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PAUTA 
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 16.11.2022 

Segundo Período da Sessão Legislativa de 2022 
  

I – PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE 

 

1.1  Verificação do Quorum 

 

1.2  Discussão da Ata da Reunião Ordinária anterior: 

 

1.3 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

Máquina): 

 

- Indicação nº 936/2022. 

Assunto: realizar uma limpeza em todas as Ruas dos Bairros Vista Grande, Vila 

Esperança, Primavera, Vila Promessa, Campos Elísios e Santa Edwirges. 

 

- Indicação nº 940/2022. 

Assunto: instalar câmeras de monitoramento nas principais entradas dos 

bairros rurais Matão, Bárbaras, Esteves e São Tomé, bem como na entrada do 

bairro Gaspar Lopes, próximo ao parquinho infantil e também na entrada do 

Distrito de Barranco Alto. 

 

- Indicação nº 947/2022. 

Assunto: implantar em Alfenas o Programa Família Acolhedora, nos mesmos 

moldes do instituído no Município de Paraguaçu, a fim de oferecer mais um 

serviço social que resguarde os direitos de crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade. 
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 - Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

 

- Indicação nº 948/2022. 

Assunto: realizar o recapeamento e o paisagismo da Avenida José Paulino da 

Costa. Ressalto que já solicitei essa obra, através da Indicação de nº 786/2022, 

porém não foi atendida, motivo pelo qual requeiro novamente providências no 

sentido de sanar este problema. 

 

- Indicação nº 949/2022. 

Assunto: reiterar o pedido para realizar operação tapa buracos na Rua Emília 

Pereira Esteves, Bairro Jardim Alvorada II. 

 

 

- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade 

(Ratinho): 

 

- Indicação nº 943/2022. 

Assunto: realizar melhorias, através do assoalhamento da área localizada em 

frente ao número 77 da Rua Avelino Batista de Andrade, nos termos da imagem 

anexa. 

 

- Indicação nº 944/2022. 

Assunto: realizar alteração na Rua Areado para mão única de direção, entre as 

Ruas Gabriel Monteiro da Silva e Ministro Salgado Filho. 

 

 

- Indicação nº 946/2022. 

Assunto: providencie junto ao setor competente o recapeamento da Rua 

Padre Cornélio Hans, no bairro Jd. Boa Esperança, bem como o da Rua 

Professora Aurea Engel, no bairro Pôr do Sol. 

 

 

 

 

 

- Indicações de autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos: 
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- Indicação nº 951/2022. 

Assunto: Indico ao Sr. Prefeito, na forma regimental, que estude a possibilidade 

de celebrar um Termo de Cooperação com a Associação Alfenense dos Amigos 

da Arte AAA, cujo estatuto segue anexo, bem como com outras associações do 

mesmo seguimento que necessitem de ajuda para levar arte à população menos 

favorecida. 

 

- Indicações de autoria do Vereador José Carlos de Morais (Carlinho 

Vardemá): 

 

- Indicação nº 937/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de alterar o fluxo de mão dupla para mão 

única, permitindo o estacionamento em apenas um dos lados da rua, nas 

proximidades da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Rua Tiradentes, n.º 

1.845, no Centro. 

 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 931/2022. 

Assunto: que interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a 

possibilidade de instalarem bancos, bebedouros e quiosques na parte gramada 

do terreno da pista de skate do Jardim Aeroporto. Observação: Trata-se da 

segunda indicação com o mesmo pedido. 

 

- Indicação nº 939/2022. 

Assunto: trocar uma lâmpada na Avenida Manoel Alves Taveira, em frente ao 

imóvel de número 1816, no Residencial São Lucas. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

 

- Indicação nº 935/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade instalar um redutor de velocidade (quebra- 

molas) na Av. Jovino Fernandes Salles, nº 3193, Bairro Santa Clara. 
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- Indicação nº 938/2022. 

Assunto: providenciar a instalação e/ou manutenção de placas de identificação 

das ruas de Alfenas. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho 

do Asfalto): 

 

- Indicação nº 941/2022. 

Assunto: fazer uma pequena iluminação natalina próximo à igreja situada na 

Praça no bairro dos Bárbaras, bem como na Praça do Distrito de Gaspar Lopes. 

 

- Indicação nº 942/2022. 

Assunto: efetuar, com uma certa urgência, a manutenção de todas as 

lâmpadas queimadas em todos os bairros da cidade.  

 

- Indicação nº 950/2022. 

Assunto: instalar 02 a 03 redutores de velocidades (quebra-molas) na Rua José 

Delmiro dos Santos, no bairro Jardim Panorama, no trecho com a Rua Alterosa, 

no bairro Alda Caetani.  

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 930/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de desentupimento dos bueiros na Rua 

Avelino Batista de Andrade (Córrego do Chafariz). 

 

- Indicação nº 945/2022. 

Assunto: trocar a iluminação de 3 (três) postes na Rua Américo de Oliveira, 

esquina com a Rua Carmo do Rio Claro, próximo ao número 930, bairro 

Residencial Oliveira. 

 

- Indicação nº 952/2022. 

Assunto: que interceda junto ao setor competente a fim de verificar a 

possibilidade de todas as agências que prestam serviços de internet e telefone 

organizarem os fios nos postes de toda a cidade. 
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- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 932/2022. 

Assunto: providenciar a instalação de lixeiras junto ao parque infantil localizado 

na rotatória em frente a mina da Rua Viçosa, no bairro Residencial Oliveira. 

 

- Indicação nº 933/2022. 

Assunto: modificar a regulamentação que obriga o condutor a parar o veículo 

antes de entrar na via, na Rua Silviano Brandão, nas esquinas com as Ruas 

Ministro Salgado Filho e Juscelino Barbosa, tendo em vista que muitos usuários 

reclamam da dificuldade de parar o veículo por se tratar de trecho com aclive 

acentuado. 

 

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 59, 11 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito Municipal 

Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei nº 65/22 (nº do 

Legislativo), que “Autoriza o Município de Alfenas a implantar a Política Social 

Tributária aos munícipes que especifica e dá outras providências”. 

 

- Mensagem nº 60, 11 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito Municipal 

Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei nº 66/22 (nº do 

Legislativo), COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA, que “Dispõe 

sobre a reestruturação do Conselho Municipal do Turismo e do Fundo Municipal 

do Turismo, no âmbito do Município de Alfenas, e dá outras providências”. 
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- Mensagem nº 61, 11 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito Municipal 

Sr. Fábio Marques Florêncio, solicitando a retirada do Projeto de Lei 

encaminhado através da Mensagem n.º 48/2022, que altera a Lei n.º 4.755, de 

03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho 

Municipal do Turismo e do Fundo Municipal do Turismo, no âmbito do Município 

de Alfenas, e dá outras providências”. 

 

- Mensagem nº 62, 11 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito Municipal 

Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei nº 67/22 (nº do 

Legislativo), que “Altera a Lei n.º 3.131, de 17 de agosto de 1999, que 

estabelece proteção do Patrimônio Cultural de Alfenas, atendendo ao disposto 

no artigo 216 da Constituição Federal, autoriza o Poder Executivo a instituir o 

Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Alfenas e dá outras providências”. 

 

2.1.2 De iniciativa do Legislativo: 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 29/2022, de autoria do Vereador Márcio 

Fernando Costa (Márcio Dunga), que “Concede Título de Cidadão Honorário ao 

Sr. João Ricardo Tavares Anderson”. 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 30/2022, de autoria do Vereador Braz 

Fernando da Silva (Braz da Máquina), que “Concede Título de Cidadão 

Honorário à Sra. Márcia Megda Batista Alves”. 

2.2 Discussão e Votação de Proposições. 

2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 

a) Requerimentos: 

 

 

- Requerimento nº 103/2022, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 
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Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, na forma 

regimental, que solicite ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, que informe à 

Câmara Municipal qual a possibilidade de colocar grama sintética nos 

campos society do nosso Município? 

 

- Requerimento nº 104/2022, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira 

(Paulinho do Asfalto). 

Assunto: Requeiro ao Prefeito Municipal, após ouvido o Plenário, que informe 

as seguintes indagações a respeito da extração dos tocos de árvores existentes 

nos passeios e praças de nossa cidade:  

 

1 - qual o motivo da paralisação da extração dos tocos? 

 

2 - houve licitação para contratação de empresa para realização desse serviço? 

Abrangeu qual quantidade de tocos? 

 

3 - tem previsão e data de quando voltará a ser realizado a prestação desse 

serviço? 

 

- Requerimento nº 105/2022, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa 

Assunto: Requeiro ao Prefeito Municipal, após ouvido o Plenário, que informe a 

esta Casa Legislativa o seguinte: 

 

1) Qual o responsável pela fiscalização da manutenção ou colocação de 

placas de identificação das vias públicas de Alfenas?; 

2)  Por que existem ruas sem placas e outras com placas apagas ou 

ilegíveis?; 

3) A confecção das placas de denominação de vias é feita por qual 

empresa?; 

4) A Prefeitura pretende fazer a substituição das placas danificadas e a 

instalação das inexistentes? 

5) Se sim, qual a previsão para que isso ocorra? 
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b) Moções: 

 

- Moção n.º 90/2022, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 

Assunto: Moção de Congratulações e Aplausos ao servidor da Câmara 

Municipal de Alfenas André Luiz de Oliveira.  

 

- Moção n.º 93/2022, de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva 

Assunto: Moção de Pesar à família do Sr. Antônio Custódio, em virtude do seu 

falecimento ocorrido em 09/11/2022.  

 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

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

Expediente ou na Ordem do Dia). 

 


