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PAUTA 
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 21.11.2022 

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  Comunicados da Mesa Diretora: 

 
- A Presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de 

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

dia 27.09.2022, 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 28/2022, que “concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. José 

Heródoto Figueira Landre, de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro, 

apresentado na Reunião Ordinária realizada no dia 24.10.2022, em tramitação 

ordinária. Projeto de Decreto Legislativo nº 29/2022, que “concede Diploma de 

Honra ao Mérito ao Sr. João Ricardo Tavares Anderson, de autoria do Vereador 

Márcio Fernando Costa (Márcio Dunga), apresentado na Reunião Ordinária 

realizada no dia 16.11.2022, em tramitação ordinária. _Projeto de Decreto 

Legislativo nº 30/2022, que “concede Título de Cidadã Honorária à Sra. Márcia 

Megda Batista Alves, de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva, 

apresentado na Reunião Ordinária realizada no dia 16.11.2022, em tramitação 

ordinária, os quais serão promulgados por esta Casa Legislativa. 

 

 

1.4  Expediente do Executivo: 

 

- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves 

Pereira, ao Presidente desta Casa, em resposta às seguintes proposições: 
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- Ofício n.° 716/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 91/2022 de 

autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, encaminhando as seguintes 

informações: 1- Relação anexa enviada pelo Setor de Transportes; 2- Relação 

anexa dos veículos; 3- Cópia anexa dos Contratos; 4- Seguem nos contratos; 5- 

Não; 6- Feita pelo setor de transportes.  

 

- Ofício n.° 7177/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 95/2022 de 

autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade, SOLICITANDO 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA RESPOSTA, com fundamento na 

Emenda à Lei Orgânica n.º 24/2021, em virtude do grande número de 

informações a serem levantadas.  

 

1.4 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

Máquina): 

 

- Indicação nº 953/2022. 

Assunto: fazer a manutenção (raspar) as estradas de acesso aos bairros rurais 

Bárbaras e Esteves, bem como a estrada antiga para Fama (estrada do meio). 

 

- Indicação nº 961/2022. 

Assunto: que interceda junto ao setor 

competente a fim de verificar a possibilidade de fazer um mutirão de limpeza 

(capina e limpeza das guias de meio-fio) em todas as ruas dos bairros Santa 

Maria, Vila Teixeira, Jardim Panorama e Vista Alegre. 

 

- Indicação nº 966/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de fazer uma operação tapa buracos em 

todas ruas do bairro Por do Sol ll, principalmente na rua Geraldo Vieira, em 

frente ao nº 225. 

 

 - Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

 
- Indicação nº 959/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de realizar a poda das árvores localizadas 

na Avenida Henrique Munhoz Garcia, esquina com o Cemitério. 
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- Indicações de autoria do Vereador José Carlos de Morais (Carlinho 

Vardemá): 

 

- Indicação nº 962/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de arrumar o alambrado do parquinho da 

Vista Grande, bem como dar manutenção nos 

brinquedos. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

 

- Indicação nº 960/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de fazer o desentupimento e manutenção dos 

bueiros localizados nos bairros Pinheirinho, Santa Edwirges, Santa Clara, 

Jardim Alvorada, Novo Horizonte, Vale Verde, Boa 

Esperança, Recreio Vale do Sol e Residencial Oliveira. 

 

- Indicação nº 963/2022. 

Assunto:  verificar a possibilidade de colocar lixeiras em todas as quadras 

municipais da cidade. 

 

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 954/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de fazer operação tapa-buracos, com uma 

certa urgência, no bairro Jardim Aeroporto. 

 

- Indicação nº 958/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de fazer a remoção de um poste 

localizado na Rua Gabriel Moura Leite, 610, no bairro Vila Formosa, diante do 

risco de desabar, a qualquer momento. 
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- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 964/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de providenciar o alteamento de todos os 

acessos (PV- Posto de Visita) e galeria de águas pluviais. 

 

- Indicação nº 965/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de aumentar, com urgência, os atendimentos 

realizados pelo Centro de Identificação e Atendimento ao Cidadão-CIAC, órgão 

municipal para emissão de documento de identidade. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 955/2022. 

Assunto: Indico, na forma regimental, ao Chefe do Executivo, que interceda 

junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de providenciar as 

devidas sinalizações junto às lombadas instaladas em toda a cidade, tais como 

pintura no solo, instalação de placas com o sinal de advertência que indique a 

existência de lombada à frente, assim como placas com seta de posição, 

colocada junto à ondulação. São muitas lombadas que estão nessa situação, 

devendo ser realizada uma operação de levantamento de todas as 

irregularidades e, posteriormente, uma ação visando a regularização de todas. 

No entanto, cito aqui alguns endereços onde a população solicita 

a regularização. 

 

1 - Rua Manoel Guedes da Silva, Jardim América I. 

 

2 - Rua Antonio Bruzadelli, Jardim Amércia I. 

 

3 - Rua Florentino José Ribeiro, em frente a pizzaria Cantinho Italiano e em 

frente a Escola Estrela Guia, Jardim América. 

 

4 - Rua Henrique Carivaldo de Miranda, em frente aos números 470 e 725, 

Jardim América. 

 

5 - Avenida São José, em frente ao número 349, Centro. 
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6 - Avenida Jovino Fernandes Sales, em frente a Igreja Congregação Cristã e 

próximo a Igreja São Francisco de Assis, no Bairro Pinheirinho. 

 

- Indicação nº 956/2022. 

Assunto: instalação de placas de denominação 

das ruas de toda nossa cidade, em especial no Bairro Vila Teixeira, do lado de 

cima da rodovia Domingos Ribeiro Resende, onde muitos entregadores de 

mercadorias encontram dificuldade de localização de endereços. 

 

- Indicação nº 957/2022. 

Assunto: realizar o reparo asfáltico na esquina da 

Rua Verenice da Silva Csizmar com a Avenida Paulo de Ávila Sales, no Bairro 

Pinheirinho, pois, naquele local, a prefeitura realizou uma retirada de parte da 

calçada que adentrava a via, deixando o local com um grande buraco e sem 

asfalto. 

 

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 – TRIBUNA LIVRE AO CIDADÃO (Tempo máximo 15 

minutos) 

 

- Daniela Roberta Antônio Rosa, inscrita na palavra livre para falar sobre a 

Semana de Valorização da Doula e Consciência Negra: Como estes temas se 

unem?  

 

III – TERCEIRA PARTE – ORDEM DO DIA  

 

3.1 Leitura do Parecer Conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação Final ao seguinte projeto: 

 

- Projeto de Lei nº 66/22, de autoria do Executivo Municipal, 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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3.2 Discussão e Votação de Proposições. 

3.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 
a) Emendas: 

 
Emendas de autoria da Comissão Constituição, Legislação, Justiça e 

Redação Final ao - Projeto de Lei nº 66/22, de autoria do Executivo Municipal, 

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”. 

 

I – EMENDA MODIFICATIVA: o art. 1º do Projeto de Lei nº 66/2022 

passará a viger com a seguinte redação: 

 

     “Art. 1º Fica reestruturado o Conselho Municipal de Turismo de 
Alfenas – COMTUR, o qual fará parte da estrutura administrativa da Secretaria 
Municipal de Juventude e Turismo.”      

 

 

b) Projetos com tramitação em regime de urgência: 

 

- Projeto de Lei nº 66/22, de autoria do Executivo Municipal, 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”. 

 

c) Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 106/2022, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de 

Paula. 
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 Assunto: Requeiro ao Prefeito Municipal, após ouvido o Plenário e 

com fulcro no artigo 106 da Resolução nº 04/2016 Regimento Interno desta 

Casa Legislativa, para que forneça a esta Casa de Leis, novas informações 

sobre o que fora solicitado no Requerimento 30/2022. 

Através do Requerimento 30/2022, foram apresentadas questões a serem 

respondidas pelo Executivo Municipal, relacionadas ao problema que nossa 

cidade encontra em relação ao grande número de fiação solta nos postes. 

No requerimento, houve indagação de quais providências vêm sendo tomadas 

pelo Município para fiscalização e notificação da concessionária de serviço 

público de distribuição de energia elétrica e demais empresas 

que compartilham o uso dos postes da cidade, tais como empresas de telefonia 

e internet quanto à existência de fios soltos pelas ruas. 

 

Em resposta, o Executivo limitou-se a informar que estava fazendo um 

levantamento acerca das empresas que utilizam os postes de nossa cidade e 

que, posteriormente, seria emitido orientação sobre o uso responsável dos 

postes bem como notificação para recolhimento dos fios. 

Dessa forma, requer sejam respondidas as seguintes indagações: 

 

1 - O levantamento de quais empresas utilizam os postes da nossa cidade já foi 

realizado? 

2 Já foram emitidas as notificações com orientação para o uso responsável dos 

postes para as empresas que fazem a utilização dos mesmos? 

3 Já foram emitidas notificações das empresas para recolhimentos dos fios 

inutilizados e/ou remanejamento na organização da fiação de responsabilidade 

de cada uma dessas empresas? 

4 - Qual é o setor responsável para a realização desse levantamento e das 

notificações em nosso Município? 

 

d) Moções: 

 

- Moção nº 94/2022, de autoria do Vereador Vagner Tarcísio de Morais 

 

 Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao 

Sr. André Guarda Resende em reconhecimento ao excelente trabalho que 

vem exercendo junto à Câmara Municipal de Alfenas. 
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- Moção nº 95/2022, de autoria do Vereador José Carlos de Morais 

 

 Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao 

SARGENTO MARCOS ANTÔNIO MACIEL (SGT. MACIEL) em 

reconhecimento ao excelente trabalho que vem exercendo no 64º 

BATALHÃO PM de Alfenas. 

 

 

- Moção nº 96/2022, de autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos 

 

 Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS à Sr. 

Domingos Júlio Munhoz Alves em reconhecimento ao excelente trabalho que 

executou de forma solidária na cidade de Campos Gerais, colocando os 

colaboradores da sua empresa BRAVO Agropecuária e Construções para fazer 

a reforma de mais de 40 telhados das residências atingidas pelas fortes chuvas 

na cidade de Campos Gerais, sem custo nenhum para a população Campos 

Geraienses. 

 

 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

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

Expediente ou na Ordem do Dia). 


