
Página 1 de 6 

 

     

PAUTA 
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 16.03.2020 

Primeiro 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 Comunicados da Mesa Diretora: 

 
A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final, aprovou, conclusivamente, no dia 10.03.2020, nos 
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, o 
seguinte projeto: - Projeto de Decreto Legislativo 01/2020, de autoria do Vereador 
Antônio Carlos da Silva, que “Concede diploma de honra ao mérito a Sra. Carmem 
Romana Esteves Rocha”, o qual, após a redação final, será encaminhado à Presidência 
do Legislativo para promulgação. 

 
 
1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 149/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta ao Requerimento n.º 06/2020, de autoria da Vereadora Katia Goyatá, 
encaminhando relação atualizada dos convocados do Concurso 001/2016, referente aos 
cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Humano, Professor Carreira IA e Supervisor 
Pedagógico.  
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 153/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação n.º 398/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, 
no qual informa que o corte da árvore solicitado foi devidamente executado. 
 
- Ofício/Gab/Vice-Prefeito nº 154/2020, subscrito pelo Secretário Executivo Sr. Antônio 
Carlos Esteves Pereira ao Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, 
em resposta à Indicação n.º 507/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis 
Monteiro, no qual informa que o corte da árvore solicitado foi devidamente executado. 
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1.5 Leitura das indicações de Vereadores: 
 

- Indicação nº 103/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Troca de lâmpadas na Rua Bias Fortes, nº 528, no Centro. 

 

- Indicação nº 115/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: troca de lâmpadas em poste de iluminação pública nas ruas General Costa 
Campos, nº83, bairro Centro e Rua da Saudade, nº 274,  bairro Vila Betânia. 
 
- Indicação nº 118/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: Troca de lâmpadas em poste público na Rua Coronel Pedro Corrêa, nº466, 
Centro e na Rua Coronel Pedro Correa, 190, Centro. 
 
- Indicação nº 119/2020, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Claudina Machado, 
desde a BR 369 à Igreja Congregação Cristã do Brasil. Ratifica pedido de instalação de 
travessia de pedestres na rua Claudina Machado, perto da Vidro Minas. 
 
- Indicação nº 122/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: fazer uma rampa elevada para travessia de pedestres na Rua Pedro Tercetti, 
próximo ao nº160, Bairro Morada do Sol. 
 
- Indicação nº 123/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá 
Assunto: arrumar os buracos em toda a extensão da Rua Maestro João Manoel, no Bairro 
Bosque dos Ipês, conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 124/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá 
Assunto: realizar uma limpeza urgente de um bueiro localizado próximo ao posto de 
gasolina Jaguar, o qual está obstruído por muita sujeira, conforme se verifica na foto 
anexa. 
 
- Indicação nº 125/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: fazer a limpeza na Rua Pedro Tercetti, descendo aquela via ao lado esquerdo, 
no Bairro Morada do Sol, conforme foto anexa. 
 
- Indicação nº 126/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: consertar o enorme buraco que se formou na Rua Gabriel Monteiro, bem em 
frente à garagem do imóvel de nº 576. 
 
- Indicação nº 127/2020, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: RATIFICANDO INDICAÇÃO Nº 213/2019, venho solicitar ao setor competente 
que verifique a possibilidade de realizar operação tapa-buracos e limpeza das ruas em 
toda a extensão das vias públicas do Bairro Jardim Boa Esperança. 
 
Na oportunidade, solicito que sejam pintados os meios-fios e as faixas de trânsito no 
bairro Jardim Boa Esperança.   
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- Indicação nº 128/2020, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá 
Assunto: realizar a manutenção do asfalto, da poda de mato e a limpeza de toda a 
extensão do Bairro Vila Formosa. 
 
- Indicação nº 129/2020, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: realizar operação tapa-buracos e limpeza das ruas em toda a extensão das vias 
públicas do Bairro Vila Teixeira. 
 
- Indicação nº 130/2020, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: Realizar operação tapa-buracos na Rua Henrique Carivaldo de Miranda, nas 

proximidades do nº 53, Jardim Nova América. 

 
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 – ORDEM DO DIA 
 
2.1 Apresentação de Proposições: 
 

2.1.2 Projetos de iniciativa do Executivo: 
 
- Mensagem nº 17, de 11 de MARÇO de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE 
URGÊNCIA, que “ altera a Lei Municipal n.º 4.097, de 23 de dezembro de 2008, que 
dispõe sobre a reestruturação e organização administrativa da Prefeitura Municipal de 
Alfenas e dá outras providências”. 
 
- Mensagem nº 18, de 11 de março de 2020, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando Projeto de Lei que “ institui o ‘Programa Ttransformar’, 
destinado a atenção à saúde integral da população LGBTQI+, com enfoque em travestis e 
transexuais, no Município de Alfenas/MG e dá outras providências”. 
 
2.2 Leitura de Pareceres: 
 
2.2.1 Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, Legislação, 
Justiça e Redação Final, Orçamento e Finanças Públicas e Obras e Serviços 
Públicos: 
 
- Projeto de Lei nº 14/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “autoriza desafetação 
e afetação de áreas públicas, alienação e dá outras providências”.  

 
2.3 Discussão e Votação de Proposições: 

 
2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
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a) Emendas: 
 

- Emendas de autoria da Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça 
e Redação Final ao - Projeto de Lei nº 14/2020, de autoria do Executivo Municipal, que 
“autoriza desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e dá outras providências”.  
 

                I - EMENDA SUPRESSIVA: suprima-se o art. 3º do Projeto de Lei nº 14/2020, 

renumerando-se o dispositivo subsequente. 

                 II - EMENDA MODIFICATIVA: o inciso IV, parágrafo único do art. 1º do Projeto 

de Lei nº 14/2020 passará a vigorar com a seguinte redação:                

                  “Art. 1º (...) 

                    Parágrafo único. (...)  

                    (...) 

                     IV – transação administrativa ou permuta, devidamente justificada e 

com prévia licitação”. 

 
 

b) Requerimentos: 
 
- Requerimento nº 13/2020, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 
Assunto: que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia do empenho de pagamento de 
uma área de 40.000 m2, localizada no bairro rural São Tomé, cujo valor informado foi de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente à desafetação dessa área pelo 
Poder Executivo. 
 
- Requerimento nº 14/2020, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 
Assunto: que informe a esta Casa Legislativa todos os gastos com publicidade e 
divulgação realizados pela Prefeitura Municipal, desde 1º de janeiro de 2017 até os dias 
atuais, especificando por cada Secretaria. 
 
Tal requerimento não está adstrito aos gastos para dar publicidade a editais e outros atos 
normativos, mas a todo e qualquer gasto realizado com divulgação e publicidade em 
geral. 
 
- Requerimento nº 15/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Flauzino. 
Assunto: No que pertine aos recursos municipais destinados à segurança pública, bem 
como por ser a Controladoria o setor responsável por aprovar as prestações de contas 
das entidades e promover o alicerce das despesas com dinheiro público, venho requerer 
as seguintes informações e documentos abaixo relacionados: 

  I – Prestações de contas desde o início de 2017, até a presente data, 
referentes aos repasses de recursos ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de 
Alfenas – CONSEPA, sendo demonstrado os valores e gastos a todas instituições, ou 
seja, Polícia Civil, Polícia Militar, Sistema Prisional, Corpo de Bombeiros e Guarda 
Municipal. 
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II – Especificar quais desses recursos tiveram contribuição financeira do Poder 
Legislativo. 

III – Que seja também encaminhado o atual termo de cooperação em que o 
município mantém com o Consepa, no que tange a manutenção dos trabalhadores na 
Polícia Civil. 
 
- Requerimento nº 16/2020, de autoria do Vereador Reginaldo Flauzino. 
Assunto: Que preste esclarecimento quanto ao patrimônio histórico de nossa cidade, em 
especial a Concha Acústica, localizada na Praça Getúlio Vargas, bem como a política 
social do Governo, respondendo as seguintes indagações: 

  
I - Quais os motivos fizeram com que o Poder Executivo retirasse as grades de 

proteção da Concha Acústica? Onde se encontram estas grades atualmente? 

II – Não deveríamos preservar o patrimônio público quando não estivesse em 
atividade? Atualmente não vem ocorrendo eventos culturais naquele local. 

III – Com a retirada das grades o local se tornou vulnerável, sendo utilizado 
para práticas incompatíveis com o bem patrimonial histórico, ou seja, dormitório de 
pessoas em situação de rua, dependentes químicos, banheiro público, acúmulo de sujeira 
e lixos de todas as espécies. O Governo concorda com estas situações? Não seria de 
responsabilidade do mesmo a manutenção de um bem no “coração de nossa cidade”? 
Essa postura não traria danos a coletividade? 

IV – O Governo possui programas sociais para atendimento de dependentes 
químicos e pessoas em situação de rua, sendo assim, aquele local aberto não prejudica 
as famílias alfenenses que usufruem da Praça Getúlio Vargas? O odor, a sujeira e a 
ocupação do patrimônio ilegal, com a vênia do atual Governo, não caracteriza dano ao 
patrimônio público? Quebra dos princípios da Administração Pública? 
 
- Requerimento nº 17/2020, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
Assunto: Através da Secretaria competente requer providências no sentido de realizar 
com urgência os seguintes serviços:  
I – roçar os matos dos lotes e terrenos baldios do Bairro Jardim São Paulo, visto que no 

bairro existem inúmeros lotes e terrenos baldios totalmente cobertos pelo mato; 

II - limpeza dos locais que estão servindo hoje de lixão a céu aberto. 

c) Moções: 
 
- Moção de Repúdio nº 05/2020, subscrita pelo Vereador João Carlos Tercetti Augusto 
ao Governador do Estado de Minas Gerais Romeu Zema Neto diante das atitudes 
tomadas contrárias às reivindicações da categoria de Professores da rede pública do 
Estado de Minas Gerais. 
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2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
 
- Substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final ao Projeto de Resolução nº 02/2019, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Altera o § 4º do art 85 e os arts. 146 e 198 da Resolução nº 04, de 14 de dezembro de 
2016 – Novo Regimento Interno da Câmara Municipal e suas posteriores alterações”; e 
revoga-se o seu Capítulo IV, Das Licenças Partidárias, composto pelos arts. 84 ao 88”. 
 
- Projeto de Lei nº 14/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “autoriza desafetação 
e afetação de áreas públicas, alienação 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).  
 


