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PAUTA 
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 23.01.2023 

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 17.01.2023, 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 33/2022, de autoria do Vereador José Carlos de Morais, que 

“Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Paulo César Vieira”; - 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” e - 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”. Após redação final os projetos de decreto 

legislativo serão enviados à promulgação do Presidente. 

 

1.4  Expediente do Executivo: 

 



 

 

Página 2 de 11 

 

- Ofício n.° 01/2023/CG/PMA, subscrito pela Procuradora Geral do Município 

Tanilda das Graças Araújo, em resposta à Indicação nº 1021/2022 nº 876/2022 

de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, informando que providências estão 

sendo tomadas pelo setor de fiscalização em relação ao buraco na Rua Gabriel 

Monteiro da Silva, em frente ao nº 435. 

 

1.5  Expediente de Terceiros: 

 

- Ofício nº 298/2022, solicitando a indicação de 2 (dois) representantes do Poder 

Legislativo para composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos 

Animais.  

 

1.6 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

Máquina): 

 

- Indicação nº 21/2023. 

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

recapeamento de toda a Avenida José Paulino da Costa. 

 

- Indicação nº 24/2023. 

Assunto: estudar a possibilidade de criar um Decreto Municipal que estabeleça a 

inclusão obrigatória de placas educativas nas entradas do Mercado Municipal de 

Alfenas, com o propósito de disciplinar a população e colaboradores quanto as 

regras de segurança sanitária. 

 

- Indicação nº 30/2023. 
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Assunto: interceder junto ao setor competente no sentido de verificar a 

possibilidade de fazer um mutirão de limpeza (capina e limpeza das guias de 

meio fio) em todas as ruas dos bairros Vila Teixeira, Panorama e Santa Maria. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

(Dominguinhos): 

 

- Indicação nº 17/2023. 

Assunto: realizar a manutenção da iluminação da Escola Municipal Dr. João 

Januário Magalhães CAIC. 

 

- Indicação nº 22/2023. 

Assunto: realizar a manutenção da iluminação pública da rua Avelino Batista 

Andrade. 

 

- Indicação nº 23/2023. 

Assunto: realizar a limpeza dos terrenos baldios do Residencial Dona Anita, 

próximos à Avenida XV de outubro. 

 

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

 

- Indicação nº 26/2023. 

Assunto: providenciar reformas no Posto de Saúde no PSF l e ll Jardim 

Alvorada, urgentemente. 

 

- Indicação nº 29/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar operação tapa-buracos no Bairro 

Vila Formosa, onde destaco a Rua Gabriel Moura Leite, no trecho compreendido 
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entre o nº 535 ao nº 610, o qual se encontra em péssimas condições. 

 

- Indicação nº 34/2023. 

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

canalização na área localizada nas proximidades do número 397 da Rua Luiz 

Alves Corrêa, na Vila Formosa, considerando que neste período de chuva, essa 

área se encontra com alagamentos/inundações, nos termos das imagens em 

anexo. 

 

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

Vardemá): 

 

Assunto: realizar operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Francisco 

Mariano, desde a proximidade do Colégio Estadual até o final da rua, nas 

imediações do Campo do América. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 08/2023. 

Assunto: interceder junto ao setor competente, a fim de verificar a possibilidade 

de fazer a retirada dos aparelhos da academia ao ar livre situada na Rua José 

Ferreira de Morais, Bairro Jardim Aeroporto. 

 

- Indicação nº 35/2023. 

Assunto: interceder junto ao setor competente, a fim de verificar a possibilidade 

de realizar a troca de lâmpada do poste que fica na Rua Américo Totti entre os 

números 196 e 222. 
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- Indicação nº 40/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar limpeza da área verde pertencente 

à Prefeitura Municipal, localizada na Rua José Rabelo, no Bairro Colinas Park.  

 

- Indicações de autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee: 

Assunto: analisar e verificar a possibilidade de proceder o corte da árvore 

localizada na Rua Benjamim Constant, n 1018, no Bairro Chapada. 

 

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

 

- Indicação nº 20/2023. 

Assunto: interceder junto ao setor responsável, para que seja realizada, 

urgentemente, operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Antônio da Silva 

Lemos, Bairro Jardim Tropical. 

 

- Indicação nº 39/2023. 

Assunto: interceder junto à secretaria responsável a fim de verificar 

a possibilidade de realizar uma limpeza geral nas adjacências do Náutico Clube e 

da Rampa Náutica como poda do mato, operação tapa buraco, desentupimento 

dos bueiros. 

 

 

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 31/2023. 

Assunto: estudar a possibilidade de instalar um parquinho de madeira no Jardim 

Panorama, nas imediações da rua Américo Totti e outro no bairro Santa Maria, 
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nas proximidades da confraria, na rua Maria de Olinda Terra. 

 

- Indicação nº 32/2023. 

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

possibilidade de revitalizar a Praça da Saudade em frente ao Cemitério de nossa 

cidade. 

 

- Indicação nº 33/2023. 

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

possibilidade de revitalizar a Praça da Aparecida. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 25/2023. 

Assunto: providenciar junto ao setor competente a limpeza (varrição), bem como 

capina do mato dos meios fios, limpeza dos canteiros das entradas e saídas do 

bairro Vila Teixeira (pontuo as margens da BR 491), bem como de toda a área do 

Residencial Teixeira (nas proximidades da área industrial). 

 

- Indicação nº 27/2023. 

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

todo o Bairro Jardim São Carlos, pontuando principalmente as ruas Casemiro de 

Abreu em toda sua extensão e Joaquim Manoel de Macedo, onde há uma grande 

quantidade de buracos que está causando transtornos no trânsito 

 

- Indicação nº 28/2023. 

Assunto: providenciar junto ao setor responsável, a troca de lâmpada queimada 

na Avenida Jovino Fernandes Sales, em frente ao número 2.985, no Bairro Santa 
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Clara. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 42/23 

Assunto: através da secretaria competente verificar a possibilidade de fazer a 

identificação do proprietário do imóvel situado na Rua Santo Padre Pio, entre os 

números 121 e 141, no Bairro Jardim Olímpia. Assim sendo, notificar o 

proprietário para que realize a limpeza correta do terreno e faça o calçamento, 

pois se trata de único terreno que não tem calçada. 

 

- Indicações de autoria conjunta dos Vereadores José Carlos de 

Morais e Márcio Fernando Costa 

 

- Indicação nº 36/2023. 

Assunto: verificar junto ao setor competente a possibilidade de informatização - 

através de aplicativo, para que os Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes 

de Combate às Endemias possam registrar as funções e acompanhar as 

demandas da população, com cadastros e históricos, sendo uma forma de 

atender a possibilidade de rateio aos profissionais, nos termos legais. 

 

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. 

 

2.1.1 De iniciativa do Legislativo: 

 

- 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”. 

 

- 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 Leitura de pareceres. 

 

2.2.1 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 nº 02/2023, de autoria da Mesa Diretora, com tramitação em 

regime 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. 

 

2.3 Discussão e votação de proposições: 

 

2.3.1 Discussão e votação em único turno: 

 

 a) Projetos com tramitação em Regime de Urgência: 
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- Projeto de Lei nº 02/2023, de autoria da Mesa Diretora, com tramitação em 

regime 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. 

 

 b) Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 01/2022, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, 

Justiça e Redação Final: 

Assunto: requer ao Executivo Municipal o seguinte: 

A viabilidade de agendamento de reunião com os membros da CCLJRF 

e representantes da Procuradoria do Município, do Setor Fiscalização e Posturas 

e outros que se fizerem necessários para análise e discussão do Projeto de Lei 

nº 73/2022, que “altera a Lei nº 3.385, de 5 de julho de 2002, que regula a 

exploração e funcionamento do comércio em trailers e assemelhados e dá outras 

providências”, apresentado no dia 28 de novembro de 2022, em tramitação 

ordinária. 

 Solicitamos que os mencionados representantes disponibilizem na 

citada reunião, cópia de toda a documentação desde o alvará até o mapeamento, 

inclusive, o dimensionamento dos trailers instalados nas vias públicas deste 

Município, além de cópia de possíveis recomendações ministeriais e termos de 

ajustamento de conduta. 

 

- Requerimento nº 02/2022, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa. 

Assunto: Reiterar ao Prefeito Municipal, para maior elucidação, as 

indagações constantes dos requerimentos ns. 41 e 78/2022, assim abordando 

as respostas já emitidas pelo Executivo, porém, com a devida vênia, que 

respondam de forma clara, verdadeira e objetiva nos seguintes termos: 
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I - Em que fase se encontra o projeto cidades e mobilidade urbana? Favor 

esclarecer de forma direta com envio de documentos que comprovem os valores 

já gastos e demonstra os locais que foram objeto dos recursos destinados; 

II - Quantos paraciclos foram colocados em nossa cidade? A Lei 

4.698/2016 foi regulamentada?  Quantos estão sendo projetados para o atual 

mandato?  

III - Quais os locais de aplicação dos recursos e previsão para término dos 

projetos de ciclovia e ciclofaixa?  

IV - O projeto de rota turística será retomado? Qual a previsão? 

 

- Requerimento nº 03/2022, de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa. 

Assunto: Verificar algumas informações junto ao setor responsável, para que, 

posteriormente, sejam encaminhados a esta Casa de Leis, os documentos e as 

devidas respostas que esclareçam as seguintes indagações: I - A Prefeitura 

Municipal possui contrato com a ASSEMG - Associação Esportiva e Eventos do 

Sul de Minas Gerais? Favor encaminhar todos os contratos dos últimos 5 (cinco) 

anos para a devida análise. II - Para a contratação de eventos esportivos quais 

mecanismos e legislação vêm sendo aplicados? III - Quais despesas o município 

teve com referida Associação nos últimos 5 (cinco) anos? 

 

- Requerimento nº 04/2022, de autoria do Vereador Jaime Daniel dos Santos 

Assunto: solicita informações da Secretaria Municipal de Saúde, sobre a 

elaboração do Projeto de Lei Municipal que garantirá o pagamento do Incentivo 

Financeiro Adicional (IFA) aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos 

Agentes de Combate a Endemias (ACE) garantido por diversas Portarias do 

Ministério da Saúde, entre elas a Portaria n. 1378/2013 e Portaria n. 1.025 / 

GM/MS/2015, entre outras. Respondendo aos seguintes questionamentos: 
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1 Quando este Projeto de Lei será encaminhado para a apreciação da 

Câmara Municipal, tendo em vista que a iniciativa deve partir do Poder 

Executivo? 

 2 Este recurso foi depositado nas contas da Prefeitura Municipal no ano de 

2022? Se sim, favor encaminhar em anexo os extratos e comprovantes de envio. 

Por qual motivo os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não estão sendo 

entregues aos ACS e aos ACE? 

 

b) Moções: 

 

- Moção nº 01/2023, subscrita pelo Presidente José Carlos de Morais 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS a Josiel Lopes Santana, em 

reconhecimento aos seus esforços trabalhando como motoboy, para poder 

concluir seu curso de Técnico de Enfermagem, servindo de exemplo a outros 

jovens com poucas oportunidades de vida. 

 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

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

Expediente ou na Ordem do Dia). 


