020, subscrita pelo Vereador Décio Paulino da Costa à família 
da Sra. Maria da Conceição Veronesi Freitas Horta em decorrência de seu falecimento 
em 02/03/2020. 
 

2.1.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
 
- Substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final ao Projeto de Resolução nº 02/2019, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Altera o § 4º do art 85 e os arts. 146 e 198 da Resolução nº 04, de 14 de dezembro de 
2016 – Novo Regimento Interno da Câmara Municipal e suas posteriores alterações”; e 
revoga-se o seu Capítulo IV, Das Licenças Partidárias, composto pelos arts. 84 ao 88”. 
 
PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, vedado o 
retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia).  
 


