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PAUTA 
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 30.01.2023 

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   Comunicados da Mesa Diretora: 

A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de 

Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, aprovou, conclusivamente, no 

dia 24.01.2023, 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 35/2022, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga), que “Concede título de cidadão honorário ao Sr. Adriano Reis Botelho”. 

Após redação final, o projeto de decreto legislativo será enviado à promulgação 

do Presidente. 

 

1.4  Expediente do Executivo: 

 

- Ofício n.° 01/2023, subscrito pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Rural, Décio Paulino da Costa, em resposta à Indicação n.º 03/2023, de autoria 

do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto), referente ao 

manutenção de estradas rurais em nosso município, infelizmente devido às fortes 

chuvas no decorrer desse último mês e também o aumento da demanda, 

estamos priorizando os atendimentos de urgência e emergência. Sabendo da 

importância da manutenção preventiva e também corretiva, durante o ano nas 

estradas rurais, acataremos tão logo possível a sua solicitação.  
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OFÍCIO SN/2023/PROCGER/PREF, subscrito pela Dra. Tanilda das Graças 

Araújo,  Procuradora Geral do Município, encaminhando esclarecimentos 

referentes ao Projeto de Lei nº 003/2023, de autoria do Poder Executivo, que 

“altera a Lei Municipal nº 4.546, de 10 de julho de 2014, modificada pela Lei 

Municipal 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” em resposta aos questionamentos apresentados pela Comissão de 

Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, em reunião interna realizada 

no dia 24/01/2023. 

 

- Ofício n.° 27/2023, subscrito pelo Secretário Executivo, Antônio Carlos Esteves 

Pereira, em resposta à Indicação n.º 09/2023, de autoria do Vereador Márcio 

Fernando Costa (Márcio Dunga), encaminhando os esclarecimentos prestados 

pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, Sr. Dionízio José da Silva.  

 

- Ofício n.° 28/2023, subscrito pelo Secretário Executivo, Antônio Carlos Esteves 

Pereira, em resposta à Indicação n.º 11/2023, de autoria do Vereador Paulo 

Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto), encaminhando os esclarecimentos 

prestados pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, Sr. Dionízio José da 

Silva.  

 

- Ofício n.° 29/2023, subscrito pelo Secretário Executivo, Antônio Carlos Esteves 

Pereira, em resposta à Indicação n.º 05/2023, de autoria do Vereador Domingos 

dos Reis Monteiro, encaminhando os esclarecimentos prestados pelo Secretário 

Municipal do Meio Ambiente, Sr. Dionízio José da Silva.  

 

- Ofício n.° 30/2023, subscrito pelo Secretário Executivo, Antônio Carlos Esteves 

Pereira, em resposta à Indicação n.º 1036/2022, de autoria do Vereador Luciano 
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Solar, encaminhando os esclarecimentos prestados pelo Secretário Municipal do 

Meio Ambiente, Sr. Dionízio José da Silva.  

 

- Ofício n.° 31/2023, subscrito pelo Secretário Executivo, Antônio Carlos Esteves 

Pereira, em resposta à Indicação n.º 13/2023, de autoria do Vereadora Tereza 

Suelene de Paula, encaminhando os esclarecimentos prestados pelo Secretário 

Municipal do Meio Ambiente, Sr. Dionízio José da Silva.  

 

1.5  Expediente de terceiros: 

- Ofício subscrito pela Sra. Karine Lopes, Diretora do Departamento de 

Articulação e Gestão do Ministério de Desenvolvimento Regional, comunicando 

sobre a liberação de recursos federais para ações de recuperação da 

infraestrutura destruída e/ou danificada por desastre. 

 

1.6 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

Máquina): 

- Indicação nº 46/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar operação tapa buracos na Avenida 

Manoel Alves Taveira, no bairro Jardim Aeroporto. 

- Indicação nº 53/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar um mutirão de limpeza perto da 

creche Dona Zinica e na Rua Carlos Drummond de Andrade. 

 

- Indicação nº 63/2023. 

Assunto: que verifique junto à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

a possibilidade de comprar sementes (04-14-08) de milho, feijão e adubo (ureia 
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ou sulfato de amônia) para plantio de coberturas, afim de atender o pequeno 

produtor da agricultura familiar de nosso município. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

(Dominguinhos): 

 

- Indicação nº 58/2023. 

Assunto: realizar a limpeza dos arredores do PSF do Jardim Primavera. 

- Indicação nº 60/2023. 

Assunto: realizar a limpeza e o recapeamento de toda a extensão da pista de 

caminhada do Bairro Santa Clara.   

- Indicação nº 65/2023. 

Assunto: realizar a limpeza de toda a extensão do nosso Zoológico Municipal, 

em especial da pista de caminhada.  

 

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

- Indicação nº 38/2023. 

Assunto: providenciar uma limpeza no lote 11 localizado na Rua Pedro Antônio 

de Oliveira, Novo Horizonte, ao lado do número 90. 

 

- Indicação nº 64/2023. 

Assunto: verificar junto ao setor competente a possibilidade de realizar uma 

reforma geral no Velório Municipal de Alfenas. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Jaime Daniel dos Santos  

- Indicação nº 66/2023. 

Assunto: tomar providências com relação aos telefones de contato da Central de 

Medicamentos (CDM), pois a população nos trouxe informações de que os 
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números possam estar com problemas ou não estão recebendo chamadas nos 

horários de atendimento. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 61/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar a troca das lâmpadas de 

Led dos postes situados nos endereços abaixo: - Rua Dr. José Maria 

Soares, 171; - Rua João Paulino Damasceno, em frente ao número, 

1629; - Rua João Paulino Damasceno, ao lado do número 1552; - Rua 

João Paulino Damasceno, ao lado do número 1476. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee: 

 

- Indicação nº 48/2023. 

Assunto: providenciar a colocação de lixeira pública, próximo ao córrego do 

Chafariz, na esquina da Rua São Paulo, e que realizem a limpeza e roçagem do 

mato da calçada e ao redor da área. 

 

- Indicação nº 49/2023. 

Assunto: reforçar o policiamento no bairro Vista Alegre, principalmente no 

período noturno. 

 

- Indicação nº 51/2023. 

Assunto: realizar o serviço de recapeamento asfáltico na Rua Professora Dona 

Lili Correa, no bairro Pôr do Sol. 

 

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

- Indicação nº 45/2023. 
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Assunto: instalar um redutor de velocidade (quebra-molas), em frente à Sulaço, 

na Avenida Jovino Fernandes Salles, 734, Jardim Boa Esperança II.  

 

- Indicação nº 50/2023. 

Assunto: realizar a instalação de lixeiras no entorno de todas as quadras e 

praças do Município. 

 

- Indicação nº 54/2023. 

Assunto: construção de uma quadra society com grama artificial para atender os 

bairros Vale Verde, Pinheirinho, Jardim São Paulo, Jardim Alvorada, Jardim Boa 

Esperança e Recreio Vale do Sol. 

 

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 43/2023. 

Assunto: que a Secretaria de Obras verifique, com certa urgência, a 

possibilidade de fazer um bueiro na Rua Uberlândia, em frente ao número 47, no 

bairro Pôr do Sol.  

 

- Indicação nº 44/2023. 

Assunto: interceder junto ao setor de trânsito no sentido de verificar a 

possibilidade de instalar, com a maior brevidade possível, sinalização de trânsito, 

principalmente de parada obrigatória – PARE – nas vias de todo o bairro Vila 

Olímpia. 

 

- Indicação nº 47/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de fazer a limpeza da Rua Progresso, atrás do 
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Campo do América Futebol Clube. 

 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 56/2023. 

Assunto: providenciar junto ao setor competente a operação tapa-buracos, em 

caráter emergencial, na Avenida Jorge Amado, nas proximidades do 

Supermercado Lacerda II. Destaco que no local, devido a grade quantidade de 

buracos e reparos que já foram realizados, tornar-se necessário a realização de 

recapeamento posterior. 

- Indicação nº 57/2023. 

Assunto: desobstrução e limpeza dos bueiros para a passagem de água pluvial 

em todo o bairro Jardim São Carlos, em especial na Rua Raimundo Correa, com 

a Rua Capistrano de Abreu. 

- Indicação nº 59/2023. 

Assunto: providenciar junto ao setor  de posturas a identificação e posterior 

notificação do proprietário (s) de uma área grande situada na Rua Bernardo de 

Vasconcelos, nas proximidades do número 180, no Bairro Chapada, para que 

regularize a limpeza de seu (s) terreno (s), dentro do prazo que determina a Lei 

Municipal, sob pena de multa. 

 

1.7 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  
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2.1 Apresentação de Projetos. 

 

MENSAGEM Nº 03, de 26 de janeiro de 2023, subscrita pelo Prefeito Municipal, 

Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei 04/2023 (nº do 

Legislativo), que altera a Lei Municipal nº 4.595, de 11 de março de 2015 que 

instituiu Zonas Especiais de Interesse Social, acrescentando o Item 23 ao Anexo 

I. 

 

- MENSAGEM Nº 04, de 26 de janeiro de 2023, subscrita pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei 05/2023 (nº 

do Legislativo), que altera a Lei Municipal n° 4.545, de 1° de julho de 2014, 

modificada pela Lei Municipal n° 4.717, de 30 de março de 2017, que instituiu o 

Programa de Apoio à Agricultura e ao Empreendedorismo Familiar Rural. 

 

 

2.1.1 De iniciativa do Legislativo: 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 052023, de autoria da Vereadora Kátia 

Geralda Silva Goyatá, que “Concede título de cidadão honorário ao Sr.Professor 

Dr. Sandro Amadeu Cerveira”. 

 

2.2 Leitura de pareceres. 

 

2.2.1 Leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 

Redação Final ao seguinte projeto: 
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- Projeto de Resolução nº 01/2023, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva 

Goyatá, que “Cria a Frente Parlamentar em defesa da democracia e das 

instituições, no âmbito do Município de Alfenas/MG”. 

 

2.2.2 Leitura do Parecer Conjunto das Comissões de Constituição, 

Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao 

seguinte projeto: 

- Projeto de Lei n.º 03/2023, subscrito pelo Prefeito Municipal Fábio Marques 

Florêncio, encaminhado através da - Mensagem nº 02, de 12 de janeiro de 2023 

para APRESENTAÇÃO nesta reunião, 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”. 

 

2.3 Discussão e votação de proposições: 

2.3.1 Discussão e votação em único turno: 

 

 a) Projetos de Resolução: 

- Projeto de Resolução nº 01/2023, de autoria da Vereadora Kátia Geralda Silva 

Goyatá, que “Cria a Frente Parlamentar em defesa da democracia e das 

instituições, no âmbito do Município de Alfenas/MG”. 

 

 b) Requerimentos: 

- Requerimento nº 05/2023, de autoria do Vereador Domingos dos Reis 

Monteiro 

Assunto: que verifique junto ao setor competente e posteriormente encaminhe a 

devida resposta a esta Casa de Leis, contendo maiores informações sobre 

quantos e quais lotes estão sendo revertidos ao patrimônio público municipal, 
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com relação às leis que autorizam doações de imóveis a determinadas empresas 

com obrigação e fazer (contrapartida), incluindo àquele localizado na esquina da 

Rua Pedro Tercetti e Avenida Henrique Munhoz Garcia. 

 

- Requerimento nº 06/2023, de autoria do Vereador Jaime Daniel dos Santos. 

Assunto: que verifique junto ao setor competente e posteriormente encaminhe a 

devida resposta a esta Casa de Leis, com relação à Lei Municipal n.º 4.900/2019, 

dos seguintes questionamentos: 

I- Por qual motivo a referida legislação autorizou as correções das carreiras 

dos Agentes Operacionais e dos Auxiliares de Desenvolvimento Humano 

– ADH? Excluindo, assim, os Agentes operacionais especializados? 

II- É possível fazer a correção da carreira dos Agentes Operacionais 

Especializados atualmente mediante lei específica? 

III- Caso a resposta acima seja positiva, esse futuro projeto de lei pode, além 

da correção, autorizar o pagamento retroativo? 

 

- Requerimento nº 07/2023, de autoria da Vereadora Katia Goyatá. 

Assunto: Requeiro a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, que 

solicite à Secretaria Municipal de Fazenda e Suprimentos que envie à 

esta Casa Legislativa o seguinte: 

- A movimentação financeira de todas as contas vinculadas ao 

CNPJ 130.150.716/0001-36, pertencente a Secretaria Municipal 

de Educação, dos períodos de 01/01/2020 a 31/12/2020, de 

01/01/2021 a 31/12/2021 e de 31/12/2022 a 27/01/2023;  

- Informações sobre o Acordo Coletivo firmado entre Prefeitura 

Municipal de Alfenas através da Secretaria de Educação e o 
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Sindicato dos Servidores, com a Comissão Permanente de 

todas as carreiras da Prefeitura; - Enviar todas as propostas 

feitas neste acordo: o que já foi executado, o que não foi 

executado e qual a expectativa de cumprimento de todos os 

itens do acordo. 

 

c) Moções: 

- Moção nº 02/2023, subscrita pelo Presidente José Carlos de Morais 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao Sr. Rodrigo Ribeiro Garcia, 

mais conhecido por Jiló, pelo excelente trabalho que vem desempenhando na 

sociedade Alfenense e região, como Médico Veterinário.  

 

2.3.1 Discussão e votação em Primeiro Turno: 

- Projeto de Lei n.º 03/2023, subscrito pelo Prefeito Municipal Fábio Marques 

Florêncio, encaminhado através da - Mensagem nº 02, de 12 de janeiro de 2023 

para APRESENTAÇÃO nesta reunião, 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 ou na Ordem do Dia). 


