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  PAUTA 
16ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 19.11.2018 

Segundo Período da Sessão Legislativa de 2018 
 
I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 
 
1.1  Verificação do Quorum. 

 
1.2 Discussão da ata da reunião ordinária anterior.  

 
1.3 Expediente do Executivo: 

  
1.4 Leitura das indicações de Vereadores: 
 
- Indicação nº 475/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Estudos para amenizar problemas com via pública, com Operação Tapa Buracos, 

escoamento de águas de chuva e limpeza na Rua Antônio da Silva Lemos, em toda a sua 

extensão, no bairro Jardim Tropical. 

- Indicação nº 476/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Carpina e limpeza na Rua Antônio da Silva Lemos, no bairro Jardim Tropical- 

passeios e notificação de proprietários com terrenos sujos. 

- Indicação nº 479/2018, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Estudos para amenizar problemas na via pública com o calçamento de pedra, bem 

como realizar o escoamento de águas de chuvas e limpeza na Rua Paulo Paulino da Costa, 

em toda a sua extensão, no bairro Vila Godoy. 

- Indicação nº 482/2018, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: Que verifique a possibilidade, dentro dos critérios técnicos e administrativos, em 
manter as Unidades de Saúde (PSFs) abertas durante o horário de almoço. 
 
- Indicação nº 483/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: Providencie a limpeza do terreno localizado na Rua Tupi, em frente ao número 162, 

no bairro Jardim Santa Maria II. 

 
- Indicação nº 484/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: realizar uma limpeza do terreno localizado na Rua Tupi, ao lado do nº 932, no 

Jardim Santa Maria II. 

- Indicação nº 485/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: realizar a pintura da faixa de pedestres em frente ao teatro municipal. 
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- Indicação nº 486/2018, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá 
Assunto: Cobrar da empresa que está executando a obra no trevo para que seja realizada 
melhor sinalização, principalmente no período noturno, com cones e materiais refletivos. 
 
1.4 Palavra do vereador (concedo a 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: 
 
 2.1.2 Projetos de iniciativa do Legislativo: 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Waldemilson Gustavo 
Bassoto, que “Concede título de honra ao mérito à Senhora Julieta Aparecida Moreira 
Rodrigues”. 
 
2.2 Leitura de Pareceres: 
 

2.2.1 Parecer conjunto das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final, de Orçamento e Finanças Públicas: 
 
- Projeto de Lei n.º 40/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Estima a receita e fixa 
as despesas do Município de Alfenas para o exercício financeira de 2019”. 
 
2.2 Discussão e Votação de Proposições. 
 
2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 

a) Requerimentos: 
 

- Requerimento nº 101/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação 
Justiça e Redação Final: 

Assunto: solicitar ao Executivo Municipal seja encaminhada ao referido órgão colegiado as 

informações abaixo relacionadas: 

I – cópia do ato administrativo que instituiu o “Programa Reconstruir”, caso exista; 
 
II – o “Programa Reconstruir” foi devidamente consignado no PPA vigente e nas 

demais normas orçamentárias respectivas? 
 

III – Gentileza tecer outras considerações que julgarem pertinentes. 
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- Requerimento nº 102/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação 
Justiça e Redação Final: 
Assunto: solicitar ao Executivo Municipal, informações abaixo relacionadas referentes ao 
Projeto de Lei nº 92/2017, que “ autoriza a concessão de subvenção econômica, a 
consignação de ação no Plano Plurianual vigente e a abertura de crédito adicional”- 
(Mensagem nº 80, de 24.11.2017), de autoria do Executivo Municipal, apresentado na 
reunião ordinária do dia 27 de novembro de 2018, em tramitação ordinária, seja encaminhada 
ao referido órgão colegiado as informações abaixo relacionadas: 

  Considerando a atual situação financeira do Município, além de que já 
transcorreu o lapso temporal e o mencionado projeto encontra-se inócuo. Diante disso, 
indaga-se:  

 I – O Executivo pretende dar prosseguimento à tramitação da proposição ou 
solicitará a retirada do Projeto de Lei nº 92/2017 e encaminhará novo projeto de lei a esta 
Casa?  
 
- Requerimento nº 103/2018, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa 

Assunto: Que informe a esta Casa de Leis, qual é a empresa responsável pelas obras na 

quadra de esporte do Bairro Campos Elíseos, bem como informar os motivos pelo abandono 

da obra. 

b) Moções: 
 
- Moção de Congratulações e Aplausos nº 19/2018, subscrita pelo Vice-Presidente, 
Vereador João Carlos Tercetti, ao Sr. Luiz Henrique de Almeida, popularmente conhecido 
como Tuca, pelo excelente trabalho que realiza nesta cidade à frente da Horta Comunitária, 
notadamente em prol da ressocialização dos detentos.  

 
- Moção de Congratulações e Aplausos nº 20/2018, subscrita pelo Vice-Presidente, 
Vereador João Carlos Tercetti, à Senhora Luciana Ferreira dos Santos, pelo excelente 
trabalho que realiza nesta cidade à frente da Horta Comunitária, notadamente em prol da 
ressocialização dos detentos. 
 
- Moção de Pesar nº 22/2018, subscrita pelo Vereador Décio Paulino da Costa, à família de 
Olívia Barbosa de São Geraldo, em decorrência de seu falecimento na data de hoje. 
 
2.2.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
 
- Projeto de Lei n.º 40/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Estima a receita e fixa 
as despesas do Município de Alfenas para o exercício financeira de 2019”. 
 
2.2.2 Discussão e Votação em Segundo Turno: 
 
- Projeto de Lei nº 32/2018, de autoria do Executivo Municipal que “Cria o Programa de 
Saúde dos Animais – PROSAN no âmbito do Município de Alfenas” 
 
III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, vedado o 
retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do Dia).  


