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PAUTA 
13ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 03.11.2020  

Segundo 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 Comunicados da Mesa Diretora: 

 
A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final, aprovou, conclusivamente, no dia 29.10.2020, 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 18/2020, de autoria do Vereador 
Waldemilson Gustavo Bassoto, que “Concede diploma de honra ao mérito a Cleiton 
Oliveira” e - Projeto de Decreto Legislativo 19/2020, de autoria do Vereador 
Waldemilson Gustavo Bassoto, que “Concede título de cidadão honorário a Valmir 
Rodrigues da Silva, os quais, após a redação final, serão encaminhados à Presidência do 
Legislativo para promulgação. 

 
1.4 Expediente do Executivo: 
 
1.5 Leitura das indicações de Vereadores:  

 
- Indicação nº 413/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar poda das árvores localizadas na Rua Sebastião Vieira, próximas dos nºs 
36 e 40 (Campo Society do Bairro Vila Esperança). 

 
- Indicação nº 414/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: fazer a retirada do toco de uma árvore cortada na Rua Artur Azevedo, próximo 
ao nº 140, no Bairro Campos Elíseos.  

 
- Indicação nº 415/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: instalar travessia elevada de pedestres/lombada na Alameda das Sibipirunas, 
Bairro Jardim Primavera. 

 
- Indicação nº 419/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 

Assunto: verificar a possibilidade de fazer a substituição da árvore localizada na Rua 

Doutor José Maria Soares, em frente ao nº 160, no Bairro Colinas Park, conforme foto 

anexa. 
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- Indicação nº 420/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 

Assunto: verificar a possibilidade de instalar iluminação em toda extensão da Rua 

Pântano, no Bairro Jardim São Paulo. 

 
- Indicação nº 421/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: verificar a possibilidade de colocar 2 (dois) redutores de velocidade na Rua 
Ribeirão Preto, em toda a sua extensão, no Bairro Jardim São Paulo. 

 
- Indicação nº 422/2020, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: verificar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade com massa 
asfáltica (quebra-molas) na Rua Ribeirão Preto, próximo ao número 69, no Bairro Jardim 
São Paulo. 

   
 Palavra do Vereador (concessão da palavra aos vereadores para breves comentários 

sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público). 
 
II – SEGUNTA PARTE – ORDEM DO DIA. 
 

2.1 Apresentação de Projetos de iniciativa do Legislativo: 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, 
que “Concede diploma de honra ao mérito a Tiago Ferreira de Moraes” 
 
2.1 Discussão e Votação de Proposições: 

 
2.1.2 Discussão e Votação em Único Turno:  

 
a) Requerimentos: 

 
- Requerimento nº 85/2020, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Goyatá 

Assunto: Reiterando requerimentos anteriores, solicito ao Executivo Municipal informar o 

valor atualizado da dívida previdenciária do Município de Alfenas, conforme abaixo: 

 I – Qual o valor atualizado em 31/12/2016? 

 II – Qual o valor atualizado em 31/12/2017? 

 III – Qual o valor atualizado em 31/12/2018? 

 IV – Qual o valor atualizado em 31/12/2019? 

 V– Qual o valor atualizado em 30/09/2020? 

Observação: Favor enviar cópia do extrato emitido pela Secretaria da Receita 

Federal/Previdência Social  

 
- Requerimento nº 86/2020, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Goyatá 
Assunto: que sejam enviadas as seguintes informações referente às cabines de 
sanitização instaladas em vários pontos da cidade: 

 



Página 3 de 3 

 

1) Parecer emitido por profissional técnico atestando a eficácia da cabine no 
combate ao coronavírus; 

 
2) Como é realizada a sua manutenção, já que em vários pontos estão 

havendo problemas de funcionamento nas cabines; 
 
3) Existe uma visita constante de um técnico para identificar problemas nas 

cabines, já que se trata de equipamento muito sensível. 
 
- Requerimento nº 87/2020, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Goyatá 
Assunto: enviar a esta Casa Legislativa planilha referente ao Contrato nº 106/2017, data 
de assinatura 24.08.2017 com vencimento em 23.08.2019, processo de Compra 39/2017, 
Licitação 111/2017, executado através de dispensa de licitação, contendo as seguintes 
explicações: 

 
1 - planilha detalhada, contendo os valores a recuperar, conforme pactuado 

com a empresa Fundação Guimarães Rosa, ganhadora do certame; 
 
2 - base de cálculo previdenciário anterior à recuperação e após a 

recuperação dos valores (base acertada/revisada); 
 
3 - parecer emitido pelos técnicos contábeis e jurídicos na defesa da 

recuperação dos créditos; 
 
4 - decisões judiciais contendo os respectivos valores recuperados, sendo 

assim homologados deduzidos na dívida previdenciária; 
 
5 - parecer final da empresa Fundação Guimarães Rosa contendo todas as 

informações das trâmites dos processos de recuperação de crédito previdenciário. 
 

2.1.3 Discussão e Votação em Segundo Turno:  
 
- Projeto de Lei nº 49/2020, de autoria do Executivo Municipal, com a seguinte ementa: 
“Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento em execução, como forma 
de viabilizar a utilização e destinação dos recursos provenientes da Lei Federal nº 14017, 
de 29.06.2020, popularmente conhecida Lei Aldir Blanc”. 
 
III - PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento de vereadores, vedado 
o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia).  


