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PAUTA 
22ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17.06.2019 

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. 
 
1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício nº 02/2019, subscrito pelo Coordenador e Agente Fiscal de Posturas Ricardo 
Marcon à Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, em resposta à Indicação nº 255/2019, 
informando que foi realizada vistorias no imóvel denunciado e efetuado Auto de Infração 
(Multa) nº 3184/2019. 
 
- Ofício nº 03/2019, subscrito pelo Coordenador e Agente Fiscal de Posturas Ricardo 
Marcon à Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá, em resposta à Indicação nº 274/2019, 
informando que foi realizada vistorias no imóvel denunciado e efetuados Autos de 
Infração (Multa) nºs 3202/2019 e 3203/2019. 
 
- Ofício, subscrito pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio da Silva, à Comissão de 
Orçamento e Finanças Públicas, em resposta ao Requerimento nº 61/2019, no qual 
presta informações sobre o Projeto de Lei nº 14/2019 que promove modificações na Lei 
Municipal nº 4026, de 02 de abril de 2008, que criou a premiação pro produtividade na 
área de atendimento da Arrecadação, Dívida Ativa e Valor Agregado Fiscal – PPADV e dá 
outras providências. 

 
- Ofício, subscrito pelo Prefeito Municipal Luiz Antônio da Silva, ao Vereador Antônio 
Carlos da Silva, em resposta à Indicação nº 288/2019, informando que sugestões já 
foram repassadas à Coordenadora do PROCON Municipal que irá realizar reunião com as 
empresas envolvidas a fim de viabilizar um acordo para a melhoria dos sinais de celular e 
internet em bairros específicos. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 452/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação nº 308/2019, de autoria da Vereadora Kátia 
Goyatá, informando que já providenciaram junto ao Setor de Compras a aquisição de um 
Dispensador de Senhas, com senhas diferenciais, para o atendimento geral e o 
preferencial. 
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- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 452/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação nº 312/2019, de autoria do Vereador João 
Antônio Carlos da Silva, encaminhando impressão de e-mail enviado à empresa Vaga 
Lume e respectiva resposta. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 457/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 60/2019, de autoria do Vereador 
Edson Lellis dos Reis, enviando demonstrativos da dívida flutuante consolidada do 
Município de Alfenas-MG. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 458/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Requerimento nº 55/2019, de autoria do Vereador 
Edson Lellis dos Reis, informando os valores arrecadados pelo Município com multas de 
trânsito nos anos de 2017, 2018 e 2019 (até 31.05.2019) 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 459/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta às Indicações nºs 291 e 293/2019, de autoria do 
Vereador João Carlos Tercetti Augusto, informando que foram encaminhadas ao Setor 
de Fiscalização e Posturas através da CI nº 61/2019 em 31.05.2019 para adoção das 
medidas cabíveis para resolução dos problemas em questão. E, em resposta à Indicação 
nº 292/2019, solicitando limpeza da academia ao ar livre localizada a Rua Alferes 
Domingues Vieira e Silva, no bairro Jardim Aeroporto, foi devidamente executado na data 
de 05.06.2019. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 471/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta às Indicações nºs 253 e 295/2019, de autoria da 
Vereadora Kátia Goyatá, informando que a limpeza do terreno localizado na Rua 
Geraldo Thiers Vieira, em frente ao hotel São Lucas, bairro Jardim São Lucas, bem como 
da área atrás da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL, campus Pinheirinho, foi 
devidamente executada. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 472/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta à Indicação nº 263/2019, de autoria do Vereador João 
Carlos Tercetti Augusto, informando que a limpeza das calçadas da Rua Adolfo Engel, 
nas proximidades dos nºs 44 ao 38, no bairro Jardim Tropical, foi devidamente executada. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 473/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta às Indicações nºs 297 e 301/2019, de autoria do 
Vereador Antônio Carlos da Silva, informando que foram encaminhadas ao Setor de 
Fiscalização de Posturas através da CI nº 082/2019, em 13.06.2019, para adoção das 
medidas cabíveis para resolução dos problemas em questão. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 474/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Ofício nº 28/2019, de autoria do Vereador Reginaldo 
Flauzino, informando que os serviços solicitados foram devidamente executados. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 475/2019, ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio 
Marques Florêncio, em resposta ao Ofício nº 182/2019, de autoria do Vereador 
Domingos dos Reis Monteiro, informando que providências foram tomadas em relação 
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ao lote situado à Rua José Aires Amoreli, em frente ao nº 192, Residencial Vista Alegre, 
foi devidamente executada. 
 
1.5  Leitura das indicações de Vereadores: 

 
- Indicação nº 318/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 

Assunto: colocar novas lâmpadas nos postes de iluminação pública, bem como reforçar a 

pintura dos redutores de velocidade localizados na Avenida Lincoln Westin da Silveira, no 

trecho compreendido entre os nºs 3003 ao 6038 entre os Bairros Chapada e Jardim 

Primavera. 

 
- Indicação nº 323/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro. 
Assunto: que através do Setor de Fiscalização e Posturas sejam notificados os 
proprietários para tomarem providências em relação aos lotes da Rua José Aires Amoreli, 
em frente ao nº 192, e em todo o Bairro Residencial Vista Alegre. 
  
- Indicação nº 324/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro. 

Assunto: realizar a conclusão do asfaltamento da Alameda das Perobas, no Jardim 

Primavera. 

 
- Indicação nº 325/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: providenciar o restante da limpeza da Escola Ismael Brasil Correa. 

 
- Indicação nº 326/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: providenciar sinalização de trânsito adequada no cruzamento da Av. Lincoln 
Westin da Silveira com a Rua General Carneiro. 

 
- Indicação nº 327/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: designar varredores ao Bairro Jardim Aeroporto. 

 
- Indicação nº 328/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: realizar a limpeza no bairro Vista Alegre, nas imediações da Escola Polivalente e 
na área verde localizada na Rua João Fonseca. 

 
- Indicação nº 329/2019, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto. 
Assunto:  realizar a limpeza e reparos na Rua Saulo Prado Leite. 

 
- Indicação nº 330/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto: realizar operação tapa-buracos no Bairro Aeroporto, na Rua Prof. Aristides de 
Souza, próximo ao nº 571, no local da foto anexa. 
 
- Indicação nº 331/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro. 
Assunto: passar a máquina niveladora na estrada rural que dá acesso ao Bairro Rural 
Baguari e que seja feito um poção, no local próximo às terras Vicente Barão, para 
amenizar as enxurradas que acabam com a estrada em época de chuvas 
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 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 – TRIBUNA LIVRE AO CIDADÃO (Tempo máximo 15 minutos) 
 
- Sr. Carlos Miguel dos Anjos, Secretário Municipal Desenvolvimento Urbano, para 
prestar esclarecimentos quanto às obras que estão sendo realizadas no Município de 
Alfenas. 
 
III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA 
 
3.1 Apresentação de Proposições: 
 
 3.1.1 Projetos de inciativa do Legislativo: 

 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto, 
que “Concede título de cidadão honorário ao Sr. Roberval Rodrigues da Silva”. 
  
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Presidente Fábio Marques Florêncio, que 
“Concede diploma de honra ao mérito ao Dr. Silvano Nogueira Chagas”. 
 
3.2 Leitura de Pareceres. 
 
 3.2.1 Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto de lei: 
 
 - Projeto de Lei nº 22/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Municipal nº 4.773, de 20 de dezembro de 2017, já modificada pela Lei Municipal nº 
4.828, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Alfenas para o período de 2018-2021”. 
 
- Projeto de Lei nº 23/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro 
de 2020 e dá outras providências”. 
 
3.3 Discussão e Votação de Proposições: 
 

3.3.1 Discussão e Votação em Único Turno de Requerimentos: 
 
- Requerimento n.º 67/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto:  enviar o que se segue: - relação de todas as pessoas cadastradas para 
benefícios concedidos pela Secretaria Municipal de Habitação, leia-se: Minha Casa, 
Minha Vida, programas habitacionais, reformas de casas, doação de materiais de 
construção desde janeiro de 2017, relacionando os nomes e os respectivos endereços; 
- do pedido acima seja fornecida segunda relação e listar os que foram concedidos, 
juntamente com as fichas de inscrição e o laudos da Assistência Social, desde janeiro de 
2017; 
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- relação com as devidas fichas de inscrições negadas, juntamente com o laudo da 
assistente social com relação à doação de materiais de construção e reformas de casas, 
desde janeiro de 2017; 
- informar quais os critérios adotados para aprovação; 
- enviar cópia de todas as notas fiscais de compra de materiais para reforma ou doação 
de materiais de construção, desde janeiro/2017; 
- enviar inventário dos materiais deixados pela Administração 2012/2016 e sua destinação 
atual, considerando as doações efetuadas.  
 
- Requerimento n.º 68/2019, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. 
Assunto:  requerem ao Executivo Municipal informações e cópia da documentação abaixo 
relacionadas acerca do Projeto de Lei nº 26/2019 que “dispõe sobre a instalação 
permanente e uso da ‘Vaga Viva’ no Município de Alfenas e dá outras providências”, de 
autoria do Executivo Municipal, apresentado no dia 20.5.2019, em tramitação ordinária: 

I – na Praça Getúlio Vargas, Rua José Paulino da Costa e Av. Lincoln 
Westin da Silveira serão implantadas“ Vagas Vivas? 

 II –  quais  são as possíveis áreas para a instalação das “ Vagas Vivas”? 
III – caso o Projeto de Lei nº 26/2019 seja aprovado, não haverá desestímulo 

pelas empresas ou entidades que administrarão a “Área Azul” devido à ocupação de 
vagas de estacionamento? 

IV – quais os motivos que levaram à retirada da “Vaga Viva” que havia sido 
instalada na mão inglesa da Praça Getúlio Vargas? 

V – com a implantação das “Vagas Vivas” não comprometerá ainda mais o 
número de vagas disponíveis às pessoas que irão utilizar os estabelecimentos comerciais e 
agências bancárias, haja vista ao número de reserva de vagas já existentes para carga e 
descarga, idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida? Diante disso, como 
será aplicada a isonomia face ao número de vagas de estacionamento que deixarão de 
existir? 

VI – as “Vagas Vivas” terão alguma sinalização de trânsito específica e 
visível, a fim de evitar possíveis acidentes de trânsito? Caso haja algum tipo de acidente de 
trânsito, como por exemplo, atropelamento, de quem será a responsabilidade? 

 

   
 

- Requerimento n.º 69/2019, de autoria do Presidente Fábio Marques Florêncio. 
Assunto:  que o Executivo Municipal tome as providências necessárias para resolução do 
problema que persiste, há mais de um ano, em relação ao buraco existente na Rua 
Maurício Leite da Silva, nº 298, no Bairro Jardim Boa Esperança.  
 
- Requerimento n.º 70/2019, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá. 
Assunto:  que nos seja encaminhado cópia do Plano de Assistência Social e da Prestação 
de Contas dos recursos federais e estadual que foram repassados ao Município de 
Alfenas no ano de 2017, através do Fundo Municipal de Assistência Social, aprovado pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social.  
 
- Requerimento n.º 71/2019, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa. 
Assunto: que apresente a esta Casa Legislativa as seguintes informações: A Prefeitura 
recontratou algum servidor que seu nome constava na lista dos 177 exonerados em 01 de 
março de 2019, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 
26.11.2018, com o MPMG? Em caso afirmativo, qual ou quais os servidores e por qual 
motivo foram recontratados? 
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- Requerimento n.º 72/2019, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. 
Assunto: requerem ao Executivo Municipal  que interceda junto ao à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico para que nos encaminhe informação e documentação 
abaixo relacionadas acerca do  Projeto de Lei nº 54/2019 que “autoriza o Poder 
Executivo a conceder remissão total, bem como isenção de créditos tributários do 
Município correspondente a eventuais dívidas da CODEMIG relativas a impostos, taxas, 
contribuições e seus acessórios, incidentes sobre terrenos integrantes do Distrito 
Industrial de Alfenas-MG”, de autoria do Executivo Municipal, apresentado no dia 
5.11.2019, em tramitação ordinária. 

I – Houve cisão ou fusão da Companhia de Desenvolvimento de Minas 
Gerais – CODEMIG? Em caso afirmativo, gentileza nos enviar cópia atualizada da 
respectiva documentação. 

 
3.3.2 Discussão e Votação em Único Turno de Moções: 

 
- Moção de Pesar nº 21/2019, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa aos 
familiares de André Afonso Milan.  
 

 3.3.3 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 

- Projeto de Lei nº 22/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Municipal nº 4.773, de 20 de dezembro de 2017, já modificada pela Lei Municipal nº 
4.828, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Alfenas para o período de 2018-2021”. 
 
- Projeto de Lei nº 23/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro 
de 2020 e dá outras providências”. 

 
  3.3.4 Discussão e Votação em Segundo Turno: 

 

- Projeto de Lei nº 20/2019, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio, que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação para matrícula 
de alunos na rede de ensino no município de Alfenas-MG e dá outras providências” 

- Projeto de Lei nº 30/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Municipal 4.391, de 25 de maio de 2012, que dispõe das especificações das carreiras de 
Agentes Operacionais.e.Agentes.Operacionais.Especializados”. 
 
IV – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia).  


