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  PAUTA 
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 26.11.2018 

Segundo Período da Sessão Legislativa de 2018 
 
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 19.11.2018, nos 
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, o 
seguinte projeto : - Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2018, de autoria do Vereador João 
Carlos Tercetti Augusto, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito a Claudiomir Jacinto”, o 
qual, após a redação final, será devolvido à Mesa Diretora para promulgação. 

 
1.4 Expediente do Vereadores: 

  
- Ofício nº 79/2018 PR /CMA, subscrito pelo Presidente da Câmara Municipal José Carlos de 
Morais, informando que nesta reunião de 26.11.2018 será realizada a cerimônia de 
encerramento do programa “Parlamento Jovem de Alfenas – Edição 2018”. 

 
1.5 Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº 480/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar melhorias na estrada rural Oswaldo Fonseca, nas proximidades do retiro da 

UNIFENAS “Fazenda Escola”. 

- Indicação nº 481/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: intervenção, urgente, no entroncamento da Av. Dr. Lincoln Westin da Silveira com a 

BR-369, pois ocorreu um deslocamento de terra. 

- Indicação nº 487/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: pintar a faixa de pedestres localizada ao lado da Sorveteria Paquera. 
 
- Indicação nº 488/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: retirar um tronco de árvore da calçada em frente à Escola Coronel José Bento. 

- Indicação nº 489/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: retirar um tronco de árvore da escola Judith Viana. 
 



 

 

2/5 

 

- Indicação nº 490/2018, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes.Assunto: 
realizar, o mais breve possível, uma limpeza no carroçódromo localizado à Rua João de 
Souza Sobrinho, nº 200, Vila Betânia.  
 
- Indicação nº 491/2018, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes. 
Assunto: que intervenha junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, 
Vigilância Epidemiológica, Defesa Social – Guarda Municipal, para que no Poder de Polícia, 
adentrem no imóvel localizado à Rua João Paulo Terra (antiga rua 3), N. 150, Colinas Parck, 
assim realizando a limpeza devida, pois o imóvel foi abandonado e encontra-se oferecendo 
riscos a toda vizinhança.  
 
- Indicação nº 492/2018, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes. 
Assunto: colocar uma passagem elevada para travessia de pedestres na Rua Ministro 
Salgado Filho, nas proximidades do nº 189. 
 
- Indicação nº 493 /2018, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes. 
Assunto: verificar, junto ao setor competente, a criação de vagas de estacionamento 
reservadas aos deficientes físicos, na Rua Ministro Salgado Filho, próximo à Clínica CIARC, 
antiga Associação Esperança. 
 
- Indicação nº 494/2018, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa. 
Assunto: realizar uma vistoria na Avenida Rui Martins, nas proximidades onde foi instalado o 
Tubo Armco. 
 
- Indicação nº 495/2018, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: refazer o asfaltamento do local onde foi realizada a ligação de uma rede de esgoto, 
na Rua Iraci Moreira Santana, nas proximidades do número 66, no Bairro Jardim América III. 

 
- Indicação nº 496/2018, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 

Assunto:  realizar a instalação de um redutor de velocidade na Rua João Caetano Saraiva, 

nas proximidades do número 33, no bairro Estação.  

 

- Indicação nº 497/2018, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: ampliar as vagas para estacionamento de motocicletas na Praça Getúlio Vargas. 
 
1.6 Palavra do vereador (concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre 
a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público). 
 
II – SEGUNDA PARTE – TRIBUNA LIVRE AO CIDADÃO (Tempo máximo 15 minutos) 
 
- Presidente da Associação Comercial e Industrial de Alfenas - ACIA, Conrado Gomes 
de Souza, inscrito na Palavra Livre para falar sobre o projeto de lei que trata sobre a 
realização e critérios para feiras itinerantes de comércio e exposição de produtos 
industrializados e manufaturados no atacado e varejo. 
 
III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA 
 
3.1 - Apresentação de Proposições: 
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 3.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo: 
 
- Mensagem nº 68, de 23 de novembro de 2018, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE 
URGÊNCIA, que “Altera a Lei Municipal nº 4.811, de 2 de outubro de 2018, que modificou a 
Lei Municipal nº 2484, de 19 de outubro de 1993, que dispõe sobre o parcelamento do solo no 
Município de Alfenas e dá outras providências”. 
 
- (SUBMETER À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO A INCLUSÃO NA PAUTA DOS 
SEGUINTES PROJETOS ENVIADOS PELAS MENSAGENS 69, 70 E 71/2018): 
 
- Mensagem nº 69, de 23 de novembro de 2018, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, solicitando a RETIRADA do Projeto de Lei preconizado pela Mensagem nº 
51 e encaminhando novo projeto de lei que “Estima a receita e fixa as despesas do Município 
de Alfenas  para o exercício financeiro de 2019”. 
 
- Mensagem nº 70, de 23 de novembro de 2018, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei, que “Altera a Lei Municipal nº 4.796, de 29 de 
maio de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019”. 
 
- Mensagem nº 71, de 23 de novembro de 2018, 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 2018-2021”. 
 
3.2 Leitura de Pareceres: 
 

3.2.1 Solicitação de parecer Verbal à Comissão de Constituição, Legislação, 
Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas: 
 

- Projeto de Lei nº 58/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza a cessão de 
servidores da Câmara Municipal de Alfenas”. 
 

- Projeto de Lei nº 59/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe da conjugação 
de esforços entre os Poderes Legislativo e Executivo, com pagamento de bônus, face 
a realização do Processo Seletivo 01/2018 da Câmara Municipal de Alfenas”. 
 

3.2.2 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final pela rejeição dos seguintes Projetos: 
 
- Projeto de Lei nº 592017, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o Programa “Trigo 
Feliz” como ação integrativa do Programa Cidade-Escola e dá outras providências 
 
- Projeto de Lei nº 69/2017, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 
4.546, de 10 de julho de 2014, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do 
Município de Alfenas e dá outras providências”. 
 
3.3 Discussão e Votação de Proposições. 
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3.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 

a)  Projetos com tramitação em regime de urgência: 
 

- Projeto de Lei nº 58/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza a cessão de 
servidores da Câmara Municipal de Alfenas”. 
 

- Projeto de Lei nº 59/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe da conjugação 
de esforços entre os Poderes Legislativo e Executivo, com pagamento de bônus, face 
a realização do Processo Seletivo 01/2018 da Câmara Municipal de Alfenas”. 
 
 

b) Parecer da CCLJRF pela rejeição dos seguintes Projetos: 
 

- Projeto de Lei nº 592017, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o Programa “Trigo 
Feliz” como ação integrativa do Programa Cidade-Escola e dá outras providências 
 
- Projeto de Lei nº 69/2017, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 
4.546, de 10 de julho de 2014, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do 
Município de Alfenas e dá outras providências”. 
 
 

c) Requerimentos: 
 

- Requerimento nº 104/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 

Assunto: Que o Executivo Municipal nos informe a respeito dos servidores com cargo de 
"AGENTE DE SAÚDE I", inclusive dos servidores terceirizados através do IMED, bem como 
seja enviada a listagem detalhada dos vencimentos e vantagens recebidas. 

 
- Requerimento nº 105/2018, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis. 
Assunto: Face a existência do programa IPTU premiado, gostaria de solicitar informações de 
quem foram os ganhadores e quais foram os prêmios no ano de 2018, visto que até a 
presente data nada foi divulgado.  
 
- Requerimento nº 106/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, 
Justiça e Redação Final. 
Assunto: solicitar ao Executivo Municipal,   informações abaixo relacionadas referentes  ao 
Projeto de Lei nº 55/2018, que “ altera a Lei Municipal nº 1.899, de 1º de julho de 1986, que 
estabelece normas complementares relativas à construção de edifícios e dá outras 
providências”- (Mensagem nº 64, de 1º.11.2018), de autoria do Executivo Municipal, 
apresentado na reunião ordinária do dia 5de novembro de 2018, em tramitação ordinária, seja 
encaminhada ao referido órgão colegiado as informações abaixo relacionadas: 

I – existe algum empresário ou empresa solicitando a aprovação de algum 

projeto de construção de edifícios sem a previsão de garagens? 

II – qual seria a localização desse empreendimento? 
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III – caso a proposição seja aprovada, tal medida não abriria precedente em 

relação a novas construções que dispensam garagens? 

 IV- O Executivo pretende alterar a Lei Municipal nº 3.941, de 12 de dezembro 

de 2010, que “institui o Novo Plano Diretor Participativo do Município de Alfenas...”  para 

atender a esta medida?  E como ficariam as demais leis pertinentes ao uso e ocupação do 

solo? 

 

- Requerimento nº 107/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 

Assunto: Requeiro ao Chefe do Executivo informações sobre os enfeites / decoração da 

Praça Getúlio Vargas para o Natal 2018: 
1) Qual o fornecedor/prestador de serviço? 
2) Qual o tipo de licitação foi aplicada para a contratação? 
3) Qual o valor total do contrato? 
4) Houve o fornecimento de material da empresa contratada? 
 

 
3.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
 
- Projeto de Lei n.º /2018, encaminhado através da Mensagem nº 69/2018, de 23 de 
novembro de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Estima a receita e fixa as 
despesas do Município de Alfenas para o exercício financeira de 2019”. 
 
3.3.3 Discussão e Votação em Segundo Turno: 
 
- Projeto de Lei n.º 40/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Estima a receita e fixa 
as despesas do Município de Alfenas para o exercício financeira de 2019”. 
(Mesmo objeto do projeto de lei enviado através da Mensagem nº 69/2018) 
 
III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, vedado o 
retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia).  


