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PAUTA 
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 24.10.2022 

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.° 696/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 81/2022 de 

autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, com 

relação aos questionamentos realizados acerca dos Projetos de Lei n.ºs 52,53 e 

55/2022.  

 

 

- Ofício n.° 697/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 89/2022 de 

autoria da Comissão de Acompanhamento das Instalações das Empresas e das 

Execuções de Contrapartidas do Município de Alfenas, enviado pelo Setor de 

Fiscalização e Posturas, por intermédio do qual informa que em vistoria 

realizada em 22/09/22 foi constatado que não havia empresa em funcionamento 

no galpão localizado na Avenida Perimetral Oeste, 1685, no Distrito Industrial, e 

que as empresas Sonoco do Brasil Ltda e Magno Geovani Souza Morais Eireli 

possuem Alvará de Funcionamento, porém, em 27/09/2022, estavam irregulares 

em relação ao documento de 2022 e por esse motivo foram notificadas, 

conforme cópias anexas. 
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- Ofício n.° 698/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 90/2022 de 

autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, informando que a implantação 

de redutores de velocidade – quebra-molas – em diversas vias públicas desta 

cidade, obedeceu tão somente a estudos superficiais e demandas de parte da 

população, por meio de seus representantes no Legislativo local, bem como 

reitera todas as informações anteriormente apresentadas.  

 

 

1.4 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

Máquina): 

 

- Indicação nº 867/2022. 

Assunto: realizar a limpeza das piscinas do Náutico Clube. 

 

- Indicação nº 868/2022. 

Assunto: colocar lixeiras nas proximidades da pizzaria Pinguim e Banco Sicoob, 

nas esquinas das ruas Alferes Domingues Vieira e Silva, Tiradentes e Avenida 

São José. 

 

- Indicação nº 875/2022. 

Assunto: notificar as empresas responsáveis pelo transporte de terras e disque 

entulho para que vedem os caminhões que fazem o transporte de terras e 

entulhos e, assim, evitar que tais produtos caiam nas vias públicas, o que vem 

causando problemas aos moradores de nossa cidade.   

 

 - Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 
 

- Indicação nº 877/2022. 

Assunto: construir uma cobertura no ponto de ônibus na Rua Tereza de 

Oliveira, em frente ao n.º 211, no bairro Jardim América III. 

 

- Indicação nº 878/2022. 

Assunto: realizar a retirada de entulhos e proceder a devida limpeza do Centro 

de Convivência localizado na Rua Franscisco Mariano, n.º 270, no Centro. 
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- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade 

(Ratinho): 

 

- Indicação nº 882/2022. 

Assunto: Que verifique junto ao setor responsável, a possibilidade de autorizar 

que o Município de Alfenas possa realizar a cobrança de débitos de natureza 

tributária e não tributária por meio de cartão de débito, crédito e sistemas de 

pagamentos instantâneos. Sendo certo que, tal autorização, deverá ocorrer 

mediante Lei específica. 

 

 

- Indicações de autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos 

 

- Indicação nº 881/2022. 

Assunto: colocar uma placa de maior visibilidade de “probido o tráfego de 

caminhões” na Rua Joaquim Manso Vieira esquina com a Rua Martins Alfenas. 

 

 

- Indicação nº 885/2022. 

Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras, a fim de verificar 

a possibilidade de fazer as obras de recuperação e manutenção da ponte 

próxima ao Sítio Santa Rita, no bairro Pinheirinho, que dá acesso a diversas 

propriedades rurais nesta comunidade. (Ponto de referência: ponte próxima ao 

sítio do sr. Agnaldo Abelha) 

 

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

Vardemá): 

 

- Indicação nº 866/2022. 

Assunto: colocar quebra-molas em frente ao portão do Campo da Chapada. 

 

- Indicação nº 869/2022. 

Assunto: reiteração da Indicação n.º 344/2022, para realizar a pintura e 

marcação da faixa, dividindo as duas vias, diante do remembramento da Rua 

Pedro Tercetti com a Rua 15 de Outubro, tornando-se uma via de mão dupla. 
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- Indicação nº 883/2022. 

Assunto: tapar os buracos na Rua José Munhoz Gago, próximo ao n.º 458, no 

Jardim Boa Esperança. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 

- Indicação nº 873/2022. 

Assunto: realizar a troca do braço do poste que está quebrado na Rua Padre 

João Batista, em frente ao número 300. 

 

 

- Indicação nº 874/2022. 

Assunto: fazer a análise das minas de água do nosso município, mensalmente, 

e enviar relatório a esta Casa Legislativa. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

 

- Indicação nº 871/2022. 

Assunto: colocar novas lixeiras na pracinha que fica em frente à Capela de São 

Francisco de Assis, no bairro Pinheirinho 

 

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 865/2022. 

Assunto: que estude junto à Secretaria de Saúde a possibilidade de adquirir 

medicamentos de uso contínuo para servir os usuários de mais necessidades e 

que não tenham condições de comprar os mesmos. 

 

- Indicação nº 870/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de construir uma ponte ou improvisar, 

temporariamente, uma passarela (mesmo de madeira) até a construção da 

ponte no córrego entre as pistas de caminhada no bairro Vila Formosa. 
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- Indicação nº 872/2022. 

Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a fim de 

verificar a possibilidade de realizar a limpeza na área verde do bairro Santa 

Maria, em frente à Confraria. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 884/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de conscientização junto a empresa 

Concessionária Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza Urbana 

Ltda, que faça a coleta de resíduos com mais eficácia e humanidade, deixando 

que seus empregados tenham tempo de recolhê-los de forma segura e prática 

sem sujar as vias públicas. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 
 

- Indicação nº 876/2022. 

Assunto: notificar os proprietários de terrenos vagos de todo o Bairro 

Residencial Oliveira, que estiverem com mato alto e com entulho, para que 

regularizem a limpeza dentro do prazo que determina a Lei Municipal, sob pena 

de multa. Que sejam notificados ainda, aqueles proprietários que ainda não 

construíram suas calçadas ou estão com as calçadas destruídas e dificultam o 

trânsito de pedestres. 

 

- Indicação nº 879/2022. 

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

interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de 

realizar sinalização vertical e horizontal, indicando a proibição de estacionar 

na rotatória do parquinho, próximo à mina do Residencial Oliveira. 

 

 

- Indicação nº 880/2022. 

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

junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de modificar o 

sentido do tráfego da via pública denominada Rua Duque de Caxias, passando 

a ser via de mão única, tendo em vista tratar-se de via estreita, onde os usuários 

encontram grande dificuldade de circulação quando há veículos estacionados. 
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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 Apresentação de Projetos. 

 

2.1.2 De iniciativa do Legislativo: 

 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 28/2022, de autoria da Vereadora Tani 

Rose Ribeiro, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. José Herótodo 

Figueira Landre” 

 

2.2. Leitura do Parecer Conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas aos seguintes 

projetos: 

 

- 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”. 

2.3 Discussão e Votação de Proposições. 

2.3.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 
a) Emendas: 
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Emendas de autoria da Comissão Constituição, Legislação, Justiça e 

Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao - 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”. 

 

  I - EMENDA MODIFICATIVA: altera a ementa da Lei Municipal nº 

5.152, de 7 de junho de 2022, objeto do art. 1º do Projeto de Lei nº 63/2022, 

que passará a viger com a seguinte redação: 

 

“Art. 1o   (...) 
 

Institui os auxílios transporte e alimentação, no âmbito do Poder Legislativo 
Municipal, aos servidores que percebem financeiramente até o valor de 3 (três) 
salários-mínimos como vencimentos, nos termos desta Lei.” (N.R.)  
 
 

 II - EMENDA MODIFICATIVA: o art. 1º da Lei Municipal nº 5.152, de 7 
de junho de 2022, objeto do art. 2º do Projeto de Lei nº 63/2022 passará a viger 
com a seguinte redação:   

                       
                      “Art. 2º (...) 

Art. 1º Ficam instituídos os auxílios transporte e alimentação, no âmbito do 
Poder Legislativo Municipal, aos servidores que percebem financeiramente até o 
valor de 3 (três) salários-mínimos como vencimentos, nos termos desta Lei.” 
(N.R.)  

 

 

b) Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 95/2022, de autoria do Vereador Evanilson Pereira de 

Andrade 

Assunto: Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário na 

forma regimental, que solicite ao Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo 

Municipal, o envio à esta Casa Legislativa das seguintes informações sobre o 

Alfenas Náutico Clube: 
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1- Há quanto tempo o Náutico está fechado para o público?; 

2- As obras de melhorias de infraestrutura, que foram o motivo para o 

fechamento do clube, já foram concluídas? 

3- Se não, qual a previsão para o término dessas obras? 

4- Enviar os cronogramas e planilha de gastos das obras realizadas até a 

presente data. 

 

- Requerimento nº 96/2022, de autoria do Vereador Evanilson Pereira de 

Andrade 

 Assunto: Requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário na 

forma regimental, que solicite ao Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo 

Municipal, que envie à esta Casa Legislativa a seguinte informação: 

 

1- Quantas cirurgias de cataratas e pterígio foram realizadas nos anos de 

2021 e 2022 pelo Sistema Único de Saúde do Município? 

 

 

- Requerimento nº 97/2022, de autoria do Vereador Luciano Solar. 

 

 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 encaminhe a essa Casa Legislativa as seguintes 

informações quanto às obras do Teatro Municipal: 

 

1) As obras estão em andamento ou houve interrupção? Se houve, qual a 

justificativa? 

2) Qual era a estimativa de prazo para conclusão no início da obra? E qual a 

nova estimativa de prazo diante do estágio em que a obra se encontra? 

3) O que ainda falta para que possa ter a reinauguração do mesmo? 

 

2.3.2 Discussão e Votação em Primeiro 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”. 
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- 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). 


