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PAUTA 
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 06.04.2020 

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 dos Executivo: 

 
 

- Ofício nº 45/2020, subscrito pela Secretário de Educação e Cultura Sra. Tani Rose 
Ribeiro, dirigido à Vereadora Kátia Goyatá, em resposta ao Requerimento n.º 08/2020, 
de sua autoria, no qual informa que foi solicitado o levantamento dos gastos com o Ensino 
Fundamental II e a referida informação será enviada assim que for concluído o referido 
levantamento.  

 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 161/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação n.º 27/2020, de autoria da Vereadora Katia Goyatá, no qual 
informa que será realizado o estudo e avaliação para futura implantação de pontos de 
distribuição de água potável na pista de caminhada. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 162/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação n.º 49/2020, de sua autoria, no qual informa que o serviço 
solicitado foi devidamente executado. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 163/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação n.º 76/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti 
Augusto, no qual informa que o serviço solicitado foi devidamente executado. 

 
 

- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 164/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta às Indicações n.ºs 67,70 e 81/2020, de autoria do Vereador José Carlos de 
Morais, no qual informa que o serviço solicitado foi devidamente executado. 
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- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 176/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta ao Requerimento n.º 10/2020, de autoria do Vereador Fábio Marques 
Florêncio, informando que o processo de aquisição de conjuntos semafóricos está em 
fase de conclusão e a instalação de semáforo no cruzamento entre a Avenida Jovino 
Fernandes Salles com a Rua Adolfo Engel está dentre as prioridades da Superintendência 
de Trânsito. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 177/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação n.º 101/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais, 
informando que o proprietário do imóvel situado na Avenida Governador Valadares, n.º 
1948, Jardim São Carlos foi devidamente notificado e posteriormente multado, uma vez 
que não realizou a confecção da calçada naquele local. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 178/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação n.º 41/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti 
Augusto, no qual informa que o serviço solicitado foi devidamente executado. 

 
1.4 Expediente dos Vereadores: 

 
Ofício nº 033/2020, do gabinete do Vereador Antônio Carlos da Silva, encaminhando 
Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. José Cassio da Cruz. 
 
1.5 Leitura das indicações de Vereadores 
 
- Indicação nº 138/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: que interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade 
de instalar um redutor de velocidade com massa asfáltica (quebra-mola) ou passagem 
elevada de pedestre na Rua Pedro Tercetti, n.º 160, no bairro Morada do Sol, em 
Alfenas/MG. 
 
- Indicação nº 139/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: Indico, nos termos regimentais, ao chefe do Executivo que solicite junto ao setor 
competente a verificação in loco, das condições do asfalto da Av. Jovino Fernandes 
Salles, até a altura do número 483. 
 
- Indicação nº 141/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: poda de árvores na rua Joaquim Araújo Terra, fundo do velório municipal - 
Cemitério I, II e III. 
 
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 
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2.1 Discussão e Votação de Proposições: 
 

2.1.1 Discussão e Votação em Único Turno:  
 
a) Requerimentos: 

 
- Requerimento nº 18/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário na forma regimental, 
que oficie o Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando-lhe que envie à esta Casa 
legislativa as seguintes informações: 
 

1- Lista detalhada contendo os nomes, lotação, salários, escalas e horários de 

trabalho de todos servidores públicos não concursados (contratados, 

comissionados, etc). 

 
b) Moções 
 

- MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS n.º 07/2020 aos agentes endêmicos 
devidamente lotados da Secretaria Municipal de Saúde, por estarem em plena época de 
pandemia, em franca atividade, antevendo outros problemas à nível de saúde em nosso 
município. 
 
 
- MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS n.º 08/2020, aos servidores da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por estarem em plena época de pandemia, 
em franca atividade, antevendo outros problemas à nível de saúde em nosso município. 
 
 
 
III- PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia).  
 


