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PAUTA 
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 06.12.2022 

9 horas 
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 30.12.2022, às 9 horas, 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 31/2022, de autoria do Vereador José Carlos de Morais, 

que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Flávio Oliveira de Oliveira 

(Landau)”; - Projeto de Decreto Legislativo nº 32/2022, de autoria do Vereador 

Evanilson Pereira de Andrade, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito à Sra. 

Natália de Souza Maciel dos Santos”; - Projeto de Decreto Legislativo nº 

342022, de autoria do Vereador José Carlos de Morais, que “Concede Título de 

Cidadã Honorária à Sra. Carmélia Maria de Jesus”, 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: 

 

- Ofício n.° 735/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 104/2022 de 

autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira (Paulinho do Asfalto), 
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encaminhando os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente sobre a paralização dos serviços de retirada de toco. 

 

- Ofício n.° 736/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 95/2022 de 

autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade (Ratinho), encaminhando 

informações a reabertura do Clube Náutico. 

 

1.5  Expediente de Terceiros: 

 

- Ofício nº 17856/2022, Processo nº 1046800 – ELETRÔNICO, subscrito pela 

Coordenadora de Pós-Deliberação do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, Sra. Giovana Lameirinhas Arcanjo, comunicando que foi emitido o 

Parecer prévio do Tribunal de Contas pela aprovação das contas anuais de 

responsabilidade do Sr. Maurílio Peloso (período 1/1/2017 a 31/1/2017) e Sr. 

Luiz Antônio da Silva (1/2/2017 a 31/12/2017), prefeitos municipais no exercício 

financeiro de 2017. 

Obs. Anexo Parecer da Procuradoria deste Legislativo, subscrito através do 

Ofício nº 029/2022/PL   

 

1.4 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

Máquina): 

 

- Indicação nº 997/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 
fazer melhorias na estrada do bairro Paineiras, começando nas proximidades da 
igreja até o morro que chega ao loteamento. 
 

- Indicação nº 998/2022. 

Assunto: estudar a possibilidade de instituir via Decreto ou outro ato normativo 

a destinação de áreas públicas, do Distrito de Gaspar Lopes, para a 

comercialização de produtos agropecuário, extrativista, artesanais 

manufaturados ou alimentícios, produzidos pela população local, em feiras 

livres. 

 

- Indicação nº 1004/2022. 
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Assunto: providenciar junto ao setor competente a roçagem dos canteiros de 

todas as avenidas da nossa cidade. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

(Dominguinhos): 

 
- Indicação nº 1.000/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de realizar a operação tapa-buracos no Bairro Jardim São Carlos de baixo, nas 

proximidades dos Predinhos. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade 

(Ratinho): 

 
- Indicação nº 986/2022. 

Assunto: providenciar junto à Secretaria de Meio Ambiente a devida eliminação 

do mato e limpeza de todas as ruas e áreas verdes dos Bairros Jd. Boa 

Esperança e Jd. Alvorada.  

 

 

- Indicações de autoria do Presidente Jaime Daniel dos Santos (Jaime 

Daniel): 

 

- Indicação nº 1003/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de se fazer a limpeza das ruas e calçadas do bairro Vila Teixeira, onde, em 

muitos locais, se encontram com muito mato e sujeiras. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 993 /2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de fazer a poda dos matos nas beiradas das calçadas nas seguintes 

localizações: - Coronel Pedro Correia, na altura do Nº227 – Afonso Arinos, na 

altura do Nº430 - Padre João Batista, na altura do Nº 696. 

 

- Indicação nº 994/2022. 
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Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de asfaltar a rua José Constâncio da Silveira. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee: 

 

- Indicação nº 992/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de instalar uma lixeira para o descarte de lixos da Creche São João da Escócia, 

bem como dos moradores no entorno, na Rua da Amizade.  

 

 

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 991/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

concluir as obras e serviços de infraestrutura que foram iniciadas no final do 

Bairro Jardim São Carlos de cima. 

 

- Indicação nº 995/2022. 

Assunto: interceder junto à Secretaria Municipal de Obras a fim de verificar a 
possibilidade de passar máquina na estrada vicinal e se puder cascalhar alguns 
locais da estrada entre o bairro Vista Grande e a balsa da Harmonia. 
 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 996/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 
de retirar as grades que se encontram nos pés dos coqueiros da Avenida 
Governador Valadares. 
 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 999/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de realizar limpeza dos bueiros, varrição das áreas verdes, em como capina do 

mato dos meios-fios em todo Bairro Campinho e bairro Vila Formosa.  
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- Indicação nº 1001/2022. 

Assunto: verificar junto ao setor competente a possibilidade de realizar a 

limpeza e manutenção tanto nos arredores, quanto dentro dos três cemitérios 

municipais, tendo em vista que há relatos de moradores que residem próximo 

aos mesmos que estão encontrando escorpiões em suas casas. 

 

- Indicação nº 1002/2022. 

Assunto: interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade 

de realizar operação tapa buracos em topo o Bairro Jardim Boa Esperança, em 

especial na Rua Saulo Prado Leite. 

 

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 Legislativo: 

 

- Projeto de Lei nº 75/2022, de autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe 

Lee (Luciano Solar), que “Dispõe sobre a vedação do emprego de técnicas de 

arquitetura hostil em espaços livres de uso público, no Município de Alfenas – 

Lei Padre Júlio Lancelotti”.  

 

2.2 Leitura de Pareceres 

 

 2.2.1 Leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, 

Justiça e Redação Final: 

 

- Projeto de Lei nº 70/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera o inciso IV 

da Lei Municipal nº 4377/2012, cuja última modificação decorreu do art. 1º da Lei 

Municipal nº 5006, de 13 de maio de 2022”. 
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2.2.2 Leitura do Parecer conjunto das Comissões de Constituição, 

Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas 

aos seguintes projetos: 

 

- Projeto de Lei nº 57/22 (nº do Legislativo), de autoria do Executivo 

Municipal, que “Estima a receita e fixa as despesas do Município de Alfenas 

para o exercício financeiro de 2023”.  

 

- Projeto de Lei nº 71/2022 (nº do Legislativo), de autoria do Executivo 

Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 4902, de 19 de dezembro de 2019, que 

autorizou a doação de imóveis a servidores públicos do Município de Alfenas e 

deu outras providências”. 

 

- Projeto de Lei Complementar nº 02/2022 (nº do Legislativo), de autoria do 

Executivo Municipal, que “Altera a Lei Complementar Municipal nº 01, de 

01/12/1997, que institui o Código Tributário do Município de Alfenas, alterada 

pela Lei Complementar Municipal nº 10, de 24/11/2006, fixando alíquota única 

para o Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos, a Qualquer Título, por Ato 

Oneroso, de Bens Imóveis e Direitos a Eles Relativos –ITIV”. 

 

- Projeto de Lei Complementar nº 03/2022 (nº do Legislativo), de autoria do 

Executivo Municipal, que “Dispõe sobre os critérios de apuração do valor venal 

dos imóveis para efeito de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana – IPTU, e dá outras providências”. 

 

2.2.3 Solicitação de Parecer Verbal aos membros da Comissão de 

Orçamento e Finanças Públicas ao - Projeto de Lei nº 70/2022, de autoria da 

Mesa Diretora, que “Altera o inciso IV da Lei Municipal nº 4.377/2012, cuja última 

modificação decorreu do art. 1º da Lei Municipal nº 5006, de 13 de maio de 

2022”. 

 

2.2.4 Solicitação de Parecer Verbal aos membros das Comissões de 

Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e 

Finanças Públicas aos seguintes projetos: 
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- Projeto de Lei nº 62/2022 (nº do Legislativo), de autoria do Executivo 

Municipal, que Dispõe sobre o Plano Municipal da Primeira Infância. 

 

- Projeto de Lei nº 68/2022 (nº do Legislativo), com tramitação em REGIME 

DE URGÊNCIA, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal 

nº 4530, de 13 de junho de 2014, que autoriza o Município de Alfenas a 

implantar a Política Social Tributária aos portadores de necessidades especiais, 

idosos e aos acometidos por doenças mentais ou cancerígenas”. 

 

- Projeto de Lei nº 69/2022 (nº do Legislativo), com tramitação em REGIME 

DE URGÊNCIA, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal 

nº 5067, de 18 de novembro de 2021, que autoriza desafetação e afetação de 

áreas para doação de imóveis com obrigação de fazer e dá outras providências”. 

 

- Projeto de Lei nº 72/2022 (nº do Legislativo), com tramitação em REGIME 

DE URGÊNCIA, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover 

indenização a terceiros, decorrentes de danos a estes causados no 

desempenho de atividade privada e dá outras providências”. 

 

2.2 Discussão e Votação de Proposições. 

2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 

a) Emendas IMPOSITIVAS (Anexo Único desta Pauta) apresentadas pela 

Comissão de Orçamento e Finanças Públicas ao - Projeto de Lei nº 57/22 

(nº do Legislativo), de autoria do Executivo Municipal, que “Estima a receita e 

fixa as despesas do Município de Alfenas para o exercício financeiro de 2023”.  

 

b) Projetos com tramitação em regime de urgência: 

 

- Projeto de Lei nº 68/2022 (nº do Legislativo), com tramitação em REGIME 

DE URGÊNCIA, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal 

nº 4530, de 13 de junho de 2014, que autoriza o Município de Alfenas a 
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implantar a Política Social Tributária aos portadores de necessidades especiais, 

idosos e aos acometidos por doenças mentais ou cancerígenas”. 

 

- Projeto de Lei nº 69/2022 (nº do Legislativo), com tramitação em REGIME 

DE URGÊNCIA, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal 

nº 5067, de 18 de novembro de 2021, que autoriza desafetação e afetação de 

áreas para doação de imóveis com obrigação de fazer e dá outras providências”. 

 

- Projeto de Lei nº 72/2022 (nº do Legislativo), com tramitação em REGIME 

DE URGÊNCIA, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover 

indenização a terceiros, decorrentes de danos a estes causados no 

desempenho de atividade privada e dá outras providências”. 

 

c) Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 108/2022, de autoria do Vereador Evanilson Pereira de 

Andrade 

Assunto: Requer ao Senhor Prefeito Municipal que verifique algumas 

informações junto a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação para 

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

relação aos gastos no ano de 2022, com todas as modalidades esportivas, 

destacando-se cada valor por modalidade esportiva. 

 

2.2.2 Discussão e Votação em Primeiro Turno: 

 

- Projeto de Lei Complementar nº 02/2022 (nº do Legislativo), de autoria do 

Executivo Municipal, que “Altera a Lei Complementar Municipal nº 01, de 

01/12/1997, que institui o Código Tributário do Município de Alfenas, alterada 

pela Lei Complementar Municipal nº 10, de 24/11/2006, fixando alíquota única 

para o Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos, a Qualquer Título, por Ato 

Oneroso, de Bens Imóveis e Direitos a Eles Relativos –ITIV”. 

 

- Projeto de Lei Complementar nº 03/2022 (nº do Legislativo), de autoria do 

Executivo Municipal, que “Dispõe sobre os critérios de apuração do valor venal 

dos imóveis para efeito de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana – IPTU, e dá outras providências”. 
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Projeto de Lei nº 57/22 (nº do Legislativo), de autoria do Executivo Municipal, 

que “Estima a receita e fixa as despesas do Município de Alfenas para o 

exercício financeiro de 2023”.  

 

- Projeto de Lei nº 62/2022 (nº do Legislativo), de autoria do Executivo 

Municipal, que Dispõe sobre o Plano Municipal da Primeira Infância. 

 

- Projeto de Lei nº 70/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera o inciso IV 

da Lei Municipal nº 4377/2012, cuja última modificação decorreu do art. 1º da Lei 

Municipal nº 5006, de 13 de maio de 2022”. 

 

- Projeto de Lei nº 71/2022 (nº do Legislativo), de autoria do Executivo 

Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 4902, de 19 de dezembro de 2019, que 

autorizou a doação de imóveis a servidores públicos do Município de Alfenas e 

deu 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). 

 


