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PAUTA 
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 20.03.2023 

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 14.03.2023, às 09h, nos termos do art. 21, inciso XXV, art. 50 c/c §3º do art. 

163, todos do Regimento Interno, o seguinte projeto: - Projeto de Decreto 

Legislativo nº 19/2023, de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva, que 

“Concede Título de Cidadão Honorário ao Sr. Osmar da Silva Bastos”. Após 

redação final, os projetos de decreto legislativo será enviado à promulgação do 

Presidente. 

        

1.4  Expediente do Executivo: 

 

- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves 

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

 

- Ofício n.° 095/2023/CG/PMA, em resposta às Indicações nº 114/2023 de 

autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira, informa que para a realização da 1º 

festa Expo Café em Alfenas, estarão em contato com o Núcleo da Cooxupé de 

Alfenas para analisar a viabilidade para a realização deste evento, e que  em 

relação à Indicação nº 115/23, informaram que as obras serão executadas de 

acordo com a programação. 

 

- Ofício n.° 096/2023/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 133/2023 de autoria 

do Vereador Jaime Daniel dos Santos, encaminhando esclarecimentos 
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prestados pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural referente à 

manutenção de estradas vicinais em nosso Município. 

 

- Ofício n.° 097/2023/CG/PMA, em resposta à Indicação nº 136/2023 de autoria 

do Presidente José Carlos de Morais, encaminhando informações prestadas 

pela Procuradoria Geral referente à regulamentação de um setor específico para 

a Defesa dos Diretos da Mulher. 

 

1.5 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

da Máquina): 

 

- Indicação nº 190/2023. 

Assunto: realizar a revitalização da pintura da sinalização horizontal (chão) em 

todas as ruas do bairro Jardim São Carlos. 

 

- Indicação nº 194/2023. 

Assunto:  construir 02 (duas) salas para atender a necessidade de uma creche 

para crianças de 6 meses a 5 anos de idade, na Escola Pública Municipal Abrão 

Adolpho Engel, localizada no Distrito de Barranco Alto. 

 

- Indicação nº 195/2023. 

Assunto:   fazer uma limpeza geral e capinar o mato existente em frente e nos 

arredores do CAPS. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

(Dominguinhos): 

 

- Indicação nº 189/2023. 

Assunto: limpeza da Rua Braúna, no Residencial Vale Verde. 
 
 
- Indicação nº 191/2023. 

Assunto:  realizar a limpeza de toda a extensão da Rua Américo Totti  e da 

Avenida São José.  
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 - Indicação nº 192/2023. 

Assunto: realizar a limpeza de todos os condomínios rurais do nosso Município. 

 
- Indicações de autoria do Presidente José Carlos de Morais 

(Carlinhos Vardemá): 

 

- Indicação nº 200/2023. 

Assunto: construção de uma pista de caminhada e a limpeza periódica das 

calçadas do bairro Distrito Industrial, trecho utilizado pelos cidadãos 

alfenenses como pista para o exercício de caminhadas. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 199/2023. 

Assunto:     que interceda ao setor competente  para que possa estudar a 

possibilidade de instalar uma casa de apoio, em Belo Horizonte-MG, para 

familiares de pacientes que vão para consultas a longo prazo. 

 

- Indicação nº 201/2023. 

Assunto: realizar operação tapa-buracos na rua Rua União, em frente ao nº 

245, no Bairro Vila Betânia. 

 

- Indicação nº 203/2023. 

Assunto: fazer a retirada de entulhos na estrada que dá acesso à balsa para o 

Distrito de Barranco Alto, assim como alargar a via de acesso próximo à balsa. 

 

 

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

 

- Indicação nº 202/2023. 

Assunto:  disponibilizar uma linha de ônibus para transporte dos familiares das 

pessoas privadas de liberdade, nos dias de visita ao Presídio de Alfenas, que 

acontecem todos os sábados e domingos, com entrada às 8h e saída entre 12h 

e 14h. 
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 - Indicação nº 206/2023. 

Assunto:  fazer operação tapa-buracos, conserto de bueiros e capina do mato no 
Bairro Residencial Oliveira nas Ruas: Guaxupé, São Gonçalo do Sapucaí e 
Avenida Carlos de Oliveira. 
 
- Indicações de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do 

Asfalto): 

 

- Indicação nº 186/2023. 

Assunto: verificar a possibilidade de prosseguir com a obra de construção 

do lago, no Bairro Jardim Primavera. 

 

- Indicação nº 187/2023. 

Assunto: de verificar quais ruas do Município ainda não possuem identificação 

de nomenclatura e sinalizar com placas denominativas todas as ruas faltantes. 

 

- Indicação nº 188/2023. 

Assunto: limpar ss margens do Náutico Clube, bem como plantar mais árvores 

nativas ou frutíferas. 

 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 204/2023. 

Assunto: realizar melhorias nas proximidades da Escola Municipal Fausto 

Monteiro, situada na Rua Segundo Savian, 170 - Gaspar Lopes, sendo instalação 

de lombada e de placa indicativa de área escolar, bem como pintura de faixa de 

pedestres, pois hoje 17/03, infelizmente aconteceu um acidente por falta de 

sinalização. 

 

- Indicação nº 205/2023 

Assunto:   que complemente junto ao setor de Meio Ambiente a Indicação de nº 

184/2023, pois, após consulta com ambientalistas, foi sugerido mudar a 

infraestrutura para espelho d’água. 

 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 
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- Indicação nº 196/2023. 

Assunto: operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Geraldo Manso 

Vieira, no Bairro Jardim Aeroporto III, em especial nas proximidades da quadra 

Beach Tennis. 

 

- Indicação nº 197/2023. 

Assunto: reiterando as Indicações 510/2021 e 379/2022, para que seja 
providenciada a construção de faixa elevada para travessia de pedestres em 
frente à Gráfica Atenas, na Avenida Lincoln Westin da Silveira, n. 560, onde já 
existe uma elevação de solo redutora de velocidade, bem como outra faixa 
elevada para pedestres em frente a Alfa Pneus (número 641). 
 

- Indicação nº 198/2023. 

Assunto:  providenciar junto ao setor responsável, melhorias na demarcação 

do solo, por meio de pintura de faixa amarela junto as guias de meio-fio, que 

indique a proibição de estacionar do lado esquerdo da via, na rua Geraldo 

Freitas da Costa, bairro Cruz Preta. 

 

1.6 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 8, de 16 de março de 2023, subscrita pelo Prefeito Municipal, 

Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei 12/2023 (nº do 

Legislativo), que “Revoga a Lei Municipal nº 4925, de 20 de dezembro de 2019, 

que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dá outras 

providências”. 

 

- MENSAGEM Nº 9, de 16 de março de 2023, subscrita pelo Prefeito Municipal, 

Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei 12/2023 (nº do 
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Legislativo), COM SOLICITAÇÃO DE TRAMTAÇÃO EM REGIME DE 

URGÊNCIA, que “Autoriza a prorrogação de contratos administrativos firmados 

em face de necessidade temporária de excepcional interesse público, e altera a 

Lei Municipal nº 3778, de 2 de fevereiro de 2005, e suas posteriores alterações, 

que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de servidores para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no Município 

de Alfenas, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e dá outras 

providências”. 

 

          2.1.2 Leitura de pareceres. 

 

Leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 

Redação Final ao seguinte projeto: 

 

- Projeto de Lei nº 11/2023, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga as 

leis Municipais que menciona e dá outras providências”. 

 

2.2 Discussão e votação de proposições: 

 

2.2.1 Discussão e votação em Primeiro Turno: 

 

- Projeto de Lei nº 11/2023, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga as 

leis Municipais que menciona e dá outras providências”. 

 

2.2.2 Discussão e votação em Segundo Turno: 

 

- Projeto de Lei n.º 01/2023, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 

sobre a atividade de transporte motorizado remunerado privado individual de 

passageiros no âmbito do Município de Alfenas e dá outras providências ”.  

 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

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

Expediente Dia). 


