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PAUTA 
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 13.03.2023 

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 07.03.2023, às 09 h, 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 nº 16/2023, subscrito pelo Vereador José Carlos de Morais, que 

“Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Marco Aurélio Augusto Fazekas 

Ferreira”. Após redação final o referido projeto de decreto legislativo será enviado 

à promulgação do Presidente. 

 

 

1.4  Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

da Máquina): 

 

- Indicação nº 169/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de prorrogação do prazo de pagamento do 

IPTU para o dia 05 de abril de 2023. 

 

- Indicação nº 170/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar um mutirão de limpeza nas 

ruas e limpar os meios-fios nos bairros Pôr do Sol e Pôr do Sol II. 
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- Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

(Dominguinhos): 

 

- Indicação nº 168/2023. 

Assunto:  providenciar junto ao setor competente a limpeza e 

desentupimento do bueiro localizado na Rua Benjamim Constant, esquina 

com a Rua Américo José da Silva, no bairro Vila Esperança, bem como fazer 

a limpeza em todos os bueiros onde houver necessidade no bairro.  

 

- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade 

(Ratinho): 

 

- Indicação nº 171/2023. 

Assunto: verifique a possibilidade de fazer a limpeza do terreno localizado 

na Rua Piracicaba, n.º 90, Jardim São Paulo, com urgência. 

 

- Indicação nº 172/2023. 

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

possibilidade de arrumar as estradas vicinais que ligam o bairro dos 

Bárbaras. 

 

- Indicação nº 173/2023. 

Assunto: providenciar junto à secretaria competente a capina e limpeza dos 

meios-fios da Rua Treze de Maio, mais precisamente em sua região central. 

 

- Indicações de autoria do Presidente José Carlos de Morais 

(Carlinhos Vardemá): 

 

- Indicação nº 167/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de recapear a Rua Afrânio Peixoto, 

esquina com a Rua Castro Alves, no bairro Jardim São Carlos. 

 

 

- Indicação nº 181/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de colocar uma proteção do bueiro na Rua 

Sul, em frente nº 485, no bairro Recreio Vale do Sol. 
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- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 159/2023. 

Assunto: adequar a sinalização de trânsito no entorno dos cemitérios e do 

Supermercado ABC. 

 

- Indicação nº 160/2023. 

Assunto: Fazer a pintura de PARE em todo o Jardim Aeroporto, 

considerando o número de acidentes e perigo iminente. 

 

- Indicação nº 175/2023. 

Assunto: verifique a possibilidade de dispor, no âmbito do Município de 

Alfenas, sobre o direito de preferência na matrícula e na transferência de 

matrícula em creches e escolas públicas para dependentes de mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar. 

 

 - Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá como 

presidente da Comissão da Comissão de Constituição, Legislação, 

Justiça e Redação Final: 

 

- Indicação nº 182/2023. 

Assunto: que verifique a possibilidade de criação de um departamento 

responsável pelo controle do sistema energético e de iluminação de nosso 

Município, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa 

(Márcio Dunga): 

 

 

- Indicação nº 178/2023. 

Assunto: Solicito ao Poder Executivo Municipal que intervenha junto à 

secretaria responsável a fim de verificar a possibilidade de realizar, 

urgentemente, melhorias no bairro de Gaspar Lopes, como uma limpeza e 

poda de mato na entrada; manutenção do campo de futebol, limpeza e 

manutenção interna da quadra (a quadra está muito suja e a rede das traves 

estão rasgadas e danificadas); operação tapa-buracos, bem como mutirão 

para limpeza. 
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- Indicação nº 180/2023. 

Assunto: Solicito ao Chefe do Executivo que interceda junto ao setor 

competente a fim de realizar as seguintes melhorias no CEME- Centro 

Esportivo Municipal de Educação Celso Moura Leite (Antiga praça de 

Esportes) - cobertura das quadras; - lugar apropriado para aulas de jiu-jitsu 

(o local está com pouco espaço). 

 

- Indicação nº 185/2023. 

Assunto: Solicito ao Chefe do Executivo que intervenha junto à secretaria 

responsável para a realização de operação tapa-buracos e demarcação do 

trânsito nos bairros Pinheirinho, Primavera e Vale Verde, bem como a 

instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas) no bairro Primavera, 

na Alameda Sibipirunas, próximo ao número 478.  

 

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 164/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de instalar, o mais breve possível, um 

abrigo no ponto de ônibus nas imediações da Rua 15, no bairro Morada do 

Sol. 

 

- Indicação nº 165/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de reformar a pequena Praça do Cruzeiro, 

localizada no Jardim Aeroporto.  

 

- Indicação nº 166/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de limpar o passeio da Rua Antônio Ivo de 

Oliveira, no bairro Pinheirinho.  

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 179/23 

Assunto:  que interceda junto à Secretaria competente a fim de verificar a 

possibilidade de fazer o plantio de 10x6m² de grama no Centro Educacional 

Nossa Senhora da Rosa Mística, localizado na R. Antônio da Silva Lemos 
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com a R. Eduardo Ferreira Dias - Jardim Tropical/Santa Rita. 

 

 

- Indicação nº 183/23 

Assunto: providencie junto ao setor competente a drenagem para a 

passagem da lagoa que se formou próxima a pista de caminhada do 

Complexo Esportivo Vila Formosa.  

 

- Indicação nº 184/23 

Assunto: Indico nos termos regimentais, ao Chefe do Executivo que 

providencie um sistema de drenagem para a passagem de água da lagoa 

que se formou próxima ao Córrego do Pedra Branca, terreno logo abaixo do 

Colégio Pontual (Rua José Constâncio da Silveira) do lado direito da pista de 

caminhada do Complexo Esportivo Vila Formosa. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 174/2023. 

Assunto: Indico ao Sr. Prefeito Municipal, na forma regimental, que realize a 

instalação de lixeiras na pracinha da Avenida João Januário Magalhães, ao 

lado da Igreja São Francisco de Assis, bem como que seja realizada 

mudanças no trânsito, para que, na Avenida João Januário Magalhães, 

principalmente no quarteirão entre a Rua Antônio Tibúrcio e Gabriela da 

Costa Santos, seja permitido estacionar apenas do lado esquerdo da via. 

 

- Indicação nº 176/2023. 

Assunto: Indico ao Sr. Prefeito Municipal, na forma regimental, que 

providencie junto a Secretaria de Obras a reconstrução do asfalto no trecho 

situado na Rua Coelho Neto, no Bairro Jardim São Carlos, tendo em vista 

que desde outubro de 2022, o asfalto cedeu próximo ao meio-fio e está 

afundando cada dia mais, impedindo moradores de acessar a garagem de 

suas casas. 

 

- Indicação nº 177/2023. 

Assunto: Indico ao Sr. Prefeito Municipal, na forma regimental, que 

providencie junto à Secretaria Municipal de Obras, a substituição de 

calçamento por massa asfáltica, no trecho da Rua Raimundo Correa, situado 
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no Bairro Vista Grande. 

 

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 n.º 07, de 08 de março de 2023, subscrita pelo Prefeito 

Municipal Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei que revoga as 

Leis Municipais que menciona e dá outras providências. 

 

2.1.1 De iniciativa do Legislativo: 

 

 

- Projeto de Lei nº 10/2023, subscrito pela Vereadora Teresa Suelene de 

Paula, que Dispõe sobre a presença de Intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), no horário de atendimento ao público ou sistema que 

integre e supra essa função em todas as Agências Bancárias do Município 

de Alfenas. 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 19/2023, de autoria do Vereador Braz 

Fernando da Silva, que “Concede título de cidadão honorário ao senhor 

Osmar da Silva Bastos”.  

 

2.2 Leitura de pareceres. 

 

2.2.1 Leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, 

Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas e 

apresentação de Emendas escritas ao seguinte Projeto: 
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- Projeto de Lei n.º 01/2023, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 

sobre a atividade de transporte motorizado remunerado privado individual de 

passageiros no âmbito do Município de Alfenas e dá outras providências ”.  

 

2.3 Discussão e votação de proposições: 

 

2.3.1 Discussão e votação em único turno: 

 

a) Emendas: 

 

- Emendas de autoria das Comissões Permanentes de Constituição, Legislação, 

Justiça e Redação final e de Orçamento e Finanças Públicas constantes no 

parecer escrito ao - Projeto de Lei n.º 01/2023, de autoria do Executivo 

Municipal, que “Dispõe sobre a atividade de transporte motorizado remunerado 

privado individual de passageiros no âmbito do Município de Alfenas e dá outras 

providências ”.  

 

 

b)  Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 15/23, subscrito pela Vereadora Katia Goyatá. 

Assunto:  Requeiro ao Senhor Prefeito Municipal, após ouvido o Plenário e com 

fulcro no artigo 106 da Resolução n° 04/2016, especialmente o que preconiza o 

§3°, inciso VI, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o seguinte: Que 

verifique algumas informações junto ao setor responsável, para que, 

posteriormente, seja encaminhada resposta a esta Casa, com relação ao 

cumprimento da Lei Municipal nº 4.830, de 19 de fevereiro de 2019, que Autoriza 

o Poder Executivo a instituir a Semana Municipal de ações voltadas à Lei Federal 

nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha, no âmbito das escolas 

públicas municipais e privadas, com aplicação no ensino fundamental II e ensino 

médio (em anexo), nos seguintes termos: I Quais ações foram efetivadas nas 

escolas entre os anos 2019 a 2022? II Existe um cronograma anual para essas 

ações e/ou atividades nas escolas? Caso a resposta seja positiva, qual a 

programação para o presente ano? III A referida legislação fora regulamentada? 

Caso a resposta seja positiva, favor enviar cópia do devido Decreto. 
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- Requerimento nº 16/23, subscrito pelo Vereador Evanilson Pereira de 

Andrade. 

Assunto:  Que verifique algumas informações junto ao setor responsável, para 

que, posteriormente, seja encaminhada resposta a esta Casa de Leis com 

relação a emenda parlamentar destinada à construção da cobertura da quadra da 

Creche Lago Azul, nos seguintes termos: I O valor desta emenda já está na conta 

do Poder Executivo? II Caso a resposta acima seja positiva, o processo de 

licitação já fora realizado ou até mesmo iniciado? III A construção da cobertura da 

quadra da Creche Lago Azul será concretizada? 

 

 

- Requerimento nº 17/23, subscrito pela Vereadora Tereza Suelene de Paula. 

Assunto:  Requeiro ao Prefeito Municipal, após ouvido o Plenário e com fulcro no 

artigo 106 da Resolução nº 04/2016 Regimento Interno desta Casa Legislativa, 

que informe a esta Casa Legislativa: 1) Como está o andamento das emendas 

impositivas ao Projeto de Lei n. 57/2022, que "estima a receita e fixa as despesas 

do Município de Alfenas para o exercício financeiro de 2023", apresentadas pela 

Comissão de Orçamento e Finanças Públicas em 05/12/2022, de acordo com os 

dados fornecidos por cada um dos vereadores que integram esta Câmara 

Municipal? 2) Quais os próximos passos a serem tomados com relação as 

emendas impositivas e quais os prazos a serem aplicados em cada etapa? 

 

- Requerimento nº 18/23, subscrito pelos Vereadores Jaime Daniel dos 

Santos, Katia Goyatá e Márcio Fernando Costa. 

Assunto:  Eu, Jaime Daniel dos Santos, em conjunto com os Vereadores Márcio 

Fernando Costa e Kátia Geralda Silva Goyatá, requeiro à Vossa Excelência, após 

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

especialmente o que preconiza o §3°, inciso VII, do Regimento Interno desta 

Casa Legislativa, o seguinte: Que seja devidamente constituída a Comissão 

Especial de Análise, Estudos e Fiscalização dos Processos Seletivos Públicos 

Municipais. Para facilitar o desenvolvimento da Resolução, venho encaminhar 

minuta anexa a este Requerimento. 

 

- Requerimento nº 19/23, subscrito pelos Vereadores Braz Fernando da 

Silva, Márcio Fernando Costa e Tani Rose Ribeiro. 

Assunto:Eu, Braz Fernando da Silva (Braz da Máquina), em conjunto com os 

Vereadores Márcio Fernando Costa e Tani Rose Ribeiro, requeiro à Vossa 
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Excelência, após ouvido o Plenário e com fulcro no artigo 106 da Resolução n° 

04/2016, especialmente o que preconiza o §3°, inciso VII, do Regimento Interno 

desta Casa Legislativa, o seguinte: Que seja novamente constituída a Comissão 

Especial de Agricultura Familiar desta Câmara Municipal de Alfenas. Para facilitar 

o desenvolvimento da Resolução, venho encaminhar minuta anexa a este 

Requerimento. 

 

- Requerimento nº 20/23, subscrito pela Vereadora Katia Goyatá. 

Assunto:  Requeiro ao Senhor Prefeito Municipal, após ouvido o Plenário e com 

fulcro no artigo 106 da Resolução n° 04/2016, especialmente o que preconiza o 

§3°, inciso VI, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o seguinte: Que 

verifique algumas informações junto ao setor responsável, para que, 

posteriormente, seja encaminhada a esta Casa, uma lista contendo todos os 

servidores da Educação e da Saúde que se encontram em readaptação 

funcional; citando nome completo por ordem alfabética, função originária, função 

adaptada e local de trabalho. 

 

c)  Moções: 

 

Moção n.º 06/2023, subscrita pela Vereadora Katia Goyatá. 

Assunto:  MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS aos seguintes 

servidores municipais: Andreia Brandão - Médica Veterinária, Lilian Azevedo - 

Secretária de Desenvolvimento Estratégico e Danilo - Engenheiro da Secretaria 

de Planejamento. 

 

2.2.2 Discussão e votação em Primeiro Turno: 

 

- Projeto de Lei n.º 01/2023, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 

sobre a atividade de transporte motorizado remunerado privado individual de 

passageiros no âmbito do Município de Alfenas e dá outras providências ”.  

 

 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

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

Expediente Dia). 


