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PAUTA 
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 10.10.2022 

Segundo Período da Sessão Legislativa de 2022 
 

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 04.10.2022, às 09h, nos termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 

163, todos do Regimento Interno, o - Projeto de Decreto Legislativo nº 

18/2021, de autoria do Presidente Jaime Daniel, que “Concede Diploma de 

Honra ao Mérito ao Dr. Carlos Marcelo de Barros”, o qual será promulgado por 

esta Casa Legislativa. 

 

1.4  Expediente do Executivo: 

 

- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves 

Pereira, ao Presidente desta Casa, em resposta às seguintes proposições: 

 

- Ofício n.° 672/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 93/2022 de 

autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, encaminhando anexas as 

informações apresentadas pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Ação Regional, Conrado Gomes de Souza.  

 

- Ofício n.° 674/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 46/2022 de 

autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, encaminhando anexas as 

informações apresentadas pela Associação pela Solidariedade ao Recuperando 

-Assolar.  
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- Ofício n.° 677/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 74/2022 de 

autoria do Presidente Jaime Daniel, encaminhando relatório contendo os nomes, 

cargos e lotação dos servidores municipais ocupantes de cargos de provimento 

efetivo em comissão e contratados.  

 

1.4 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

- Indicações de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva (Braz da 

Máquina): 

 

- Indicação nº 8202022. 

Assunto: fazer a limpeza de quatro bueiros entupidos na Rua Mério Rodrigues 

Alves, Bairro Jardim Olímpia, nas proximidades dos números 130,131 e 21. 

 

- Indicação nº 821/2022. 

Assunto: verificar junto ao departamento de tributo e de ação social, no intuito 

de reimplantar os programas de isenções tributárias de bairros carentes de 

nossa cidade, nos termos já realizados para o Barranco Alto, a Vila Promessa, 

dentro outros. 

 

- Indicação nº 834/2022. 

Assunto: fazer uma faixa para travessia de pedestres na Rua Benjamin 

Constant, em frente ao n.º 1911 (loja Stilus Modas) 

 

 

 - Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

 

- Indicação nº 818/2022. 

Assunto: realizar a limpeza da calçada na Avenida São José, na altura do 

número 1.800, que se encontra em deplorável situação, conforme foto em 

anexo. 
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- Indicação nº 836/2022. 

Assunto: providenciar junto ao setor competente a limpeza e poda dos matos, 

bem como operação tapa-buracos no bairro Jardim Boa Esperança. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade 

(Ratinho): 

 

- Indicação nº 835/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de encaminhar projeto de lei para apreciação 

e aprovação desta Casa Legislativa, no sentido de estender por mais 10 (dez) 

anos os benefícios fiscais de isenção dos tributos municipais, impostos, taxas 

e contribuições de melhoria, aos moradores do Distrito de Barranco 

Alto e do Bairro Vila Promessa, conforme previsão nas Leis Municipais 

4.263, de 18/03/2011 e 4.264, de 18/03/2011, bem como concessão de 

remissão de créditos fiscais porventura existentes. 

 

- Indicações de autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos  

 

- Indicação nº 819/2022. 

Assunto: realizar uma operação de manutenção de via de trânsito urbano 

no bairro Vista Alegre na Rua Estevão Camilo da Silva em toda a sua 

extensão, com a operação de tapa buracos e reforço da sinalização de 

trânsito. 

 

- Indicação nº 838/2022. 

Assunto: adquirir, urgentemente, telhas para socorrer as pessoas que se 

encontram em situação de vulnerabilidade com suas moradias, são casas 

destelhadas em decorrência das intensas chuvas que estão ocorrendo, e 

atender outras possíveis demandas de moradores, tendo em vista as chuvas 

que ainda estão por vir. 

 

- Indicações de autoria do Vereador José Carlos de Morais (Carlinho 

Vardemá): 

 

- Indicação nº 831/2022. 

Assunto: fazer uma faixa de pedestre em frente ao portão do Colégio Sagrado 
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Coração de Jesus, na Rua Afonso Pena (fotos anexas).  

 

- Indicação nº 832/2022. 

Assunto: pintar sinalização horizontal PARE nas duas esquinas da Rua Aggeu 

Gomes da Silva e na Rua Ademar Douat que confronta com a Rua Mauro Borin, 

no Bairro Jardim Aeroporto (fotos anexas). 

 

 

 - Indicações de autoria do Vereador Luciano Solar: 

 

- Indicação nº 837/2022. 

Assunto: fazer um ponto de coleta e reciclagem de lâmpadas fluorescentes. 

 

- Indicação nº 839/2022. 

Assunto: que interceda junto ao setor competente para que se proceda a 

manutenção e troca das lâmpadas dos postes de iluminação pública localizados 

na praça/área verde no Jardim Elite e também na passarela, e providenciar a 

roçagem e limpeza do local, visto o mato alto (conforme fotos anexas). 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

 

- Indicação nº 817/2022. 

Assunto: colocar um quebra-molas nas proximidades da esquina das Ruas 

Antônio Tibúrcio e Sergio Macedo, no Bairro Pinheirinho, bem como sinalização 

com faixa de pedestre e placas. 

 

- Indicação nº 840/2022. 

Assunto: construir uma calçada ou um passeio em frente ao antigo campo de 

futebol, no final da Rua Antônio Tibúrcio, no Bairro Pinheirinho. 

 

- Indicação nº 841/2022. 

Assunto: implantar dois Parquinhos de madeira, na Pracinha onde fica a 

Capela São Francisco de Assis, Bairro Pinheirinho, e outro na Pracinha do 

Bairro da Boa vista. 
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- Indicações de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho 

do Asfalto): 

 

- Indicação nº 822/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de arborizar com flores as margens da pista de caminhada do Bairro Vila 

Formosa. 

 

- Indicação nº 824/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de cuidar diariamente da limpeza da Avenida 

Olavo Bilac, lavando com caminhão Pipa ou fazendo uma boa varrição, no 

pequeno trecho compreendido entre Igreja São Judas Tadeu até o final da via 

pública. 

 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 826/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de voltar a linha de transporte público urbano 

que já existia antes da pandemia do COVID 19, a qual fazia o seguinte trajeto: 

Pinheirinho, Jardim América I, II e III, Terminal Rodoviário do Centro, Imesa, 

João Paulino Damasceno, Hospital Alzira Velano, Campus Universitário. 

 

- Indicação nº 827/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar operação tapa-buracos na Rua 

Carmen Carnevale, no Bairro Jardim Nova América. 

 

- Indicação nº 828/2022. 

Assunto: retirada de mato que cresce junto aos meios-fios na Rua Tapiranas, 

no Bairro Vila Teixeira. 
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- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

 

- Indicação nº 825/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de limpeza dos bueiros entupidos no 

cruzamento da Rua Tupinambás com a Rua Alterosa, em frente a Auto Elétrica 

e Mecânica Tavares, na altura do número 81, no bairro Vila Teixeira.  

 

 

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 Projetos. 

2.1.1 De iniciativa do Executivo: 

- Mensagem nº 57, 22 de setembro de 2022, subscrita pelo Prefeito Municipal 

Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei Complementar nº 

01/22 (nº do Legislativo), que “Altera a Lei Municipal n.º 1.344, de 15 de 

dezembro de 1975, que institui o Código Administrativo Municipal de Alfenas”. 

 

2.1 Discussão e Votação de Proposições. 

 

2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 

a) Requerimentos: 

 

 

 

- Requerimento nº 94/22, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 

Assunto:  

Assunto: REQUEIRO À MESA, com fundamento no Regimento Interno desta 

Casa Legislativa e ouvido o Plenário, que seja oficiado o Excelentíssimo Sr. 
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Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações quanto as obras da 

perimetral: 

1) As obras estão em andamento ou houve interrupção? Se houve, qual a 

justificativa? 

2) Qual era a estimativa de prazo para conclusão no início da obra e qual a nova 

estimativa de prazo diante do estágio em que a obra se encontra? 

3) O orçamento estimado de 18 milhões de reais para o custo da obra já foi 

atingido? Se 

não foi, qual foi o valor de investimento na obra até o momento? Se já foi, qual a 

nova estimativa de gastos para a conclusão da obra? 

4) Quais providencias vem sendo tomadas em relação as constantes 

reclamações da população e dos próprios vereadores desta casa em relação a 

qualidade dos serviços, tais como pontos de empoçamento de água, asfaltos já 

se deteriorando entre outros problemas? 

5) Não seria viável que o Poder Executivo realizasse uma auditoria do contrato 

com foco na avaliação da qualidade do asfalto enquanto o contrato ainda se 

encontra em execução, para que a empresa que realiza o serviço seja 

compelida a fazer a correção tempestiva das irregularidades apuradas? 

 

 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no 

Expediente ou na Ordem do Dia). 


