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PAUTA 
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 20.03.2019 

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 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício n.º 084/SMS/2019, de autoria da Secretária Municipal de Saúde Deyv Cabral de 
Assis, em resposta ao Requerimento n.º 21/2019, encaminhando informações sobre o 
procedimento de cintilografia.  

 
- Ofício n.º 166/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, 
em reposta ao Requerimento n.º 118/2018, de autoria da Vereadora Katia Goyatá, 
encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Fazenda.  
 
- Ofício n.º 178/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, 
solicitando prorrogação do prazo para reposta ao Requerimento n.º 18/2019, por 
motivo de atraso na entrega de documentos por parte da associação.  
 
 
1.4  Leitura das indicações de Vereadores 
 
- Indicação nº 137/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: trocar as lâmpadas da Praça Tereza Carvalho, localizada em frente a Igreja 
Matriz de Nossa Senhora Aparecida, fotos anexas. 
 
- Indicação nº 138/2019, de autoria do Presidente Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: intervir junto à praça do Poliesportivo, afim de que possam cortar a grama e 
fazer uma limpeza para melhor acesso da população. 
 
- Indicação nº 139/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 
Assunto: recolher para instalação e fixação o aparelho danificado da academia ao ar livre 
que fica localizada na Rua Uberlândia, entre os bairros Residencial Oliveira e Jardim 
Olímpia. 
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- Indicação nº 140/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: trocar as lâmpadas localizadas na Avenida Alberto Vieira Romão, no Distrito 
Industrial, em toda a sua extensão, fotos anexas.  
 
- Indicação nº 141/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: tapar os buracos na Rua Padre Cornélio Hans, nas proximidades dos nºs 2021 a 
2627, no bairro Jardim Boa Esperança. Seguem fotos anexas. 
 
- Indicação nº 142/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: realizar a limpeza do lote ao lado da Escola Professora Maria Conceição 
Carvalho- Dona Zinica. 
 
- Indicação nº 143/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
Assunto: realizar a limpeza do terreno situado na Rua Imbira, em frente ao n.º 64, no 
bairro Vale Verde., conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 144/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
Assunto: realizar manutenção na pavimentação asfáltica da Rua Luiz Libânio Prado, para 
tapar os buracos no local em frente ao Bar Vira Copos. 
 
- Indicação nº 145/2019, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto. 
Assunto: realizar operação tapa buracos na Rua 13 de maio, em frente ao n.º 1302. 
 
- Indicação nº 146/2019, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto. 
Assunto: pintar uma faixa amarela e de colocar uma placa de Carga/Descarga na Rua 
Antônio Fernandes Salles, em frente ao nº 352. 
 
- Indicação nº 147/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: trocar as lâmpadas da Avenida Governador Valadares em toda a sua extensão. 
 
- Indicação nº 148/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 
Assunto: realizar a operação tapa buracos na extensão da Av. Governador Valadares. 
 
- Indicação nº 149/2019, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo Bassoto. 
Assunto: reforçar a sinalização horizontal na esquina entre as Ruas Padre José 
Grimminck e Adolfo Engel. 
 
- Indicação nº 150/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá 
Assunto: realizar a limpeza do bueiro na Rua Tiradentes, em frente ao imóvel nº 998. 
 
 
- Indicação nº 152/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: realizar a poda de árvore na Alameda das Perobas, próximo do n.º 684, no 
Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº 153/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva 
Assunto: realizar a troca de lâmpada em poste de iluminação pública na Alameda das 
Perobas, próximo aos números 548/540, no Jardim Primavera. 
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- Indicação nº 154/2019, de autoria do Presidente Fábio Marques Florêncio. 

Assunto: que verifique a possibilidade de realizar a limpeza da Rua Carmelita Coutinho, 

Vila Borges, especialmente nas proximidades do N. 208, visto que o local necessita 

urgentemente de intervenção.  Neste diapasão, que também realize operação tapa 

buracos na Rua Raquel Munhoz Leite, visto que em todo trecho existem inúmeros 

buracos causando graves problemas, bem como a Avenida Governador Valadares, em 

especial nas proximidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

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 – TRIBUNA LIVRE AO CIDADÃO (tempo máximo15 minutos) 

 
- Sr. Juquiel dos Santos, inscrito na palavra livre para falar sobre “Desrespeito ao Meio 
Ambiente e Dano ao Patrimônio Público (caso do coqueiro agredido ao lado da 
biblioteca). 
 
 
III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA 
 
3.1 Apresentação de Proposições: 
 
 3.1.1 Projetos de inciativa do Executivo: 
 
 3.1.2 Projetos de inciativa do Legislativo: 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de iniciativa do Vereador José Carlos de Morais, que 
“Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Músico Júlio César da Paz”.  
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de iniciativa do Vereador José Carlos de Morais, que 
“Concede Título de Cidadão Honorário ao Tenente Coronel do 64º Batalhão da PM Márcio 
Bocher”.  
 
 
3.2 Leitura de Parecer das Comissões Permanentes: 
 
 3.2.1 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final aos seguintes projetos: 
 
 
- Projeto de Lei nº 11/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “ Altera a Lei 
Municipal n.º 3.067, de 13 de novembro de 1998, que dispõe sobre a eliminação de 
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barreiras arquitetônicas para portadores de deficiência nos locais de fluxo de pedestres e 
edifícios do uso público e dá outras providências”.  
 

- Projeto de Resolução nº 01/2019, de autoria do da Mesa Diretora, que “altera a 
Resolução nº 4/2016 – Novo Regimento da Câmara Municipal de Alfenas/MG”,  
 

3.3 Discussão e Votação de Proposições: 
 

    3.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 
a) Requerimentos: 

 
- Requerimento n.º 29/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, 
Justiça e Redação Final: 
 
Assunto: que seja encaminhada a esta Casa a documentação abaixo relacionada acerca 
do Projeto de Lei nº 6/2019, que “autoriza a cessão de direito real de uso de imóvel, 
equipado com bens móveis e utensílios diversos e dá outras providências”: 

– avaliação de acordo com valor de mercado feita pela Comissão de 
Avaliações da Prefeitura, do bem imóvel de que trata o projeto e dos bens móveis 
constantes do Relatório de Bens/Centros de Custo, emitido pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural, páginas 1 a 12, anexas à proposição. 

 
    3.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 

 
- Projeto de Lei nº 04/2019, de autoria do Executivo Municipal, 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”. 

 
- Projeto de Lei nº 11/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “ Altera a Lei 
Municipal n.º 3.067, de 13 de novembro de 1998, que dispõe sobre a eliminação de 
barreiras arquitetônicas para portadores de deficiência nos locais de fluxo de pedestres e 
edifícios do uso público e dá outras providências”.  
 

- Projeto de Resolução nº 01/2019, de autoria do da Mesa Diretora, que “altera a 
Resolução nº 4/2016 – Novo Regimento da Câmara Municipal de Alfenas/MG”,  

 
    3.3.2 Discussão e Votação em Segundo Turno: 

 
- Projeto de Lei nº 1/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Proíbe o corte no 
fornecimento de energia elétrica e água nos horários e dias determinados e dá outras 
providências”.  
 
- Substitutivo, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final, ao Projeto de Lei nº 03/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui, no 
âmbito do Município de Alfenas, o Dia Municipal da Consciência Negra. 
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- Projeto de Lei nº 05/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Transforma as Folias 
de Reis em Patrimônio Cultural de Alfenas e autoriza doações de instrumentos, alegorias, 
transportes, uniformes e dá outras providências”. 
 
IV – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia). 


