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PAUTA 
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 03.11.2022 

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 889/2022. 

Assunto: realizar um mutirão de tapa-buracos por 

completo nas ruas do bairro Por do Sol l e Por do Sol ll. 

 

- Indicação nº 890/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de fazer um mutirão de limpeza por 

completo no córrego do Pântano, com o início na Vila Betânia até a ponte 

localizada no fundo da Creche Dona Zinica. 

 

- Indicação nº 891/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de fazer um mutirão de limpeza em todas as 

ruas dos bairros Jardim América I, II e III, Jardim Nova América e Pôr do Sol I e 

II. 
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- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade 

(Ratinho): 

 

- Indicação nº 902/2022. 

Assunto: providencie junto ao setor competente a cobertura com massa 

asfáltica dos buracos existentes na Rua Silviano 

Brandão, no trecho compreendido entre a Rua Marcial Jr. e Juscelino 

Barbosa. 

 

- Indicação nº 903/2022. 

Assunto: providenciar a cobertura com massa asfáltica dos buracos 

existentes em toda sua extensão Padre Cornélio Hans, no bairro Jd. Boa 

Esperança. 

 

- Indicação nº 905/2022. 

Assunto: que providencie junto ao setor competente a recuperação da 

pavimentação da rua Alexandre da Silveira Mariano, próximo ao 

Campo de Alfenense. 

 

- Indicações de autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos: 

- Indicação nº 897/2022. 

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

possibilidade de colocar ou levar uma conexão de internet para o bairro rural dos 

Esteves na cidade de Alfenas. 

 

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

Vardemá): 

 

- Indicação nº 888/2022. 

Assunto: trocar a tampa do bueiro que está afundada na Rua José Thiers 

Vieira, número 86, Jardim São Lucas, em Alfenas/MG. 

 

- Indicação nº 892/2022. 

Assunto: recolocar postes para iluminação pública no final da Rua Manoel 

Pedro Rodrigues, no bairro Santa Rita 
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- Indicação nº 893/2022. 

Assunto: realizar a limpeza da Rua Tucano, no Residencial Teixeira, esquina 

com a Rua Caraíba. 

 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 898/2022. 

Assunto: que estude a possibilidade de criação de um canal de comunicação 

institucional, que seja integrado ao site da Prefeitura por meio de um aplicativo 

de celular 

 

- Indicação nº 904/2022. 

Assunto: que estude a possibilidade de implantação de Sistema de 

Monitoramento por câmeras nas entradas e saídas das escolas públicas, com 

Parceria da Polícia Militar e da Guarda Municipal do nosso Município. 

 

 

- Indicações de autoria do Vereador Luciano Solar: 

 

- Indicação nº 906/2022. 

Assunto: que interceda junto ao setor competente a fim de tomar providências 

em relação à inundação e empoçamento que está ocorrendo na rua São Miguel, 

na altura da casa n.º 894, no bairro Aparecida. 

 

- Indicação nº 907/2022. 

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

possibilidade de notificar o proprietário do terreno 

localizado na rua João Fonseca, n.º 77, bairro Jardim Vista Alegre, para que 

faça a sua limpeza. 
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- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

- Indicação nº 908/2022. 

Assunto: Verificar a possibilidade de 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 909/2022. 

Assunto: Verificar a possibilidade de fazer o recapeamento do asfalto que está 

com muitos buracos, em toda extensão da Rua Francisco Navarro Prado, no 

bairro Morada do Sol. 

 

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 894/2022. 

Assunto: que providencie junto à Secretaria de Obras, as necessárias 

intervenções nas estradas vicinais do bairro rural Baguari. 

 

- Indicação nº 895/2022. 

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

recuperação da pista de caminhada localizada no Jardim Tropical, divisa com 

Jardim Elite. 

 

- Indicação nº 896/2022. 

Assunto: que solicite junto à Secretaria de Obras que providencie sobre o 

Córrego do chafariz, onde desmoronou a ponte da Rua Cristina Mendes, uma 

pequena passarela de madeira com corrimãos dos dois lados da mesma, para 

travessia de pedestres. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 
 

- Indicação nº 899/2022. 

Assunto: realizar, com urgência, a obra necessária 

para reparo da cratera na Rua Cristina Mendes, no Bairro Vila Betânia, aberta 

em decorrência das fortes chuvas, tendo em vista o risco que tem trazido para a 
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população e principalmente para as crianças que estão utilizando o espaço para 

brincar. 

 

- Indicação nº 900/2022. 

Assunto: realizar melhorias no recapeamento realizado na Rua Vitório 

Bruzadelli, no bairro Morada do Sol. 

 

 

- Indicação nº 901/2022. 

Assunto: verificar sobre a possibilidade de criação de um Projeto de Lei que 

autorize o contribuinte de Alfenas a pagar os tributos municipais, como o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além de alvarás e tarifas, com o 

cartão de crédito ou débito. 

 

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 Discussão e Votação de Proposições. 

2.1.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 

a) Requerimentos: 

 

 

- Requerimento nº 98/2022, de autoria do Vereador Evanilson Pereira de 

Andrade. 

 

Assunto: Que verifique algumas informações junto ao setor responsável, para 

que, posteriormente, seja encaminhada resposta a esta Casa de Leis com 

relação ao cumprimento da Lei Municipal nº 4.417, de 02 de abril de 2013, que 

Autoriza a instituição da Casa do Idoso no Município de Alfenas (em anexo), nos 

seguintes termos: 
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I - A Casa do Idoso está em funcionamento? Caso a resposta seja negativa, 

existe possibilidade/planejamento para um funcionamento futuro? 

 

II - A referida legislação fora regulamentada? Caso a resposta seja positiva, 

enviar cópia do devido Decreto. 

 

 

- Requerimento nº 99/2022, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 

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, 

que sejam esclarecidas as seguintes informações sobre a falta de repasse das 

emendas parlamentares destinadas ao Hospital Universitário Alzira Vellano: 

1) Conforme documentação anexa, no dia 22/06/2022, foi devidamente paga ao 

Fundo Municipal de Saúde, uma emenda parlamentar no valor de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) oriunda do Governo Federal, por 

meio de iniciativa do Deputado Federal Emidinho Madeira em parceria com o 

Senador Rodrigo Pacheco, sendo que referida quantia estava vinculada ao 

Hospital Universitário Alzira Vellano, para a realização das cirurgias eletivas 

represadas em decorrência da pandemia da COVID19. Ocorre que mesmo 

tendo se passado mais de 90 dias desde o efetivo pagamento, referida verba 

não foi enviada ao hospital, razão pela qual, poderia o Sr. Prefeito esclarecer as 

razões da falta de repasse? 

 

2) Existe previsão para que a quantia seja repassada ao Hospital? 

 

b) Moções: 

 

- Moção nº 83/2022, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS à servidora da 

Prefeitura de Alfenas Fábia Penido Ribeiro, em reconhecimento ao seu 

desempenho no cargo em comissão exercido junto à Procuradoria Geral.  
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- Moção nº 84/2022, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS à servidora da 

Prefeitura de Alfenas Fábia Roberta Marques Vazi, em reconhecimento ao seu 

trabalho como Comissionária Municipal da Oncologia, exercido junto à 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 

- Moção nº 85/2022, de autoria do Vereador José Carlos de Morais. 

Assunto: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS à servidora da 

Prefeitura de Alfenas Joyce Aparecida Rodrigues Flora, em reconhecimento ao 

ótimo trabalho que vem exercendo junto à Procuradoria Geral.  

 

- Moção nº 86/2022, de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva. 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR à família do Sr. Antônio Donizete Viana, em 

virtude do seu falecimento ocorrido em 27/10/2022. 

 

- Moção nº 87/2022, de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva. 

Assunto: MOÇÃO DE PESAR à família do Sr. Claudemir Braz, em virtude do 

seu falecimento ocorrido em 26/10/22. 

 

2.3.2 Discussão e Votação em Segundo Turno: 

 

- Projeto de Lei nº 63/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera a 

ementa e dispositivos da Lei Municipal nº 5152, de 07 de junho de 2022”. 

 

- Projeto de Lei nº 64/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Estabelece 

a organização administrativa da Câmara Municipal de Alfenas, consolida as 

disposições referentes aos cargos comissionados do Poder legislativo 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). 


