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PAUTA 
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 13.05.2019 

Primeiro 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. 
 
- Ofício nº 72/2019, subscrito pelo Presidente da Câmara Municipal Fábio Marques 
Florêncio ao Vice-Presidente Tadeu Donizetti Fernandes, comunicando a sua ausência 
nesta Reunião Ordinária, assim como a ausência do Vereador Vagner Tarcísio de Morais, 
em virtude de suas participações na Audiência Pública que ocorrerá na mesma data em 
Belo Horizonte, promovida pela ALAGO, na ALMG com o tema: Uso múltiplo das águas 
do Lago de Furnas, estabelecimento de uma cota mínima para o lago.   
 
1.4 Expediente do Executivo: 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 311/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação nº 206/2019, de autoria do Vereador João 
Carlos Tercetti Augusto. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 312/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação nº 187/2019, de autoria da Vereadora Kátia 
Goyatá. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 313/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 43/2019, de autoria da Comissão 
de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 315/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 40/2019, de autoria do Vereador 
Edson Lellis dos Reis.  
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 345/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 25/2019, de autoria do Presidente. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 346/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 24/2019, de autoria do Presidente. 
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- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 347/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 26/2019, de autoria do Presidente. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 348/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 33/2019, de autoria do Presidente. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 350/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 11/2019, de autoria do Vereador 
Reginaldo Aparecido Flauzino. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 351/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 20/2019, de autoria conjunta dos 
Vereadores Décio Paulino da Costa, Edson Lellis dos Reis e Kátia Goyatá. 
 
 
1.5 Expediente de Terceiros: 
 
- Ofício 15/2019, subscrito pelo Promotor de Justiça Marcelo Fernandes dos Santos, da 
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Alfenas-MG ao Vereador Reginaldo Aparecido 
Flauzino, em atenção ao Ofício nº 09/2019, informando-lhe que está à disposição para 
participar dos trabalhos que visem à melhoria das áreas públicas e ao impedimento da 
colação de crianças e adolescentes em situação de risco. 
 
 
1.6  Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº 252/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a manutenção da estrada de terra que dá 
acesso ao Distrito de Barranco Alto. 
 
- Indicação nº 253/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a limpeza do terreno localizado na Rua 
Geraldo Thiers Vieira, em frente ao Hotel São Lucas, no bairro Jardim São Lucas. 
 
- Indicação nº 254/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a limpeza da calçada na Rua Manoel Alves 
Tavares, em frente ao imóvel nº 1773, no bairro Residencial São Lucas. 
 
- Indicação nº 255/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: realizar uma limpeza no terreno localizado na Rua Luiz Libânio Prado, de frente 
ao CREA-MG, no Bairro Residencial São Lucas, conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 256/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: realizar uma limpeza no terreno localizado na Rua Geraldo Manso Vieira, ao 
lado ao nº 1.315 no Bairro Jardim São Lucas, conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 257/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: interceder junto ao setor competente no sentido de efetuar a pintura das faixas 
de pedestres no cruzamento das Avenidas Afonso Pena com Governador Valadares. 
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- Indicação nº258/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: solicitar à Secretaria Municipal de Saúde agilidade na autorização e confecção 
das carteirinhas para o transporte coletivo gratuito. 
  
- Indicação nº 259/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de realizar 
a limpeza do Córrego do Pântano, no Jardim São Carlos. 
 
- Indicação nº 260/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto:  interceder junto ao setor competente a fim de notificar o proprietário do terreno 
situado na Rua Adolfo Engel, próximo ao nº 31, no Bairro Jardim Tropical. 
 
- Indicação nº 261/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto:  notificar o proprietário do imóvel localizado na Rua Manoel Pedro Rodrigues, no 
Bairro Vila Godoy, nº 438, no local das fotos anexas, para que seja feita uma limpeza do 
terreno e o mato seja roçado.  
 
- Indicação nº 262/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: verificar a possibilidade de podar a árvore que se encontra na Rua Tucano, em 
frente ao nº 137, no Bairro Vila Teixeira, no local em frente ao Templo da Loja Maçônica. 
 
- Indicação nº 263/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto:  interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de 
realizar a limpeza nas calçadas da Rua Adolfo Engel, nas proximidades dos nºs 44 ao 38, 
no Jardim Tropical. 
 
- Indicação nº265/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a capina e a varrição das Ruas João Paulino 
Damasceno à Rua Celso Raciop. 
 
- Indicação nº 266/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a troca de lâmpadas e consertar os postes de 
iluminação pública da Alameda Hibiscos, próximo ao nº 80, Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº268/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Salomão Barroso, 
especialmente próximo ao nº 495 
 
- Indicação nº 269/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade tapar o 
buraco próximo ao Náutico Clube de Alfenas. 
 
- Indicação nº 272/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino 
Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de instalar, 
novamente, o portão da quadra do CAENSA. 
 
- Indicação nº 273/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: verificar a possibilidade de retirar um tronco de árvore que está com as raízes 
expostas na esquina do Colégio Anglo, na Avenida Afonso Pena, 552. 
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- Indicação nº 274/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar uma limpeza do terreno situado na Rua 
Jequitibás nº 173, Bairro Jardim Eunice. 
 
- Indicação nº 275/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto verificar a possibilidade de retirar um tronco de árvore que está com as raízes 
expostas na calçada da Rua Gabriel Monteiro da Silva, em frente ao nº 120, no Bairro 
Chapada, conforme se verifica na foto anexa. 
 
- Indicação nº 276/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: verificar a possibilidade de colocar grade de proteção no bueiro localizado na 
Rua Barão de Alfenas, em frente ao imóvel de nº 150, no bairro Santa Luzia. 
 
- Indicação nº 277/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar a limpeza do bueiro na Rua Maraú, na 
esquina do número 277, no bairro Jardim Eunice. 
 
- Indicação nº 278/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: verificar a possibilidade de retirar um tronco de árvore que está com as raízes 
expostas na Rua Barão de Alfenas, n.º 612, bairro Santa Luzia. 
 
- Indicação nº 279/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: construir uma passagem elevada de pedestres na Rua Ministro Salgado Filho, 
em frente à escola Mundo Mágico, no bairro Centro, conforme fotos anexas. 
 
- Indicação nº 280/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: realizar a limpeza da área verde, bem como da calçada que fica em frente, do 
bairro Jardim Aeroporto, na Av. Teixeira da Silva. 
 
- Indicação nº 281/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: verificar a possibilidade de realizar uma limpeza da área verde e das calçadas 
situadas no Jardim Aeroporto II, na Rua Américo Totti, conforme fotos anexas. 
 
- Indicação nº 282/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: providenciar a notificação do proprietário do terreno situado na Avenida Teixeira 
da Silva, ao lado da área verde, conforme foto anexa. 
 
 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 Leitura de Pareceres. 
 
 2.1.1 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final ao seguinte projeto de lei: 
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- Projeto de Lei nº 64/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário e dá 
outras providências”. 
 
 
2.2 Discussão e Votação de Proposições: 
 

    2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno de Emendas: 
 
Emendas de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final ao - Projeto de Lei nº 64/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 
e dá outras providências”. 
 
               I – EMENDA MODIFICATIVA: o art. 2º do Projeto de Lei nº 64/2018 passará a 
viger com a seguinte redação: 
 

“Art. 2º O CMDRS será composto por 12 (doze) membros entre 
representantes do poder público e da sociedade civil, sendo: 
                   I – Representações do poder público: 
 
a) 1 (um) representante da Assistência Técnica e Extensão Rural Oficial e 
Pública, 

b) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; 
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; e 
e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

                  II – Representações da sociedade civil: 
a) 2 (dois) representantes de Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais ou Agricultura Familiar, ou ainda, de Colônia de Pescadores; 
b) 4 (quatro) representantes dos bairros rurais. 

 
 
               II – EMENDA MODIFICATIVA: o parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei 
nº 64/2018 passará a viger com a seguinte redação: 
 
Parágrafo único. O CMDRS terá como convidados permanentes, sem direito a voto, 
representantes dos seguintes órgãos/entidades: 

a) representante da UNIFAL, 
b) representante da UNIFENAS; 
c) representante da agência do Banco do Brasil que opera o PRONAF; 

           d) representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA).” 
N.R. 
 
 

2.2.2 Discussão e Votação em Único Turno de Requerimentos: 
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- Requerimento n.º 49/2019, de autoria do Vereador Tadeu Donizetti Fernandes. 
Assunto: interceder junto a estrutura dos cargos efetivos no que pertine aos servidores 
que prestam serviços nas balsas, para estabelecer a nomenclatura correta dos cargos, ou 
seja, aquaviários. 
 
- Requerimento n.º 50/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: I - quando será feita a troca dos braços dos postes de iluminação pública da Rua 
Areado, em especial na esquina com a Rua Juscelino Barbosa, uma vez que estes 
serviços já foram solicitados anteriormente através das indicações nº s 113/2016, 24/2017 
e 168/2019. 

II – Justificar o motivo caso não seja possível realizar a troca dos braços dos 
referidos postes de iluminação pública.  
 
- Requerimento n.º 51/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: Em decorrência da Lei Municipal N. 4800/2018, que a Procuradoria Geral do 
Município responda as seguintes indagações: 

 I – Com relação aos §§2º e 3º do art. 1º da referida lei, a Procuradoria tem procedido o 
não recolhimento de honorários? 

II – O §5º do art. 5. Está sendo cumprindo? Onde se encontram as publicações? 

III – O art. 6º e seu parágrafo único está sendo cumprido na sua integralidade? Quantos 
cidadãos até o momento foram beneficiados com o não pagamento dos honorários? Os 
advogados avisam as partes sobre o referido dispositivo? 

IV – A Procuradoria fixou cópia da Lei nos locais determinados? (art. 7º caput e parágrafo 
único) 

- Requerimento n.º 52/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: Que a Secretaria Municipal de Fazenda informe como tem sido a aplicação da 
Lei Municipal N. 4.530/2014, a qual isenta em 75% idosos, deficientes, portadores de 
doenças cancerígenas e doenças mentais, assim respondendo as seguintes indagações: 

I – Os contribuintes estão sendo avisados do direito a devida isenção? 
Existe um servidor específico para atuar com relação a essas garantias legais? 

II – A Secretaria de Fazenda tem promovido campanhas para que estes 
sofridos cidadãos possam tomar ciência de seus direitos? 

III – Tecer maiores comentários que entender necessários. 

 
2.2.3 Discussão e Votação em Único Turno de Moções: 

 
- Moção de Congratulações nº 12/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido 
Flauzino ao servidor público Emanuel Guarda Prado. 
 
- Moção de Congratulações nº 13/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido 
Flauzino ao servidor público Adalberto Ercílio Bernardes. 

 
- Moção Póstuma de Reconhecimento nº 14/2019, de autoria do Vereador Reginaldo 
Aparecido Flauzino, aos familiares da servidora pública Maria Carmélia Dias Figueiredo. 
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- Moção de Congratulações nº 16/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido 
Flauzino ao servidor público Sr. João Francisco Miguel. 
 
- Moção de Pesar nº 17/2019, subscrita pelo Presidente Fábio Marques Florêncio aos 
familiares do Sr. Antônio da Luz, falecido em 07 de maio de 2019. 
 
 

    2.2.4 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
 
- Projeto de Lei nº 64/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário e dá 
outras providências”. 
 
III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia).  


