
Página 1 de 5 

 

    

PAUTA 
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 11.11.2019 

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 Comunicados da Mesa Diretora: 
 
A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, 
Legislação, Justiça e Redação Final, aprovou, conclusivamente, no dia 05.11.2019, nos 
termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 163, todos do Regimento Interno, os 
seguintes projetos de decreto legislativo - Projeto de Decreto Legislativo n.º 29/2019, de 
autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que “Concede diploma de honra ao 
mérito ao Sr. Wanderley Marques”, - Projeto de Decreto Legislativo n.º 30/2019, de 
autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva, que “Concede diploma de honra ao mérito 
ao Sr. Elton Reis” os quais, após a redação final, serão devolvidos ao Presidente para 
promulgação. 
 
1.4 Expediente do Executivo: 

 
- Ofício nº 92/2019 – PMA/SECDE, subscrito pela Arquiteta Urbanista – Geógrafa da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico Lilian Mara de Castro Azevedo ao 
Presidente desta Casa Legislativa Fábio Marques Florêncio, em resposta ao 
Requerimento nº 107/2019, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro, 
prestando informações sobre a emenda parlamentar individual do deputado Tenente 
Lúcio e apresentando a cronologia do processo de contratação para contextualização dos 
acontecimentos e melhor entendimento dos fatos. 

 

1.5 Expediente de Vereadores: 
 

- Ofício nº 130/2019, subscrito pelo Vereador Antônio Carlos da Silva, apresentando 
Moção de Parabéns ao Sr. Gabriel Cruz pelo excelente trabalho realizado na escola de 
futebol de Gaspar Lopes e Campanha “volta Gabriel”. 

 
1.6 Leitura das indicações de Vereadores: 

 

- Indicação nº 522/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: realizar reparos no telhado (beiral) na estrutura do Tiro de Guerra TG 04-004. 
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- Indicação nº 523/2019, de autoria do Vereador João Carlos Tercetti Augusto. 
Assunto: realizar, urgentemente, a cobertura, com massa asfáltica, dos buracos 
existentes na Alameda das Acácias, próximo ao número 743, Bairro Jd. Primavera. 
 
- Indicação nº 524/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: instalação de rede protetora (aérea) na quadra esportiva do bairro Jardim 
Primavera, localizada na Alameda das Sibipirunas. 
 
- Indicação nº 525/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: ratifica a Indicação nº 296/2019, acrescentando a realização de limpeza/varrição 
e capina em toda extensão da Rua Dª. Conceição e em todo bairro Santa Maria. 
 
- Indicação nº 526/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: realizar a limpeza do lixo e mato na calçada da Avenida Dr. Lincoln Westin da 
Silveira, n.º 2055, em frente ao Posto Jaguar. 
 
- Indicação nº 527/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
Assunto: realizar operação tapa-buracos na extensão da Rua Raimundo Correa, no bairro 
Jardim São Carlos. 
 
- Indicação nº 528/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: realizar a manutenção/pintura das faixas de pedestres localizadas em toda 
extensão da Rua Presidente Arthur Bernardes, em especial naquela localizada nas 
proximidades do Banco Itaú. 

 
- Indicação nº 529/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 

Assunto: disponibilizar banheiros e água fresca no parquinho infantil localizado próximo à 

COPASA, Prefeitura e Câmara Municipal. 

 
- Indicação nº 530/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 

Assunto: ratifica as Indicações nºs 349/2019 e 379/2019, conserto das tampas de bueiros 

localizados nos cruzamentos das Alamedas Jequitibás/Acácias e Av. Dr. Lincoln Westin 

da Silveira/Alameda Sibipirunas. 

 
- Indicação nº 531/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 

Assunto: realizar a operação tapa buracos em toda extensão da Av. Governador 

Valadares. 

 
- Indicação nº 532/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 

Assunto: providenciar a troca da lâmpada queimada, do poste de iluminação pública 

localizado na Padre João Batista, em frente ao número 452. 

 
- Indicação nº 533/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 

Assunto: providenciar junto ao setor competente a pintura imediata de uma faixa de 

segurança no trevo da Unifenas. 

 
- Indicação nº 534/2019, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
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Assunto: realizar a limpeza em toda extensão das vias públicas Raimundo Corrêa e 
Capistrano de Abreu, no bairro Jardim São Carlos. 

 
- Indicação nº 537/2019, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 
Assunto: de instalar imediatamente faixa de pedestres no trevo, cuja solicitação foi feita 
por funcionários do Supermercado Mart Minas. 

 
1.7 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 máximo 15 minutos) 
 
- Sr. Rodrigo Barbosa Mikelino, CPF 050.616.706.20, inscrito na palavra livre para falar 
sobre o feriado do dia 20 de novembro. 
 
III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA 
 
3.1 Apresentação de Proposições: 
 

3.1.1 Projetos de inciativa do Executivo: 
 
- Mensagem nº 88, de 1º de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a concessão de incentivo 
fiscal aos cidadãos para regularização de imóveis – isenção de ITBI – Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis no Município de Alfenas para famílias de baixa renda”.  
 
- Mensagem nº 95, de 08 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Institui a gratificação de produtividade 
e auxílio-fardamento, a ser concedido aos ocupantes do cargo efetivo de carreira da 
Guarda Municipal, na forma que especifica.”.  
 
- Mensagem nº 96, de 08 de novembro de 2019, subscrita pelo Prefeito Municipal, Luiz 
Antônio da Silva, encaminhando projeto de lei que “Autoriza a doação de imóvel, com 
encargo, para fins empresariais”.  
 
 3.1.2 Projetos de inciativa do Legislativo 
 
- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa que 
“Concede título de cidadã honorária à Sra. Kátia Geralda Silva Goyatá”. 
 
3.2 Leitura de Pareceres. 
 
 3.2.1 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final ao seguinte projeto de lei: 
 
- Projeto de Lei nº 68/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Municipal nº 4.595, de 11 de março de 2015 que institui Zonas Especiais de Interesse 
Social – ZEIS II e III no âmbito do Município de Alfenas e dá outras providências”. 
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- Projeto de Lei nº 75/2019, de autoria do Executivo Municipal, 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 4.246, 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”. 
 

3.2.2 Parecer Verbal da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas ao 
seguinte projeto de lei: 
 
- Projeto de Lei nº 75/2019, de autoria do Executivo Municipal, 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 4.246, 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”. 
 
3.3. Discussão e Votação de Proposições: 
 

3.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
 

A) Projetos com tramitação em regime de urgência: 
  
- Projeto de Lei nº 75/2019, de autoria do Executivo Municipal, 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 4.246, 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”. 
 

B) Requerimentos 
 

- Requerimento n.º 131/2019, de autoria do Vereador Fábio Marques Florêncio. 
Assunto: que proceda junto à Procuradoria Geral do Executivo, a fim de que seja 
encaminhada a esta Casa Legislativa a devida alteração do Projeto de Lei nº 13, de 01 de 
março de 2019, que dispõe sobre a criação de cargos comissionados denominados 
“DAS”, dentro da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Alfenas, em especial 
a tipificação das 150 (cento e cinquenta) funções gratificadas, bem como contendo as 
funções e atribuições específicas dos cargos de recrutamento amplo por Secretaria, 
dentre outras. 
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- Requerimento n.º 132/2019, de autoria do Vereador Antônio Carlos da Silva. 
Assunto: que encaminhe a esta Casa Legislativa as notificações enviadas aos 
proprietários dos terrenos próximos aos imóveis nºs 403 e 433 da Rua Conceição, no 
bairro Santa Maria, haja vista solicitação formalizada através da Indicação nº 296/2019 
para notificar os proprietários para a realização da devida limpeza. 
 
- Requerimento n.º 133/2019, de autoria do Vereador Décio Paulino da Costa. 
Assunto: que encaminhe a esta Casa informações acerca das normas que são 
cumpridas no Mercado Municipal, bem como quais as partes que são públicas e quais são 
privadas. 
 

- Requerimento n.º 135/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino  
Assunto: convite ao Prefeito Municipal a comparecer em Reunião Ordinária a ser 
agendada, nos termos do Art. 21, XXIII, “c”, diante de requerimento de convocação 
subscrito pelo Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, para prestar esclarecimentos 
sobre as obras e abertura do Parque Municipal de Alfenas, Jardim Zoológico. 

 

C) Moções 
 
- Moção de Pesar nº 33/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino aos 
familiares do Sr. Luiz Gonzaga Cunha (Docinho). 
 
- Moção de Pesar nº 34/2019, de autoria do Vereador Reginaldo Aparecido Flauzino aos 
familiares da Sra. Gasparina de Assis Leite (Dona Naná). 
 

3.3.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 
 
- Projeto de Lei n.º 68/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 
4.595, de 12 de março de 2015, que institui as Zonas Especiais de Interesse Social – 
ZEIS II e III, no âmbito do Município de Alfenas e dá outras providências”. 
 

3.3.3  Discussão e Votação em Segundo Turno: 
 
- Projeto de Lei nº 66/2019, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal 

nº 4.843, de 8 de maio de 2019, que autoriza a desafetação parcial de áreas verdes do 
Distrito Industrial de Alfenas, a aquisição e afetação de imóvel como medida de compensação 
ambiental 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).  


