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PAUTA 
13ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 07.11.2022 

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  Expediente do Executivo: 

 

- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves 

Pereira, ao Presidente desta Casa, em resposta às seguintes proposições: 

 

- Ofício n.° 707/2022/CG/PMA, em resposta aos Requerimentos nºs 87 e 

92/2022 de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula encaminhando 

informações sobre a distribuição de medicamentos. 

 

- Ofício n.° 710/2022/CG/PMA, em resposta aos Requerimentos nºs 94/2022 

de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula encaminhando 

esclarecimentos referentes às obras da Av. Perimetral Oeste. 

 

1.4 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

Máquina): 

 

- Indicação nº 912/2022. 

Assunto: que estude a possibilidade de instituir e promover no Dia do Servidor 

Público, uma programação especial de festividades para homenagear os 

servidores municipais, assim como é feito em outras datas comemorativas 

como: dia das crianças, dos idosos, da consciência negra, da cidade, Sete de 

Setembro e outros. 
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- Indicação nº 913/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de desentupir um bueiro localizado na Rua 

João Pinheiro, nº 280, Bairro Aparecida, com a retirada de dentro do cano, 

entulhos de materiais de construção e lixo que estiverem dentro desse bueiro. 

Verificar a possibilidade também de tampar os buracos das ruas e avenida 

abaixo descritas:  

1- Rua Padre Custódio Dias, pois é uma rua de muito fluxo de veículos que 

dá acesso ao supermercado ABC;  

2- Rua São Benedito, nº38. Bairro Santa Clara;  

3- Avenida Dr. Lincoln Westin da Silveira, do Trevo até hospital Alzira Velano. 

 

- Indicação nº 918/2022. 

Assunto: realizar uma limpeza (poda de arvores, retiradas de lixos e entulhos) 

na última rua do bairro Santa Clara. 

 

 - Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

 

- Indicação nº 915/2022. 

Assunto verificar a possibilidade de enviar uma notificação para limpeza de 

lotes e terrenos localizados nas Ruas: João Pinheiro, ao lado no número 1906; 

rua Gecelda de Paula, ao lado do número: 60; e quadra da Gecelda de Paula 

com à rua: Plínio Leite, estabelecendo o prazo previsto em lei para limpeza dos 

lotes particulares, e, em caso de descumprimento, que seja aplicada a 

penalidade administrativa. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade 

(Ratinho): 

 

- Indicação nº 928/2022. 

Assunto: providenciar a cobertura com massa asfáltica dos buracos existentes 

nos bairros Jd. Boa Esperança e Jd. Alvorada. 

 

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

Vardemá): 
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- Indicação nº 916/2022. 

Assunto: fazer operação tapa buraco nas Ruas Professora Mariinha Prado e 

Alaor Ferreira da Fonseca, no bairro Morada do Sol. 

 

- Indicação nº 921/2022. 

Assunto: recolocação dos postes e fiações, da Praça Tereza de Carvalho, 

bairro Aparecida. 

 

- Indicação nº 926/2022. 

Assunto:  arrumar a estrada da ponte no Jardim São Carlos próximo à Escola 

Municipal D. Zinica e também colocar iluminação 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 917/2022. 

Assunto: trocar uma lâmpada na rua Maurílio Magalhães, nas imediações do 

número 435, no Jardim América I. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

 

- Indicação nº 924/2022. 

Assunto: fazer o recapeamento do asfalto que está com muitos buracos, em 

toda extensão da Rua José da Silva Gomes, no bairro Residencial Oliveira 

 

- Indicação nº 925/2022. 

Assunto: fazer a operação tapa buracos em toda extensão da Rua Padre 

Custódio Dias, no bairro centro. 

 

- Indicação nº 927/2022. 

Assunto colocar alambrado no campo de futebol do bairro Santa Clara. 

 

 

- Indicações de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho 

do Asfalto): 
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- Indicação nº 919/2022. 

Assunto: designar um funcionário para realizar inspeção noturna da iluminação 

pública, a fim de descobrir onde existem lâmpadas queimadas. 

 

- Indicação nº 920/2022. 

Assunto: iluminar a pracinha em torno da Matriz do Distrito do Barranco Alto, 

para as festividades de finais de ano (Natal). 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 929/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de limpeza da APP que fica em frente à Rua 

Avelino Batista de Andrade (Córrego do Chafariz). 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 910/2022. 

Assunto: realizar operação tapa buracos na Rua Canavieiras, no bairro 

Itaparica, em especial nas proximidades do imóvel de nº 105. 

 

- Indicação nº 911/2022. 

Assunto: realizar melhorias na sinalização que indique a proibição de 

estacionar do lado esquerdo da Rua Geraldo Freitas da Costa, no bairro Cruz 

Preta, tais como reforço nas pinturas de faixa amarela junto às guias do meio-fio 

e colocação de placas de proibido parar e estacionar. 

 

- Indicação nº 914/2022. 

Assunto: realizar operação tapa buracos em todo o Bairro Jardim Boa 

Esperança, em especial na Rua José Munhoz Gago, onde há uma quantidade 

enorme de buracos que está causando transtornos ao trânsito. 

 

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  
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2.1 Discussão e Votação de Proposições. 

2.1.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 

a) Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 101/2022, de autoria do Vereador Domingos dos Reis 

Monteiro. 

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

oficiada a ALFETUR ALFENAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA solicitando, 

em caráter de urgência, que envie à esta Casa Legislativa esclarecimentos 

sobre o acordo que foi feito junto a Prefeitura Municipal de Alfenas, onde restou 

estabelecido que a empresa ficaria responsável pela limpeza e higienização dos 

banheiros públicos do nosso Terminal Urbano localizado na Praça Dr. Emílio 

Silveira, 2-92 - Centro, Alfenas - MG, 37130-029, informando os termos deste 

acordo e em ato continuo esclareça porque não vem cumprindo com o 

estabelecido, tendo em vista que os banheiros públicos do terminal encontram-

se totalmente insalubres. 

 

- Requerimento nº 102/2022, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 

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

providencie o agendamento de reunião, a ser realizada nesta Casa Legislativa, 

com o proprietário da empresa contratada para realizar a troca de lâmpadas no 

Município e com o Secretário ou servidor responsável por coordenar este 

serviço público, a fim de prestar esclarecimentos sobre os trabalhos de 

manutenção da iluminação pública de Alfenas. 

 

 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

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

Expediente ou na Ordem do Dia). 

 

 


