
 

PAUTA 
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 28.01.2019 

Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2019 
 
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 21.01.2019, nos 
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, os 
seguintes projetos: - Projeto de Decreto Legislativo 14/2018, de autoria do Vereador 
Décio Paulino da Costa, que “Concede título de cidadão honorário ao Sr. Celino 
Francisco. - Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2018, de autoria do Vereador Fábio 
Marques Florêncio, que “Concede título de honra ao mérito à Senhora Rosária Aparecida 
Silva Nogueira” - Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2018, de autoria do Vereador 
Fábio Marques Florêncio, que “Concede título de honra ao mérito ao Senhor Joel 
Venâncio” - Projeto de Decreto Legislativo 15/2018, de autoria do Vereador Décio 
Paulino da Costa, que “Concede título de cidadão honorário ao Dr. José Ademar 
Baldim”; - Projeto de Decreto Legislativo 19/2018, de autoria do Vereador Antônio 
Carlos da Silva, que “Concede título de cidadão honorário ao Sr. José Carlos Monteiro 
“Carlão”; - Projeto de Decreto Legislativo 20/2018, de autoria do Vereador Antônio 
Carlos da Silva, que “Concede título de cidadão honorário ao Sr. Hélio Marcos Ribeiro – 
Edu do Alfenense”.; - Projeto de Decreto Legislativo 18/2018, de autoria do Vereador 
Antônio Carlos da Silva, que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Marcos Monte 
Alegre de Oliveira”; - Projeto de Decreto Legislativo 16/2018, de autoria do Vereador 
Antônio Carlos da Silva, que “Concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Marcus 
Martins dos Reis”; - Projeto de Decreto Legislativo 21/2018, de autoria do Vereador 
Edson lellis dos dos Reis, que “Concede título de cidadão honorário ao Sr. João 
Evangelista Fiorini”. ; - Projeto de Decreto Legislativo 17/2018, de autoria do Vereador 
Fábio Marques Florêncio, que “Concede título de cidadão honorário a Miller Ramid da 
Guia de Almeida”, os quais, após a redação final, serão devolvidos à Mesa Diretora para 
promulgação. 

 
 
1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício nº 02/2019, subscrito pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Antônio 
Anchieta de Brito (Cheta), informando ao Vereador Reginaldo Flauzino sobre o 
atendimento à solicitação realizada por intermédio do ofício n.º 86/2018, do seu gabinete. 

 



- Ofícios nºs 03, 04,05 e 06/2019, subscrito pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, 
Antônio Anchieta de Brito (Cheta), informando ao Vereador Antônio Carlos da Silva 
sobre o atendimento às solicitações realizadas por intermédio dos ofícios n.ºs 01/2017, 
116,04, e 138/2018, do seu gabinete. 
 
- Ofício nº 07/2019, subscrito pela Secretário de Desenvolvimento Urbano, Antônio 
Anchieta de Brito (Cheta), informando ao Vereador Domingos Monteiro sobre o 
atendimento à solicitação realizada por intermédio do ofício S/N/2018, do seu gabinete. 
 
- Ofício nº 242/2018, subscrito pela Secretária de Educação Tani Rose, em resposta ao 
Requerimento n.º 110/2018, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
 
- Ofício nº 03/2019, subscrito pela Secretária de Educação Tani Rose, em resposta ao 
Requerimento n.º 95/2018, de autoria dos Vereadores Kátia Goyatá, Edson Lellis dos 
Reis e Décio Paulino  
 
- Ofício nº 04/2019, subscrito pela Secretária de Educação Tani Rose, em resposta ao 
Requerimento n.º 97/2018, de autoria dos Vereadores Reginaldo Flauzino e Vagner 
Tarcísio de Morais. 
 
Ofício nº 07/2019, subscrito pela Secretária de Educação Tani Rose, em resposta ao 
Ofício n.º 132/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
 
- Ofício nº 18/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, 
em resposta ao Requerimento º 109/2018, de autoria dos Vereadores Kátia Goyatá, 
encaminhando-lhes os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Planejamento e 
Gestão.  
 
- Ofício nº 21/2019 subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, 
em resposta às Indicações ºs 462 e 463/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos 
da Silva. 

 
- Ofício nº 22/2019 subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, 
em resposta à Indicação º 469/2018, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
 
- Ofício nº 26/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, 
em resposta ao Requerimento º 95/2018, de autoria dos Vereadores Kátia Goyatá, 
Edson Lellis dos Reis e Décio Paulino, encaminhando-lhes os esclarecimentos 
prestados pela Secretaria de Educação.  
 
- Ofício nº 27/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, 
em resposta ao Requerimento º 97/2018, de autoria dos Vereadores Reginaldo 
Flauzino e Vagner Tarcísio de Morais, encaminhando-lhes os esclarecimentos 
prestados pela Secretaria de Educação.  

 
- Ofício nº 28/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, 
em resposta ao Requerimento º 110/2018, de autoria do Vereador João Carlos 
Tercetti Augusto, encaminhando-lhes os esclarecimentos prestados pela Secretaria de 
Educação.  



 
1.5 Expediente de Vereadores: 

 
- Ofício n.º 17/2019, do Gabinete da Presidência, subscrito pelo Presidente Fábio 
Marques Florêncio, encaminhando resposta à recomendação subscrita pelo Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sr. Carlos Miguel dos Anjos e o Coordenador, 
Sr. Itamar Silva, na qual trata do tema rescisão do contrato de concessão de tratamento 
de água e esgotamento sanitário. 
 
1.6 Expediente de Terceiros: 

 
-Ofício n.º 423/2019, dirigido aos Vereadores desta Casa Legislativa, subscrito pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança, Vereador Delber Augusto de Araújo, 
informando sobre a nova composição da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020.  
 
1.7  Leitura das indicações de Vereadores 
 
- Indicação nº 13/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: estudar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade com massa 
asfáltica (quebra-molas), na Rua Porto Seguro, no bairro Itaparica, entre os números 297 
a 412. 
 
- Indicação nº 14/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: limpeza e roçagem do mato, bem como operação tapa buracos no bairro Jd. São 
Paulo.  
 
- Indicação nº 15/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: cobertura, com massa asfáltica, dos buracos existentes no Distrito Industrial. 
 
- Indicação nº 16/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: intervenção em toda extensão da estrada que leva até o Sítio do Bahjat, visando 
seu melhoramento. 
 
- Indicação nº 17/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
Assunto: reparação no asfalto nas seguintes ruas: 

 Rua Plinio Leite da Silva, na altura do número 224 e em frente ao Centro 

Educacional Brilho do Saber; 

 Rua Leão de Faria, na altura dos números 261 e 347; 

 Ra Maria de Lurdes Munhoz, em frente ao número 450. 

- Indicação nº 18/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 

Assunto: Solicita poda de várias árvores na Alameda dos Sibipirunas, no bairro Jardim 
Primavera. 

 

 



- Indicação nº 20/2019, de autoria do Presidente Fábio Marques Florêncio 

Assunto: limpeza e poda do mato existente no passeio de toda a extensão da via pública 
que circunda o Distrito Industrial de Alfenas. 

 
- Indicação nº 21/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
Assunto: providencie notificação ao proprietário do imóvel localizado na Rua Bias Fortes, 
número 353, para que o mesmo tome providências quanto à limpeza e segurança do 
local.  
 
- Indicação nº 22/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: refazer a sinalização horizontal e vertical no cruzamento da Rua Castro Alves 
com a Rua Porto Seguro, no bairro Residencial Itaparica. 
 
- Indicação nº 23/2019, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto 
Assunto: realizar operação tapa buracos na Av. Alberto Vieira Romão, no Distrito 
Industrial. 

 

- Indicação nº 24/2019, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto 
Assunto: realizar a limpeza de terrenos na área de lazer da Chapada. 
 
- Indicação nº 25/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: refazer a sinalização horizontal e vertical no cruzamento da Rua Castro Alves 
com a Rua Pedro Pinto Neto, no bairro Campos Elísios. 
 
- Indicação nº 26/2019, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis  
Assunto: providencie a limpeza do terreno localizado na Rua João Paulino Damasceno, 
ao lado número 1217, no bairro Santa Rita. 
 
- Indicação nº 27/2019, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis  
Assunto: realizar a revitalização da quadra do Bairro Santa Rita. 
 
- Indicação nº 28/2019, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis  
Assunto: limpeza e poda do mato no entorno do córrego Chafariz.  
 
- Indicação nº 29/2019, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis  
Assunto: recolocação da lixeira comunitária na Rua Manuel Pedro Rodrigues, no bairro 
Jardim Elite, no local apresentado em foto anexa. 
 
 - Indicação nº 30/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: realizar a poda de duas árvores localizadas na esquina da Rua Fias Fortes com 
a João Paulino da Costa. 
 
- Indicação nº 31/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Instalação de quebra-molas na travessia de pedestres na Rua João Paulino 
Damasceno, próximo ao número 1236. 
 
- Indicação nº 32/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 



Assunto: Providências sobre a Solda do Portão de acesso à Quadra Esportiva do Bairro 
Jd. Primavera. 
 

- Indicação nº 33/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: Troca de Lâmpadas em Postes de Iluminação Pública em três ruas no Jardim 
Primavera. 
 
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 Apresentação de Proposições: 
 

2.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo: 
 

- Mensagem nº 02, de 15 de janeiro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Institui, no âmbito do Município de 
Alfenas, o Dia da Consciência Negra” 

 
- Mensagem nº 04, de 16 de janeiro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
empresas de extração de areia promoverem irrigação do solo nas estradas vicinais em 
que operam, e dá outras providências” 

 
- Mensagem nº 05, de 16 de janeiro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Transforma as folias de Reis em 
Patrimônio Cultural de Alfenas e autoriza doações de instrumentos, alegorias, transportes, 
uniformes e dá outras providências” 
 
- Mensagem nº 06, de 16 de janeiro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Autoriza a cessão de direito real de 
uso de imóvel, equipado com bens móveis e utensílios diversos e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 07, de 21 de janeiro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “ Autoriza O Poder Executivo a 
conceder patrocínio institucional aos atletas, artistas, equipes desportivas e culturais e dá 
outras providências”. 
 
- Mensagem nº 09, de 21 de janeiro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, que “Autoriza a Cessão de Servidor 
Público da Prefeitura Municipal de Alfenas para a Câmara Municipal de Alfenas”. 
 
2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.2.1 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final: 
 



- Projeto de Lei nº 36/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, que 
“institui a Semana Municipal de ações voltadas à Lei Maria da Penha, no âmbito das 
Escolas Municipais, públicas e privadas, com aplicação no Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio”. 
 
2.3  Discussão e Votação de Proposições: 
 

     2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 

a) Emendas: 
 

- Emendas de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final ao - Projeto de Lei nº 36/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva 
Goyatá, que “institui a Semana Municipal de ações voltadas à Lei Maria da Penha, no 
âmbito das Escolas Municipais, públicas e privadas, com aplicação no Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio”. 
 
I - EMENDA MODIFICATIVA: a ementa do Projeto de Lei nº 36/2018 passará a 

viger com a seguinte redação:  

 “Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir a 

Semana Municipal de ações voltadas à Lei Federal nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha, 

no âmbito das escolas públicas e privadas, com 

aplicação no Ensino Fundamental II e Ensino Médio.” 

 

II - EMENDA MODIFICATIVA: o art. 1º do Projeto de Lei nº 36/2018 passará a viger 

com a seguinte redação:  

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Semana Municipal de 

ações voltadas à Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha, 

no âmbito das escolas públicas e privadas, com aplicação no Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio.” 

 

III - EMENDA MODIFICATIVA:  o parágrafo único do art. 1º do Projeto de Lei  nº 

36/2018 passará a viger com a seguinte redação:  

Parágrafo único. As ações poderão ser desenvolvidas, anualmente, durante o mês 

de agosto, com referência à data comemorativa da mencionada Lei.  

 

IV - EMENDA MODIFICATIVA:  o art. 5º do Projeto de Lei  nº 36/2018 passará a vigorar 

com a seguinte redação:  



“Art. 5º A Semana Municipal de ações voltadas à Lei Maria da Penha integrará o 

Calendário de Eventos do Município e poderá ser regulamentada mediante Decreto do 

Executivo Municipal. 

 
b) Requerimentos: 

 
- Requerimento nº 03/2019, de autoria do Vereador Edson Lellis dos Reis. 
Assunto: Que informe a esta Casa de Leis, qual a atual situação do vínculo contratual do 
município com as empresas que realizam a manutenção da iluminação pública de nossa 
cidade. Além das informações solicitadas, que sejam encaminhados todos os últimos 
contratos existentes entre o município e as empresas, mesmo que estejam vencidos. 
 
- Requerimento nº 04/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 

Assunto: informações e documentação abaixo relacionadas, a respeito do trevo que leva 

a UNIFENAS: 

 Responder se foram feitos aditivos referente ao contrato; 

 Caso positivo, enviar cópia dos aditivos; 

 Enviar Contrato das Empresas Contratadas; 

 Enviar lista dos licitantes que concorreram à execução da Obra; 

- Requerimento nº 05/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 

Assunto: informações sobre o PROSAN - Programa de Saúde Animal, no tocante aos 

questionamentos abaixo:  

 

1 – Quantos funcionários compreendem o programa e quais suas atribuições? (Anexar 
nome completo e contrato de trabalho);  
  
2 – Qual o orçamento anual integral do PROSAN? De onde é oriundo o recurso para 
manutenção do PROSAN? (Descrever item por item e apresentar comprovantes);  
  
3 – Quais procedimentos são realizados pelo PROSAN? Quantos são e qual o valor 
estipulado por procedimento?  
  
4 – Como a população pode ter acesso ao PROSAN para agendamento de 
procedimentos? (Apresentar todas as possibilidades de contato)  
  
5 – Apresentar a tabela diferenciada com os valores dos procedimentos realizados pelo 
PROSAN e previamente aprovada no Conselho Municipal de Saúde  
  
6 – Apresentar o cadastro de todos os animais beneficiados pelo PROSAN de julho de 
2018 até a presente data. Para animais não domiciliados: cadastro com foto e local de 



retirada e destinação do animal. Para animais domiciliados: cadastro com foto e endereço 
do tutor. Apresentar também protocolo de critérios de seleção desses animais.  
  
7 – Quais as clínicas veterinárias credenciadas no PROSAN? (Apresentar CNPJ e 
comprovação do credenciamento)  
  
8 – Quais os valores pagos para as clínicas veterinárias credenciadas? (Apresentar 
comprovação de pagamento de julho de 2018 até a presente data)  
  
9 – Quais as medicações auxiliares (vermífugos, vacinas, antipulgas, dentre outros) são 
utilizadas e ou distribuídas pelo PROSAN? Aonde ficam armazenadas? (Apresentar 
comprovação da destinação desta medicação)   
  
10 – Como foi feita a aquisição destes medicamentos? (Anexar contratos e comprovantes 
de entrega)  
  
11 – O veículo utilizado pelo PROSAN possui diário de bordo? (Apresentar diário de 
bordo de julho de 2018 até a presente data)  
  
12 – Como é feita a liberação deste veículo?  
  
13 – Aonde se localiza a casa de passagem do PROSAN? Qual seu horário de 
funcionamento?  
  
14 – Quantos animais a casa tutela mensalmente? (Apresentar provas desses animais de 
julho de 2018 até a presente data)  
  
15 – Qual o orçamento da casa de passagem do PROSAN? (Apresentar comprovantes de 
despesas)  
 
- Requerimento nº 06/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça 
e Redação Final. 
Assunto: esclarecimentos sobre as indagações abaixo transcritas acerca do Projeto de Lei 

nº 39/2019, que “dispõe sobre a contratação por tempo determinado de servidores para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no Município de 

Alfenas, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e dá outras 

providências”: 

I – Com a alteração ora proposta não haverá prejuízos para Administração, haja vista que 

os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo poderão solicitar licença e 

 deixarão os respectivos cargos vagos?  

  

II –  Além disso, a Administração não poderá incorrer em quebra de princípios, seja da 

impessoalidade ou isonomia, no ato de deferir ou não os pedidos de licenças para tratar 

de assuntos particulares? 
 



 

- Requerimento nº 07/2019, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa. 

Assunto: Com relação ao último processo seletivo realizado pela Prefeitura Municipal, 

venho solicitar que responda aos seguintes questionamentos: 

I -  que informe os motivos que se deram a publicação da lista de classificação no site 

oficial do município em desacordo com aquela publicada no site jornalístico “AlfenasHoje”, 

cito a página 22 (vinte e dois), onde o primeiro colocado possui duas datas de 

nascimento. Favor encaminhar cópia da certidão de nascimento do primeiro colocado na 

função limpeza urbana da referida página. 

II – No que pertine aos que passaram no último concurso público, com a função limpeza 

pública, a Prefeitura já convocou todos os cargos? Assim dando provimento efetivo aos 

mesmos? 

III -   Que esclareça o teor da denúncia realizada pela Secretária Executiva de Limpeza 

Pública e seu esposo, nas redes sociais, onde toda população tomou conhecimento de 

possível fraude no processo seletivo público, a qual segue anexa. 

 

- Requerimento nº 08/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Informações sobre a construção da nova sede do Tiro de Guerra. 
 
 

2.4  Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
 
- Projeto de Lei nº 36/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, que 
“institui a Semana Municipal de ações voltadas à Lei Maria da Penha, no âmbito das 
Escolas Municipais, públicas e privadas, com aplicação no Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio”. 
 
III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia). 


