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Ata da Primeira Reunião Ordinária do Primeiro Período de Reuniões da 

Sessão Legislativa de 2023. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro do ano de 

dois mil e vinte e três, às 18h (dezoito horas), reuniram-se no Teatro Municipal, em 

decorrência da reforma das dependências do Plenário da Câmara Municipal, sob a 

Presidência do Presidente José Carlos de Morais, os Vereadores abaixo-

assinados. Verificado o quorum regimental para abertura da reunião, o Presidente 

colocou em discussão e votação a Ata de Reunião ordinária anterior, a qual foi 

aprovada por todos. Ato contínuo, o Presidente passou diretamente à eleição para 

composição das comissões permanentes da Câmara Municipal. Informou aos 

vereadores e aos presentes que nos termos do art. 30 do Regimento Interno, as 

comissões permanentes da Câmara Municipal de Alfenas são constituídas 

mediante eleição, sempre na primeira reunião ordinária após a posse da Mesa 

Diretora, pelo processo nominal, em ordem alfabética e apresentação do voto 

verbal. Esclareceu que na composição das Comissões Permanentes assegurar-se-

á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e blocos 

parlamentares e que as comissões serão compostas sucessivamente, uma a uma, 

sendo que os membros daquelas já definidas serão excluídos do processo de 

composição das demais. Cada comissão permanente será composta por um 

Presidente, um Secretário e um Relator, cujos cargos serão entre eles definidos 

ao final da composição de todas as comissões, num breve intervalo, no qual a 

reunião será suspensa. Esclareceu que somente o Presidente e o Vice-Presidente 

da Mesa Diretora não participam como candidatos à nenhuma das três comissões 

permanentes e que serão considerados eleitos membros das comissões 

permanentes, os três Vereadores que obtiverem o maior número de votos. 

Esclareceu, ainda, que nas eleições para composição das comissões 

permanentes, o Presidente vota, conforme prevê o art. 24, inciso V, do Regimento 

Interno. Caso houver empate serão considerados eleitos os Vereadores que 

obtiveram o maior número de votos nas eleições municipais. Ato contínuo, o 
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Presidente colocou em votação nominal a eleição dos membros para composição 

da Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 

Final. Após chamada nominal, receberam votos os seguintes vereadores: Kátia 

Geralda Silva Goyatá, obteve votação unânime de todos vereadores; Vagner 

Tarcísio de Morais obteve votação unânime de todos os vereadores, Braz 

Fernando da Silva obteve 11 (onze) votos favoráveis e Tani Rose Ribeiro 

recebeu 1 (um) voto do Vereador Jaime Daniel dos Santos. Em seguida, colocou 

em votação nominal a eleição dos membros para composição da Comissão 

Permanente de Orçamento e Finanças Públicas. Após chamada nominal, 

receberam votos os seguintes vereadores: Tani Rose Ribeiro, obteve votação 

unânime de todos vereadores; Evanilson Pereira de Andrade obteve votação 

unânime de todos os vereadores, Luciano Guilherme Felipe Lee obteve 11 

(onze) votos favoráveis e Teresa Suelene de Paula recebeu 1 (um) voto do 

Vereador Jaime Daniel dos Santos. E, por fim, colocou em votação nominal a 

eleição dos membros para composição da Comissão Permanente de Obras e 

Serviços Públicos. Após chamada nominal, receberam votos os seguintes 

vereadores: Teresa Suelene de Paula, obteve votação unânime de todos 

vereadores; Márcio Fernando Costa obteve votação unânime de todos os 

vereadores e Paulo Agenor Madeira também obteve votação unânime de todos 

os vereadores. Em seguida, o Presidente suspendeu a reunião por 10 (dez) 

minutos para que os três vereadores eleitos com a maioria dos votos em cada 

comissão definissem os cargos de presidente, relator e secretário nas respectivas 

comissões. Retomado os trabalhos, formalizou-se a composição das comissões 

permanentes para o biênio 2023/2024 através da Resolução nº 01/2023, assim 

constituída: I – Comissão Permanente de Constituição Legislação, Justiça e 

Redação Final: Presidente: Kátia Geralda Silva Goyatá; Relator: Vagner Tarcísio 

de Morais e Secretário: Braz Fernando da Silva; II – Comissão Permanente de 

Orçamento e Finanças Públicas: Presidente: Evanilson Pereira de Andrade; 
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Relator: Luciano Guilherme Felipe Lee; Secretário: Tani Rose Ribeiro; e III – 

Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos: Presidente: Teresa 

Suelene de Paula; Relator: Paulo Agenor Madeira e Secretário: Márcio Fernando 

Costa. Em seguida, excepcional e antecipadamente nesta reunião, passou-se à 

ORDEM DO DIA PARA APRESENTAÇÃO do - Projeto de Decreto Legislativo 

nº 04/2023, de autoria da Mesa Diretora, COM SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA E 

DISPENSA DOS INTERTÍCIOS REGIMENTAIS PARA QUE SEJA APRECIADO E 

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”. Submetida à deliberação 

plenário a solicitação para tramitação em regime de urgência foi aprovada à 

unanimidade. O Presidente colocou em deliberação plenária a dispensa dos 

interstícios regimentais para deliberação em único turno nesta reunião do PL 

02/23. Após discussão e votação, a referida solicitação de dispensa dos interstícios 

foi aprovada por todos Vereadores. Assim, o Presidente colocou em única 

discussão e votação o - Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2023, de autoria da 

Mesa Diretora, 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”. Após discussão e votação o referido projeto 

foi aprovado por todos Vereadores. Prosseguindo a reunião, retomou-se ao 

expediente com a Leitura das correspondências do 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.° 
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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 

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 
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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 informações sobre ao problema que nossa cidade encontra em 

relação ao grande número de fiação solta nos postes. Na sequência, passou-se à 

leitura das seguintes indicações de Vereadores: - Indicações nºs 1033/22, 

1034/22 e 10/23, de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva; - Indicação nº 

05/2023, de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro; - Indicações nº 

06/23 e 19/23, de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade; - Indicações 

nº 01/23, 02/23 e 07/23, de autoria da Vereadora Katia Goyatá; - Indicações nº 

09/23, 12/23 e 18/23, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa; - Indicações 

nº 1035/22 e 1036/22, de autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee; - 

Indicações nºs 03/23, 04/23 e 11/23, de autoria do Vereador Paulo Agenor 

Madeira; - Indicação nº 15/2023, de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro; - 

Indicações nºs 13/23, 14/23 e 16/23, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de 

Paula. Ato contínuo, o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores para breves 

comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de 

interesse público, cujas manifestações constam da gravação. Em seguida, deu 

continuidade à Ordem do Dia com a leitura para apresentação das seguintes 

proposições: - Projetos de inciativa 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”. 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, 
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de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva, que “Concede Diploma de Honra 

ao Mérito à Sra. Lucília Maria Bastos Bernardes de Oliveira”. - 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. O Presidente colocou em deliberação plenária a 

solicitação de regime de urgência do PL 02/23. Após discussão e votação, a 

referida solicitação de regime de urgência foi aprovada por todos Vereadores. A 

íntegra da manifestação dos vereadores nesta reunião está disponibilizada na 

gravação oficial dos canais de comunicação da Câmara Municipal de Alfenas. E 

para constar lavrou-se esta ata que vai por mim assinada, Vereador Márcio Fernando Costa, 

1º Secretário, pelo Presidente e demais Vereadores presentes.  

             

José Carlos do Morais 
(Carlinho Vardemá) 

Presidente        
 
Braz Fernando da Silva                                                Domingos dos Reis Monteiro     
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Tani Rose Ribeiro                                                              Teresa Suelene de Paula 

 
Vagner Tarcísio de Morais (Guinho) 


