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PAUTA 
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 27.02.2023 

Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2023 
  

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 14.02.2023, às 09h, nos termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 

163, todos do Regimento Interno, os seguintes projetos: - Projeto de Decreto 

Legislativo nº 06/2023, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, que “Concede 

Título de Cidadão Honorário ao Dr. Wilson Koitti Tomita”; - Projeto de Decreto 

Legislativo nº 07/2023, de autoria do Vereador Vagner Tarcísio de Morais, que 

“Concede Título de Cidadão Honorário ao Sr. Pascoal Cláudio Martins” e - 

Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2023, de autoria do Vereador Braz 

Fernando da Silva, que “Concede Título de Cidadão Honorário ao Sr. João 

Batista Pedro”.  Após redação final, os projetos de decreto legislativo serão 

enviados à promulgação do Presidente. 

        

1.4  Expediente do Executivo: 

 

Correspondência, subscrita pela Procuradora do Município Tanilda das Graças 

Araújo em resposta ao Requerimento nº 01/2023 de autoria da Comissão de 

Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final - CCLJRF, encaminhando 

resposta sobre agendamento de reunião para análise do Projeto de Lei nº 

73/2022. 

 

- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves 

Pereira, ao Presidente desta Casa, em resposta às seguintes proposições: 
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- Ofício n.° 052/2023/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 16/2023 de autoria 

da Vereadora Teresa Suelene de Paula, informando que foram emitidos os 

documentos de notificação do nº 7553/2023 até o nº 7626/2023 os quais 

abrangeram todos os terrenos irregulares no bairro solicitado. 

 

- Ofício n.° 053/2023/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 75/2023 de autoria 

do Vereador Paulo Agenor Madeira, encaminhando informações prestadas pelo 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural Décio Paulino da Costa referente 

à manutenção de estradas rurais em nosso Município. 

 

- Ofício n.° 056/2023/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 02/2023 de 

autoria do Vereador Márcio Fernando Costa, esclarecendo que já foram 

respondidas as indagações ora apresentadas por meio dos Ofícios nº 525 e 

648/2022/CG/PMA. 

 

- Ofício n.° 057/2023/CG/PMA, em resposta ao Ofício nº 01/2023 de autoria da 

Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, 

encaminhando informações sobre o Projeto de Lei nº 04/2023, que “Altera a Lei 

Municipal nº 4595, de 11 de março de 2015, que instituiu Zonas Especiais de 

Interesse Social, acrescentando o item 23 ao Anexo I”. 

 

- Ofício n.° 058/2023/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 03/2023 de 

autoria do Vereador Márcio Fernando Costa encaminhando resposta sobre a 

Associação Esportiva e Eventos do Sul de Minas Gerais – ASSEMG. 

 

- Ofício n.° 066/2023/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 04/2023 de 

autoria do Vereador Jaime Daniel dos Santos encaminhando resposta sobre a 

elaboração do Projeto de Lei Municipal que garantirá o pagamento do Incentivo 

Financeiro Adicional (IFA) aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos 

Agentes de Combate a Endemias (ACE). 

 

- Ofício n.° 067/2023/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 07/2023 de 

autoria da Vereadora Kátia Goyatá, SOLICITANDO PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO PARA RESPOSTA, com fundamento na Emenda à Lei Orgânica n.º 

24/2021, em virtude do grande número de informações a serem levantadas. 

 

1.5 Leitura das Indicações de Vereadores: 
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- Indicações de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva (Braz 

da Máquina): 

 

- Indicação nº 117/2023. 

Assunto: realizar  limpeza completa do bairro Vista Alegre, desde a poda de 

matos nos meios-fios e áreas verdes, notificação de proprietários de terrenos 

baldios, até a retirada de lixo e entulhos próximo à escola Ismael Brasil. 

 

- Indicação nº 138/2023. 

Assunto:  fazer  uma  operação tapa   buraco   na rua Amélio da Silva Gomes, 

bairro Bosque dos Ipês, principalmente em frente ao nº 423, onde mora uma 

pessoa com deficiência física. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

(Dominguinhos): 

 

- Indicação nº 119/2023. 

Assunto:  realizar a limpeza e sinalização do Residencial Vale Verde.  

 

- Indicação nº 120/2023. 

Assunto: reestruturar a calçada que fica em frente ao lote que é de propriedade 

do Exército Brasileiro, situado na rua Benjamin Constant.  

 

 - Indicação nº 130/2023. 

Assunto realizar o recapeamento, em caráter de urgência, da rodovia do 

Pântano, que liga o Distrito Industrial ao Bairro do Pinheirinho até o trevo da BR 

491. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade 

(Ratinho): 

 

- Indicação nº 137/2023. 

Assunto:  instituir mediante Lei, a Política Municipal de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Fibromialgia, garantindo prioridade no atendimento 

dos portadores da referida patologia. Para facilitar o desenvolvimento do 

referido projeto, venho encaminhar minuta anexa a esta indicação. 
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- Indicação nº 140/2023. 

Assunto: incluir no contrato que garante o tratamento da Oxigenoterapia 

Domiciliar aos pacientes de nosso município, o fornecimento de aparelho 

portátil, àqueles que necessitam de seu uso por 24h (vinte e quatro horas). 

 

- Indicações de autoria do Vereador Jaime Daniel dos Santos (Jaime 

Daniel): 

 

- Indicação nº 131/2023. 

Assunto: trocar as lâmpadas e os bancos da pracinha, bem como roçar e limpar 

o mato em todo pátio da Igreja São Marcos, localizado no bairro Jardim 

Primavera. 

 

- Indicação nº 132/2023. 

Assunto: enviar notificação aos donos dos lotes que se encontram sujos com 

mato alto e lixo, para que realizem a limpeza, de todo o bairro Jardim Primavera. 

 

- Indicação nº 133/2023. 

Assunto: realizar a manutenção e a colocação de cascalho em  toda estrada que 
dá acesso ao Distrito do Barranco Alto. 
 

 
- Indicações de autoria do Presidente José Carlos de Morais 

(Carlinhos Vardemá): 

 

- Indicação nº 139/2023. 

Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Trânsito, a fim de 

que haja fixação de placas de sinalização indicando a entrada/saída de 

caminhão tanto para BR-491, quanto para BR-369, na Av. Lincoln Westin da 

Silveira. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 116/2023. 

Assunto: fazer a troca das lâmpadas na Rua Lucas Bento da Fonseca, do nº 

187 a 193, no bairro Jardim Aeroporto. 
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- Indicação nº 118/2023. 

Assunto: realizar a limpeza do mato existente em todo o entorno da quadra 

do Bairro Campos Elíseos. 

 

- Indicação nº 134/2023. 

Assunto: fazer a sinalização horizontal com pintura para acessibilidade e 

parada de ambulância, no local em frente à porta do PSF Unisaúde. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

 

- Indicação nº 124/2023. 

Assunto:  realizar uma limpeza geral (capina do mato, manutenção da via) na 

entrada do Bairro Gaspar Lopes (BR 369) e toda a sua extensão. 

 

- Indicação nº 128/2023. 

Assunto: realizar uma limpeza geral na Rua: Avelino Batista de Andrade, nas 

proximidades do nº  91, no bairro Jardim Boa Esperança, com a  poda das 

árvores, capina do mato e desentupimento dos bueiros, bem como aumentar 

suas capacidades de vazão.   

  

- Indicações de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do 

Asfalto): 

 

- Indicação nº 113/2023. 

Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras a fim de 

verificar a possibilidade de fazer um calçadão, tipo passeio, no Distrito 

Industrial para caminhada de nossos pedestres. E, se possível, buscar 

colaboração das empresas instaladas no local. 

 

- Indicação nº 114/2023. 

Assunto: que verifique a possibilidade de realizar a 1ª Festa da Expocafé 

em nosso município.  

 

- Indicação nº 115/2023. 
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Assunto: que interceda à Secretaria de Obras ou à Secretaria de Agricultura 

a fim de verificar a possibilidade de passar a máquina patrol na estrada 

vicinal, nas proximidades da Pousada Recanto dos Canarinhos. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 125/2023. 

Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (Obras), operação tapa-buracos na Rua Vinícius de Oliveira em 

frente ao número 89, bairro Jardim Nova América. 

 

- Indicação nº 126/23 

Assunto:   realizar a análise do trânsito e da sinalização no cruzamento da 

Rua Areado com Rua João Pinheiro, para implantação de uma faixa de 

pedestres no local. 

 

- Indicação nº 129/23 

Assunto:   que interceda junto à Secretaria Municipal de Defesa Social ou 

secretaria competente para que analisem o trânsito e sinalização ao longo da 

Rua Areado.  

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 121/2023. 

Assunto:  implantar serviço de iluminação pública na Rua Cuá, no Bairro Vila 

Teixeira, atrás da Via Mondo. 

 

- Indicação nº 122/2023. 

Assunto: providenciar, junto ao setor responsável, operação tapa buracos 

na Avenida Mário Barbosa Vieira. 

 

- Indicação nº 123/2023. 

Assunto:  operação tapa buracos em todo o Distrito Industrial, bem como 

limpeza e capina de mato que cresce junto aos meios-fios. 

 

- Indicação de autoria conjunta dos Vereadores José Carlos de 

Morais e Márcio Fernando Costa: 
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- Indicação nº 136/2023. 

Assunto: que interceda junto ao setor da Procuradoria Geral do Município, a fim 

de verificar a possibilidade e realizar estudo técnico necessário para a 

implantação de um setor ou departamento para a Defesa dos Direitos da Mulher, 

a fim de que possa atender as servidoras mulheres da Prefeitura e as mulheres 

de Alfenas, prestando assistência jurídica e orientando as servidoras que 

estiverem vivenciando momentos de situações de violência doméstica ou 

qualquer outra forma de violência, garantindo uma orientação jurídica adequada e 

o acompanhamento de processos jurídicos em andamento ou vigentes. 

 

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 Projetos. 

 

2.1.1 De iniciativa do Executivo: 

 

- MENSAGEM Nº 05, de 23 de fevereiro de 2023, subscrita pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei 06/2023 (nº 

do Legislativo), que “Altera  a Lei Municipal nº 4550, de 09 de setembro de 2014, 

que instituiu o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e dá outras 

providências”. 

 

- MENSAGEM Nº 06, de 23 de fevereiro de 2023, subscrita pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei 07/2023 (nº 

do Legislativo), que “Dispõe sobre o valor mínimo para ajuizamento de 

execuções fiscais da dívida da Fazenda Pública Municipal, por meio de Execução 

Fiscal e dá outras providências”. 

 

2.1.2  De iniciativa do Legislativo: 
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- Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2023, subscrito pelo Vereador Paulo 

Agenor Madeira, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito à Sra. Maria 

Aparecida Bento”. 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2023, subscrito pelo Vereador Luciano 

Guilherme Felipe Lee, que “Concede Título de Cidadão Honorário ao  Dr. Edgar 

Winston Castello Sentevilles”. 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2023, subscrito pelo Vereador Evanilson 

Pereira de Andrade, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito à Sra. Leila 

Lemos Grechi”. 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2023, subscrito pela Vereadora Kátia 

Goyatá, que “Concede Título de Cidadão Honorário ao  Sr. André Luís Bertolde”. 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2023, subscrito pelo Vereador Paulo 

Agenor Madeira, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Sebastião 

Paulo dos Santos”. 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2023, subscrito pelo Vereador Paulo 
Agenor Madeira, que “Concede Título de Cidadão Honorário ao Sr. João Costa 
da Silva Filho”. 

 

 

2.2 Discussão e votação de proposições: 

 

2.2.1 Discussão e votação em único turno: 

 

a)  Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 11/23, subscrito pela Comissão de Acompanhamento das 

Instalações de Empresas e das Execuções de Contrapartidas do Município de 

Alfenas. 

Assunto: REQUEREM ao Prefeito Municipal e/ou ao setor competente, após 

ouvido o Plenário e com fulcro no artigo 106 da Resolução n° 04/2016, que sejam 

prestadas as informações abaixo requeridas, com o envio da documentação 

pertinente, ou que sejam adotadas as medidas a seguir descritas, com relação às 

Leis Municipais de Doação: · Lei Municipal nº 4.894/2019 (Lucimar Incerti 
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Acessórios para Veículos Eireli ME / Vidrocar Vidros e Acessórios): informar 

quanto ao cumprimento da contrapartida e instalação da sede da empresa ou 

caso a lei não tenha tido eficácia providenciar sua revogação explícita com a 

posterior reversão do imóvel ao patrimônio público; · Lei Municipal nº 4.904/2019 

(Alison Willian Vitor): adotar medidas para cumprimento da lei ou providências 

para sua revogação com a posterior reversão do imóvel ao patrimônio público, 

ressaltando que o prazo de término da construção decorreu-se em 

dezembro/2021; · Lei Municipal nº 4.920/2019 (Paulo Roberto de Brito): 

providenciar a revogação da lei com a reversão do imóvel ao patrimônio público 

pelo seu descumprimento; · Lei Municipal nº 4.924/2019 (Magno Geovani Souza 

Moraes Eireli): comprovar o cumprimento da lei ou adotar as providências para 

sua revogação com a posterior reversão do imóvel ao patrimônio público, 

ressaltando que, esta Comissão verificou que a referida empresa está 

sublocando a área -o que não é permitido por lei-, bem como que a mesma não 

concluiu a execução da contrapartida; · Lei Municipal nº 4.925/2019 (Alternativa 

Construções Elétricas Ltda.): notificar a empresa para desocupação do imóvel 

que está sendo utilizado para fins diversos daqueles dispostos na lei, adotando 

as providências para sua revogação com a posterior reversão do imóvel ao 

patrimônio público, ressaltando que não houve prorrogação e o término da 

vigência da lei ocorreu em dezembro/2021; · Lei Municipal nº 4.929/2019 (Minas 

Distribuidora de Bebidas Ltda.): verificar a questão de erro na metragem da área 

doada, bem como providenciar a prorrogação do prazo de construção da sede 

até o ano de 2023, ressaltando que, a referida medida solicitada faz-se 

necessária em função de a empresa ter cumprido sua contrapartida e não ter 

obtido alvará de construção, contudo, sugerimos que a Administração verifique se 

esta é a melhor alternativa, pois o imóvel não sofreu nenhuma intervenção 

considerável pela mencionada empresa; · Lei Municipal nº 4.930/2019 (Josinaldo 

Epifânio da Silva): providenciar a revogação da lei com a reversão do imóvel ao 

patrimônio público pelo seu descumprimento; · Lei Municipal nº 4.939/2019 

(Marmoraria Alfenense Ltda.): providenciar a revogação expressa da referida lei, 

diante de sua posterior inclusão na Lei Municipal nº 5.043/2021, tornando a 

legislação anterior sem eficácia; · Lei Municipal nº 4.935/2019 (ACJ Inox 

Equipamentos para Água Mineral Ltda.): informar se houve o cumprimento da 

contrapartida ou adotar as providências para revogação da lei com a posterior 

reversão do imóvel ao patrimônio público; · Lei Municipal nº 4.941/2019 (JLA 

Comércio de Móveis Ltda.): adotar as providências para revogação da lei com a 

posterior reversão do imóvel ao patrimônio público, considerando que não surtiu 
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efeitos; e · Lei Municipal nº 5.011/2021 (Marcos Aurélio de Souza / Macrofer 

Indústria e Comércio): adotar de forma urgente as providências para verificação 

de possível invasão da área doada, tendo em vista que, além da construção da 

sede da empresa na referida área, esta Comissão verificou que estão expandindo 

a construção para lateral -ainda que sem aprovação-, bem como criaram ainda, 

um corredor de acesso ao fundo da escola, sendo que, o pedido desta Comissão 

fora no sentido de melhorar a área da escola e não da empresa. Inclusive, 

fiscalizando sobre o cumprimento ou não da contrapartida. 

 

- Requerimento nº 12/23, subscrito pelo Vereador Vagner Tarcísio de Morais. 

Assunto: Requer que a sua função de Relator da Comissão Especial de 

Acompanhamento das Instalações de Empresas e das Execuções de 

Contrapartidas Estabelecidas nas Leis de Doação do Município de Alfenas, passe 

a ser executada pelo Sr. Domingos dos Reis Monteiro, com a retirada de seu 

nome e com a inclusão do nome do Vereador descrito anteriormente, através da 

devida alteração do inciso II do artigo 1º da Resolução nº 11, de 17 de maio de 

2021, conforme documento anexo. 

 

2.2.2 Discussão e votação em Segundo Turno: 

 

- Projeto de Lei nº 05/2023, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 

Municipal nº 4545, de 1º de julho de 2014, modificada pela Lei Municipal nº 4.717, 

de 30 de março de 2017, que institui o Programa de Apoio à Agricultura e ao 

Empreendedorismo Familiar Rural”. 

 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

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

Expediente Dia). 


