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PAUTA 
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 02.12.2019 

Segundo 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/Gab/Vice-Prefeito nº 1004/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação nº 498/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, 
informando sobre os bairros de Alfenas que possuem a Internet Popular. 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 1018/2019, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta ao Requerimento nº 133/2019, de autoria do Vereador Décio Paulino da 
Costa, encaminhando os documentos sobre o Mercado Municipal. 

 
 
1.4 Leitura das indicações de Vereadores: 

 
- Indicação nº 551/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: limpeza e manutenção da quadra esportiva do bairro Jardim Primavera. 
 
- Indicação nº 553/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: fazer a calçada na Rua Alferes Domingos Vieira e Silva, n.º 999. 
 
- Indicação nº 560/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: providencie junto ao setor competente, o devido reparo de duas rampas de 

acessibilidade existentes na Rua Sete de Setembro, próximas aos números 180 e 245, no 

bairro Centro. 

- Indicação nº 561/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: providencie junto ao setor competente, os devidos reparos na rampa de 

acessibilidade existente na Rua Coronel Pedro Correia, próximo ao número 105, no bairro 

Centro. 
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- Indicação nº 562/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: providenciar, urgentemente, uma operação tapa-buracos em toda extensão da 

Rua Pernambuco, principalmente na altura do número123, no Bairro Santa Luzia.   

- Indicação nº 563/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: providenciar a devida manutenção, limpeza e reparos nos bueiros localizado na 

Rua Paraíba, na altura do número 166 - Bairro Santa Luzia dos Eucaliptos. 

- Indicação nº 564/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: notificar o proprietário do terreno situado na Rua Paraíba, na altura do número 

112, no bairro Santa Luzia. 

- Indicação nº 565/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: trocar a tampa de cimento de um bueiro que está quebrada na calçada da 
Avenida Governador Valadares, na altura do número 272, conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 566/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: tapar o bueiro localizado no meio da Rua Professor Carvalho Júnior, em frente 
ao imóvel de nº234. 
 
- Indicação nº 567/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: realizar a limpeza das calçadas e meios-fios do bairro Santa Luzia, em especial 
na Rua Pernambuco. 
 
- Indicação nº 568/2019, de autoria conjunta dos Vereadores Fábio Marques Florêncio e 
José Carlos de Morais. 
Assunto: estude junto ao setor competente a possibilidade aproveitar material asfáltico 

removido da obra de repavimentação da Av. Governador Valadares, para ser utilizado na 

estrada vicinal de acesso a Balsa da Harmonia. 

- Indicação nº 569/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: tampar os buracos ao lado da Igreja no bairro Santa Luzia, na Rua Amazonas, 
na altura do número 1416, conforme foto anexa. 
 
 
- Indicação nº 570/2019, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: providencias quanto aos buracos existentes na Rua São Miguel, na altura dos 
números 854, 860, 851, 857 - Jardim Boa Esperança, bem como a compactação de solo e 
manutenção do bueiro ali localizado. 
 
 
- Indicação nº 573/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
Assunto: Que verifique a possibilidade de regulamentar, através de Decreto, a Lei 
Municipal nº 4.879, de 24 de outubro de 2019, que “Dispõe sobre a oficialização da 
Língua Brasileira de Sinais – Libras, no Município de Alfenas e dá outras providências”. 

 
Para facilitar o desenvolvimento do Decreto, venho encaminhar minuta anexa a 

esta indicação.  
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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 – ORDEM DO DIA 
 
2.1 Apresentação de Proposições: 
 

2.1.1 Projetos de iniciativa do Executivo:  
 

- Mensagem nº 98, de 14 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, que “propõe modificações ao projeto de Lei Complementar que altera a 
Lei municipal nº1.344, de 15 de dezembro de 1975, a Lei Municipal nº2.737, de 16 de 
outubro de 1995, que instituíram o código administrativo e o código sanitário de alfenas e 
a Lei Complementar nº18, de 18 de novembro de 2011, preconizado pela mensagem 
nº83/2019”. 

 
 

- Mensagem nº 100, de 14 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, que encaminha projeto de lei complementar que “altera a Lei Municipal 
nº 2.737, de 16 de outubro de 1995, que instituiu o código sanitário de alfenas e a lei 
complementar nº18, de 18 de novembro de 2011” . 

 
- Mensagem nº 124, de 27 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel, com 
obrigação de fazer, e dá outras providências”. 

 
- Mensagem nº 125, de 27 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “ Dispõe sobre a desafetação e 
afetação de áreas e dá outras providências”. 

 
- Mensagem nº 126, de 27 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel, com 
obrigação de fazer, e dá outras providências”. 

 
 

- Mensagem nº 127, de 29 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Propõe modificações ao Projeto de 
Lei, preconizado pela Mensagem n.º 122/2019, que dispõe sobre a doação de imóvel com 
obrigação de fazer e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 128, de 29 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “ Solicita a retirada do Projeto de Lei 
encaminhado pela Mensagem n.º 97, de 2019; e encaminha Projeto de Lei que “ Institui o 
Bônus-Alimentação e dá outras providências”. 
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- Mensagem nº 129, de 29 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, que “Propõe modificações ao Projeto de Lei, preconizado pela 
Mensagem n.º 107/2019, que dispõe sobre a doação de imóvel e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 130, de 29 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóveis a 
servidores públicos do Município de Alfenas e dá outras providências”.  
 
- Mensagem nº 131, de 29 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel, com 
obrigação de fazer, e dá outras providências”. 
 
 
- Mensagem nº 132, de 29 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Corrige os níveis das Carreiras de 
Agente Operacional e Auxiliar de Desenvolvimento Humano – ADH, e dá outras 
providências”.  
 
 
- Mensagem nº 133, de 29 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel, com 
obrigação de fazer, e dá outras providências”. 
 

 
 
2.2 Leitura de Pareceres. 
 
 2.2.1 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final ao seguinte projeto de lei: (SEM EXPEDIENTE) 
 
 
 2.2.2 Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto de lei: (SEM 
EXPEDIENTE) 

 

2.3. Discussão e Votação de Proposições: 

2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

A) Requerimentos: 

- Requerimento n.º 137/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 
Assunto: que envie a esta Casa Legislativa a seguinte documentação referente a 
doação de cestas básicas pelo Município, sendo: 
 
- relação do nome completo dos beneficiários com os respectivos endereços, os recibos 
de entrega assinados e a quantidade de entrega mês a mês. 
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- Requerimento n.º 138/2019, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 

Assunto: Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário na forma regimental, 

que oficie o Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando-lhe que envie informações sobre 

os funcionários do Cemitérios Municipal: 

1- Lista de servidores com seus respectivos horários de trabalhos (entrada e saída); 

2- Lista de servidores com seus respectivos vencimentos mensais e eventuais 

acréscimos, tais como, adicional de insalubridade e periculosidade 

OBS: FAVOR SEPARAR AS LISTAS POR SERVIDORES EFETIVOS E 
CONTRATADOS 

 - Requerimento n.º 143/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro.                        
- Assunto: 1) que informe a esta Casa Legislativa qual será a destinação das 70 
(setenta) barras de ferro de seis metros de comprimento (cantoneiras) que estão 
depositadas há quase três anos no almoxarifado da Prefeitura, conforme fotos anexas? 

 
2) que informe, inclusive, qual foi a destinação das outras 30 (trinta) barras de ferro de 
seis metros de comprimento (cantoneiras) que também estavam depositadas no referido 
almoxarifado da Prefeitura? 

B) Moções: 
 
- Moção de Pesar nº 38/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto, à 
família do Dr. Valério Dias Reis Coutinho (Dr. Valério) em decorrência de seu falecimento 
em 28 de novembro de 2019. 
 
- Moção de Congratulações e Aplausos nº 39/2019, de autoria do Vereador Reginaldo 
Aparecido Flauzino, a todos os Policiais Civis desta 2º Delegacia Regional de Polícia 
Civil/Alfenas, na pessoa da Delegada Dra. Renata Fernanda Gonçalves de Rezende, a 
qual representa todos os membros desta ínclita instituição, pelos excelentes trabalhos que 
a equipe da polícia civil vem realizando em nossa cidade, especialmente investigando e 
esclarecendo diversos crimes, assim como prendendo os culpados e reestabelecendo a 
ordem social que a população espera. 
 

2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: (SEM EXPEDIENTE) 
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2.3.3 Discussão e Votação em Segundo Turno: 
 
- Projeto de Lei nº 71/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o CEMEI – 
Centro Municipal de Educação Infantil – Alegria – Alvimar Dias Silva – “Pretinho” e dá 
outras providências”. 
 
- Projeto de Lei nº 79/2019, de autoria do Executivo Municipal, que que “Altera a Lei 
Municipal n.º 4.884, de 18 de novembro de 2019, que dispõe sobre a transposição da 
Carreira de Serviços de Auxiliar de Desenvolvimento Humano – C.S.A.D.H, do Anexo I da 
Lei Municipal nº 4246, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores  da Prefeitura Municipal de 
Alfenas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências, para o Anexo I 
da Lei Municipal nº 4.231, de 3 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Sistema 
Municipal de Ensino, o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
Profissionais da Educação, autoriza a criação de cargos de provimento efetivo de 
Professor – Carreira I, Tabela A e dá outras providências”. 
 
_Projeto de Lei nº 80/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “autoriza a 
desafetação e doação de trecho de via pública subutilizada, com encargo, para fins 
empresariais, e dá outras providências”. 
 
III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos vereadores, 
vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no Expediente ou na Ordem do 
Dia).  
 

C O N V O C A Ç Ã O 
 
Ficam os Srs. Vereadores convocados para a Sessão Solene a ser realizada 

no dia 04 de dezembro de 2019, Quarta-feira, às 20h, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, para solenidade de entrega de Título de cidadania 

honorária às Dras. Luciani Duarte Pigatin e Luciana de Barros Cavalcanti, 

homenageadas pelo Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. 

C O N V O C A Ç Ã O 
 
Ficam os Srs. Vereadores convocados para a Sessão Solene a ser realizada 

no dia 05 de dezembro de 2019, Quinta-feira, às 20h, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, para solenidade de entrega de Título de cidadão 

honorário ao Pastor Benedito Aparecido Teixeira, homenageado pelo 

Vereador Tadeu Donizetti Fernandes. 


