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PAUTA 
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 07.12.2020  

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 Expediente do Executivo: 

  
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 542/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em resposta à Indicação nº 424/2020, 
de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, informando que segue impresso o e-
mail enviado à empresa Vaga Lume, bem como a resposta da mesma, contendo 
protocolos para atendimento. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 543/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Antônio 
Carlos Esteves Pereira, ao Presidente desta Casa, em resposta ao Requerimento nº 
27/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, informando que seguem 
anexos esclarecimentos prestados pelo responsável técnico social do Residencial Tupã. 
 
1.4 Expediente de Terceiros: 
 
- Correspondência, encaminhada pelo Aplicativo BoraCar, prestando esclarecimentos 
em relação a Moção de Congratulações e Aplausos nº 41/2020. 
 
1.5 Leitura das indicações de Vereadores:  
 
- Indicação nº 447/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro. 
Assunto: instalar passagem elevada de pedestres na Rua Silviano Brandão, em toda a 
sua extensão. 
 
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 – SEGUNTA PARTE – ORDEM DO DIA. 
 
2.1 Apresentação de Proposições: 
 
 2.1.1 Iniciativa do Executivo: 
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- Substitutivo ao Projeto de Lei nº 13/2019, de autoria da Comissão de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final, com a seguinte ementa: “Dispõe sobre a Estrutura 
Administrativa do Município de Alfenas, sobre os Cargos em Comissão, dá nova 
organização e outras providências”. 
 
- Mensagem nº 66, de 02 de dezembro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei com a seguinte ementa: “Autoriza a 
prorrogação dos contratos referente às contratações, por tempo determinado, de 
servidores para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no 
Município de Alfenas e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 67, de 02 de dezembro de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei com a seguinte ementa: “Autoriza a 
alienação de espaço aéreo e dá outras providências”. 
 
 

2.1.2 Iniciativa do Legislativo: 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Vagner Tarcísio de Morais, que 
“Concede diploma de honra ao mérito ao Dr. Paulo Cássio Moreira. 
 
2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.2.1 SOLICITO Parecer Verbal da Comissão de Constituição, Legislação, 
Justiça e Redação Final, de Orçamento e Finanças Públicas: 
 
- Projeto de Lei nº 53/2020, de autoria do Executivo Municipal, com a seguinte ementa: 
“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências”. 

 
2.2 Discussão e Votação de Proposições: 

 
2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno:  
 
a) Projetos em Regime de Urgência:  

 
- Projeto de Lei nº 53/2020, de autoria do Executivo Municipal, com a seguinte ementa: 
“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências”. 
 

b) Moções: 
 

- Moção n.º 40/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 
Assunto: Moção de pesar à família do Senhor Julimar Santos Lima, popularmente 
conhecido como Simidão, em virtude do seu falecimento ocorrido em 26 de novembro de 
2020. 

 
- Moção n.º 42/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 
Assunto: Moção de pesar à família do Senhor Luiz Henrique Lopes Scalle, em virtude do 
seu falecimento ocorrido em 29 de novembro de 2020. 
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2.2.3 Discussão e Votação em Segundo Turno:  
 
- Projeto de Lei nº 39/2020, de autoria do Executivo Municipal, com a seguinte ementa: 
“Autoriza concessão administrativa de execução indireta de serviços de manutenção das 
vias e estradas públicas rurais municipais com contrapartida de outorga a realização de 
obra de investimento, dentro do perímetro do Município de Alfenas e dá outras 
providências”. 
 
III - PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento de vereadores, vedado 
o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia).  


