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PAUTA 
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 06.02.2023 

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 31.01.2023, 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 05/2023, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, que “Concede 

Título de Cidadão Honorário ao Dr. Sandro Amadeu Cerveira”. Após redação final 

o 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 68/2023. 

Assunto: fazer a pavimentação com massa asfáltica no Condomínio Pontal da 

Esmeralda, Chácara da Esmeralda e Condomínio Tangará. 

 

- Indicação nº 70/2023. 

Assunto: ceder, de maneira gratuita, horas de máquinas de terraplenagem, para 

a realização de benfeitorias no Loteamento Nova Alfenas. 

 

- Indicação nº 71/2023. 

Assunto: realizar melhorias no Córrego do Pântano, como limpeza do córrego 

por completo; construção de uma pista de caminhada; instalação de iluminação 
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pública, de um parquinho infantil e de uma academia ao ar livre. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

(Dominguinhos): 

 

- Indicação nº 73/2023. 

Assunto:  realizar a devida limpeza da Rua Afrânio Peixoto, no Bairro Jardim 

São Carlos.  

 

- Indicação nº 86/2023. 

Assunto:  realizar a troca da lâmpada do poste situado na rua Mauricio Leite da 

Silva, em frente ao nº 27, no Bairro Jardim Boa Esperança.  

 

- Indicação nº 87/2023. 

Assunto: providenciar junto ao setor responsável a limpeza e capina dos 

arredores do PSF do Jardim Alvorada. 

 

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

 

- Indicação nº 83/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de intervenção junto a Polícia Civil do Estado 

de Minas Gerais e da cidade de Alfenas, para que seja liberada uma quantidade 

maior de senhas de atendimento para a população da nossa cidade e região 

atendidas pelo CIAC Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão no nosso 

município. 

 

- Indicação nº 85/2023. 

Assunto:  construir alguns campos society com grama sintética em nossa 

cidade, especialmente no Jardim Boa Esperança, em Barranco Alto e Gaspar 

Lopes. 

 

- Indicações de autoria do Presidente José Carlos de Morais (Carlinhos 

Vardemá): 

 

- Indicação nº 81/2023. 

Assunto: designar servidores para promover atividades físicas, na Quadra da 

Santa Rita.   
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- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 67/2023. 

Assunto: fazer uma fileira de blocos em toda extensão da pista de caminhada do 

bairro Jardim Aeroporto.  

 

- Indicação nº 72/2023 

Assunto: solicitar o recapeamento das seguintes vias: Rua Presidentes Arthur 

Bernardes, altura do número 360 e Rua da Amizade (em toda sua extensão). 

 

- Indicação nº 84/2023. 

Assunto: solicitar a visita de fiscais da Defesa Civil na Rua João de Camargo, 

868 casa A, Bairro Santa Rita. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee: 

 

- Indicação nº 69/2023. 

Assunto: modificar o site da prefeitura, principalmente na parte de acesso ao 

cidadão, a fim de melhorar a interatividade deste com o seu website. 

 

- Indicação nº 79/2023. 

Assunto: reforçar a sinalização de trânsito (placa e faixa de pedestre) nas 

proximidades do cursinho vestibular "Bora Passar" e na frente da Universidade 

Federal de Alfenas, campus sede. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga): 

 

- Indicação nº 78/2023. 

Assunto:  realizar uma limpeza geral em toda extensão da Rua Dalva Inês de 

Carvalho, no bairro Jardim Alvorada.  

 

- Indicação nº 80/2023. 

Assunto: realizar uma limpeza geral (manutenção dos bueiros, limpeza das 

calçadas) em todas as ruas do bairro Vale Verde. 

 

- Indicação nº 88/2023. 
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Assunto: colocar parquinhos de madeiras onde ainda não tem em todos os 

Bairros, bem como fazer a troca dos antigos parquinhos de ferro pelos de 

madeira. 

 

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 75/2023. 

Assunto: consertar e colocar cascalho em alguns pontos na estrada vicinal que 

liga o bairro Matão. 

 

- Indicação nº 77/2023. 

Assunto: interceder junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a fim  de 

realizar a limpeza do passeio da Rua Adolfo Engel, entre Cemei Ipê Amarelo e 

Funilaria do Rangel – Bairro Jardim Elite. 

 

- Indicação nº 82/2023. 

Assunto: estudar a possibilidade de revitalização da Praça existente em frente 

ao Polivalente. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 90/23 

Assunto:  verificar a possibilidade da instalação de um parquinho infantil no 

CEMEI ALEGRIA Alvimar Dias Silva, endereço Rua Ribeirão Preto 165, Jardim 

Alto da Boa Vista. 

 

- Indicação nº 92/23 

Assunto: verificar a possibilidade da instalação de um parquinho infantil no novo 

CEMEI Marisa de F. Miranda (Pedra Branca), endereço Rua Três, n° 350, Jardim 

Eunice. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 74/2023. 

Assunto: como forma de reiteração, que providencie junto ao setor competente, 
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a modificação do sentido do tráfego da via pública denominada Rua Carmen 

Carnevalli, no Bairro Jardim Nova América, passando a ser via de mão única ou 

que, na impossibilidade, seja regulamentada a permissão de estacionamento 

apenas de um lado da via. 

 

- Indicação nº 76/2023. 

Assunto: realizar de limpeza e revitalização do parquinho, quadra e área verde 

do bairro Vila Esperança, localizados na Praça Pedro Digenouts, próximos ao 

Caic, atrás do ambulatório Vila Esperança. 

 

- Indicação nº 93/2023. 

Assunto: colocação de abrigo (cobertura) de ponto de ônibus na Rua Benjamin 

Constant, em frente ao número 3004, no Bairro Vila Esperança, em ambos os 

lados da via. 

 

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 Legislativo: 

 

- 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”. 

 

2.2 Leitura de pareceres. 
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2.2.1 Leitura do Parecer Conjunto das Comissões de Constituição, 

Legislação, Justiça e Redação Final e de Obras e Serviços Públicos ao 

seguinte projeto: 

 

- 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”. 

 

2.3 Discussão e votação de proposições: 

 

2.3.1 Discussão e votação em único turno: 

 

a) Emendas: 
 

Emenda de autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao - 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”. 

 

EMENDA ADITIVA: Fica incluído um parágrafo (§2º) ao art. 4º da Lei 
Municipal nº 4.545, de 1º de julho de 2014, com a redação a seguir, 
renumerando-se o atual parágrafo único para §1º: 
“Art.4º 
...........................................................................................................................  
 
§2º Havendo a necessidade de intervenção em determinada propriedade 
rural para a construção ou manutenção de bolsões d’água às margens das 
estradas vicinais, tal como a abertura de cercas, muros, alambrados ou 
qualquer outro ato que venha a causar, ainda que temporariamente, dano ao 
imóvel, deverá o Município garantir e promover todas as medidas 
necessárias à imediata reparação do dano e retorno do imóvel às condições 
em que se encontrava anteriormente à atuação do Poder Público”.  

 

b) Moções: 

 

- Moção nº 03/2023, subscrita pelo Vereador José Carlos de Morais. 
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Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS à Sra. CAROLINA 

HELENA DE SOUZA MELO, em reconhecimento aos relevantes serviços 

prestados na Secretaria Municipal de Saúde, como coordenadora do TFD - 

Tratamento Fora Domicílio. 

 

- Moção nº 04/2023, subscrita pela Vereadora Teresa Suelene de Paula. 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao Sr. Sérgio 

Marques Gonçalves, morador do bairro rural Mandassaia, em reconhecimento 

pela atitude heróica que teve no último dia 15 de janeiro, próximo a balsa da 

Harmonia, quando ao ser avisado que havia uma pessoa se afogando, mergulhou 

quase três metros de profundidade e retirou a vítima, uma senhora de 53 anos. 

 

2.3.1 Discussão e votação em Primeiro 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”. 

 

2.3.2 Discussão e votação em Segundo Turno: 

 

- Projeto de Lei n.º 03/2023, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 

Municipal nº 4.546, de 10 de julho de 2014, modificada pela Lei nº 5.128, de 22 

de fevereiro de 2022 que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do 

Poder Executivo 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). 


