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PAUTA 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 16.01.2023 

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   Eleição para Composição das Comissões Permanentes: 

 
I- Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final; 
II- Comissão de Orçamento e Finanças Públicas; 
III- Comissão de Obras e Serviços Públicos. 

 

1.4  Expediente do Executivo: 

 

- Ofício nº 001/GAB/PREF, subscrito pelo Prefeito Municipal Fábio Marques 

Florêncio, apresentando cumprimentos a esta Casa pelo início do ano legislativo. 

 

- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves 

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

 

- Ofício n.° 754/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 105/2022 de 

autoria do Vereador Márcio Fernando Costa, encaminhando informações sobre 

a fiscalização e manutenção de placas de identificação de vias públicas. 

 

- Ofício n.° 755/2022/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 958/2022 de autoria 

do Vereador Paulo Agenor Madeira, informando que o poste será substituído em 

até 60 dias. 

 

- Ofício n.° 02/2023/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 107/2022 de 

autoria da Vereadora Kátia Goyatá, encaminhando informações da Secretaria 
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Municipal de Educação relacionadas à movimentação financeira das contas 

vinculadas ao CNPJ 30.150716/0001-36. 

 

- Ofício n.° 03/2023/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 876/2022 de autoria 

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

documentos de notificações do nº 7379/2022 até o nº 7500/2022, totalizando 121 

notificações de terrenos irregulares no Bairro Residencial Oliveira. 

 

- Ofício n.° 04/2023/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 907/2022 de autoria 

do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee, informando que foi emitido 

documento de notificação ao proprietário do terreno localizado no bairro Jardim 

Vista Alegre. 

 

- Ofício n.° 05/2023/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 915/2022 de autoria 

do Vereador Domingos dos Reis Monteiro, informando que foram emitidos 

documentos de notificação aos proprietários dos terrenos. 

 

- Ofício n.° 06/2023/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 108/2022 de 

autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando relatório de 

gastos com atletas que representaram a cidade de Alfenas em todas as 

modalidades esportivas. 

 

- Ofício n.° 07/2023/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 865/2022 de autoria 

do Vereador Paulo Agenor Madeira, encaminhando informações sobre a 

aquisição de medicamentos contínuos. 

 

- Ofício n.° 08/2023/CG/PMA, em resposta às Indicações nºs 978, 1023 e 

1024/2022 de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade, 

encaminhando informações sobre a possibilidade de aumentar as diárias de 

despesas dos pacientes que precisam fazer tratamento fora do município. 

 

- Ofício n.° 09/2023/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 101/2022 de 

autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro, encaminhando informações 

sobre limpeza e higienização dos banheiros públicos do Terminal Rodoviário. 

 

- Ofício n.° 010/2023/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 106/2022 nº 

876/2022 de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, encaminhando 
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informações sobre ao problema que nossa cidade encontra em relação ao grande 

número de fiação solta nos postes 

 

1.4 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

Máquina): 

 

- Indicação nº 1033/2022. 

Assunto: colocar academia ao ar livre, parquinho e iluminação pública na área 

verde do córrego do chafariz, nos bairros Santa Rita e Jardim Elite.  

 

- Indicação nº 1034/2022. 

Assunto: fazer a reforma do piso da pista de caminhada do bairro Jardim 

Aeroporto bem como designar um mutirão de limpeza para o local, roçar a grama 

e podar as árvores que estão ao lado da pista de caminhada. 

 

- Indicação nº 10/2023. 

Assunto:  realizar uma limpeza por completo no córrego do Pântano e designar 

um mutirão de limpeza para todas as ruas dos bairros Jardim América 1,2 e 3 e 

Jardim Nova América. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

(Dominguinhos): 

 
- Indicação nº 05/2023. 

Assunto: realizar a limpeza do Residencial Vale Verde, em especial a rua 

Braúna, nº 94. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade (Ratinho): 

 
- Indicação nº 06/2023. 

Assunto: recapear em toda a extensão da rua Alberto de Oliveira, Bairro Jardim 

São Carlos. 

 
- Indicação nº 19/2023. 

Assunto: estudar a possibilidade de criar um projeto de lei que obrigue as 
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concessionárias de serviços de telecomunicações e de energia elétrica a 

removerem, da rede aérea do Município, cabos e fiação que não estejam mais 

sendo utilizados ou instalados de forma inadequada. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 01/2023. 

Assunto: fazer o recapeamento do restante da Rua Evaristo da Veiga, iniciando-

se pela portaria antiga onde estava instalada a tecelagem Saliba. 

 

- Indicação nº 02/2023. 

Assunto: refazer a pintura da sinalização de trânsito horizontal PARE, localizada 

na Rua Rondônia, próxima ao nº 465, na esquina com a Rua João Brasilino 

Terra, esquina do posto do Bairro Jardim Elite 1. 

 

- Indicação nº 07/2023. 

Assunto: realizar a manutenção em todos os parquinhos infantis da cidade, em 

especial ao parque da Pista de Skate, no Jardim Aeroporto. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

 

- Indicação nº 09/2023. 

Assunto: realizar uma limpeza geral no bairro Jardim São Paulo, como poda do 

mato, operação tapa-buracos, desentupimento dos bueiros, notificação dos 

proprietários dos terrenos para construção dos passeios onde precisar, bem 

como incluir linhas do transporte público. 

 

- Indicação nº 12/2023. 

Assunto: realizar ampliação das coberturas nas laterais das quadras dos bairros 

Pinheirinho, Santos Reis, Gaspar Lopes, Santa Rita, Campo Elísios, Vila 

Promessa, Jardim Primavera, principalmente nas quadras onde funcionam o 

Programa Cidade Escola. 

 

- Indicação nº 18/2023. 

Assunto: realizar a operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Pampulha, 

no Alto do Aeroporto e também a troca das luminárias queimadas da Pista de 
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Skate e pista de XCO de Alfenas onde várias luminárias encontram-

se queimadas.  

 

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 03/2023. 

Assunto: fazer a manutenção das estradas vicinais do bairro Baguari e 

Mandassaia, Cascalho, Muzambo e Corujas do nosso município. 

 

- Indicação nº 04/2023. 

Assunto: tapar os buracos no bairro Jardim São Carlos, parte de cima, nas ruas 

Claudio Manoel da Costa e Cassimiro de Abreu, nas proximidades da igreja 

Congregação Cristã Brasil até a Avenida Governador Valadares. 

 

- Indicação nº 11/2023. 

Assunto: retomar os serviços de extração de tocos de árvores existentes nos 

passeios de nossa cidade. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 15/2023 

Assunto: determinar à Secretaria competente que seja concretado o buraco 

existente no calçadão da Rua Coronel Laurindo Ribeiro, em frente ao número 65. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 13/2023 

Assunto:  realizar limpeza e varrição, bem como capina do mato dos meios fios e 
limpeza de bueiros, em todo Bairro Jardim América e Jardim América I. 
 
- Indicação nº 14/2023 

Assunto:  modificar o sentido do tráfego da via pública denominada Rua João de 

Souza Sobrinho, passando a ser via de mão única em toda a sua extensão, tendo 

em vista que, embora uma parte da via já seja mão única, no trecho em que o 

tráfego é permitido de ambos os lados, há grande dificuldade de circulação 

quando há veículos estacionados. 
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- Indicação nº 16/2023 

Assunto: providenciar junto ao setor de Postura do Município a notificação dos 

proprietários de terrenos vagos no Bairro Residencial Jardim Aeroporto, em 

especial, dos terrenos localizados na Rua Salvador Quesada, tanto do lado direito 

como esquerdo da residência de nº 260, bem como de todos os demais terrenos 

da referida rua, para que regularizem a limpeza de seus terrenos, dentro do prazo 

de que determina a Lei Municipal, sob pena de Multa. 

 

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 01, de 12 de janeiro de 2023, subscrita pelo Prefeito Municipal, 

Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei nº 01/2023 (nº do 

Legislativo), que “Dispõe sobre a atividade de transporte motorizado 

remunerado privado individual de passageiros no âmbito do Município de Alfenas 

e dá outras providências”. 

 

2.1.2 De iniciativa do Legislativo: 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2023, de autoria do Vereador Braz 
Fernando da Silva, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Edward 
Pereira Chiécchi”. 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2023, de autoria do Vereador Braz 
Fernando da Silva, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Amâncio de 
Souza”. 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2023, de autoria do Vereador Braz 
Fernando da Silva, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito à Sra. Lucília 
Maria Bastos Bernardes de Oliveira”. 
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- Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2023, de autoria da Mesa Diretora, COM 
SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA E DISPENSA DOS INTERTÍCIOS 
REGIMENTAIS PARA QUE SEJA VOTADO NESTA REUNIÃO que “Altera o local 
de funcionamento da Câmara Municipal, em virtude das obras de reforma do 
telhado, das calhas, de escoamento das águas de chuva e do forro do teto do 
Plenário”. 

 

- Projeto de Lei nº 02/2023, de autoria da Mesa Diretora, COM SOLICITAÇÃO 
DE URGÊNCIA que “Dispõe da alteração das Leis Municipais nº 4.331/2011 e 
4.709/2017 e revoga a Lei Municipal nº 4.639/2015. 

  

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

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

Expediente ou na Ordem do Dia). 


