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PAUTA 
16ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 29.11.2022 

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  Expediente do Executivo: 

 

- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves 

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

 

- Ofício n.° 727/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 96/2022 de 

autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando informações 

da Secretaria Municipal de Saúde sobre as cirurgias de catarata e pterígio,  

realizadas em 2021 e 2022.  

 

- Ofício n.° 728/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 98/2022 de 

autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando informações 

obre a Casa do Idoso.  

 

- Ofício n.° 729/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 97/2022 de 

autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee, encaminhando informações 

sobre a obra do Teatro Municipal. 

 

1.4 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

Máquina): 

 

- Indicação nº 971/2022. 

Assunto: fazer a revitalização das pinturas de sinalização de trânsito da 
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Avenida Machado de Assis, que fica na parte de baixo da Avenida Governador 

Valadares, no bairro Jardim São Carlos.  

 

- Indicação nº 982/2022. 

Assunto: colocar grade de proteção em um bueiro localizado na rua Antônio 

Bruzadelli, depois do número 365, bairro Jardim América, bem como fazer o 

reparo de aproximadamente 10 metros de sarjeta que está danificada na rua 

Iraci Moreira Santana, entre os números 115 e 125, no bairro Jardim América III. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

(Dominguinhos): 

 
- Indicação nº 984/2022. 

Assunto: fazer a limpeza do bairro Jardim Alvorada II e designar varredores de 

rua para o local. 

 

- Indicação nº 985/2022. 

Assunto: realizar a manutenção da iluminação da quadra de areia e do campo 

society do CAIC, no Jardim Eunice. 

 

 

- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade 

(Ratinho): 

 
- Indicação nº 977/2022. 

Assunto: providenciar a alteração para tornar mão única de tráfego a Rua 

Uberlândia com Roberto José dos Santos. 

 

- Indicação nº 978/2022. 

Assunto: estudar junto a Secretaria Municipal de Saúde a possibilidade de 

aumentar as diárias de despesas dos pacientes que precisam fazer tratamentos 

fora do Município. 

 

- Indicação nº 979/2022. 

Assunto: determinar aos departamentos responsáveis a realização de uma 

força tarefa para realizar a limpeza e manutenção de todas as ruas, praças e 

avenidas, incluindo varrição, poda de árvores, limpeza de bueiros e áreas 
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verdes do bairro Vila Godoy. 

 

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

Vardemá): 

 

- Indicação nº 976/2022. 

Assunto: fazer a limpeza (capina) da via pública da Rua Afonso Arinos, nas 

proximidades dos números 300 ao 500.  

 

- Indicação nº 981/2022. 

Assunto: fazer a limpeza (capina) nos meios-fios da Rua Leão de Faria 

(mediações do número 85 ao 205) e na Avenida Afonso Pena (mediações do 

Colégio Sagrado Coração de Jesus). 

 

- Indicações de autoria do Vereador Kátia Goyatá: 

 

- Indicação nº 970/2022. 

Assunto: realizar a limpeza e a poda de mato em toda extensão da Av. Dr. 

Lincoln Westin da Silveira. 

 

- Indicação nº 972/2022. 

Assunto: que faça o rateio dos recursos do FUNDEB referente ao ano de 2022. 

 

- Indicação nº 990/2022. 

Assunto: fazer a vistoria em todas as caixas d`água das escolas. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Luciano Guilherme Felipe Lee: 

 

- Indicação nº 980/2022. 

Assunto: instalar um quebra-molas, em caráter de urgência, na rua Padre 

Cornélio Hans, em frente ao imóvel n° 2065. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

 

- Indicação nº 987/2022. 
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Assunto: realizar uma limpeza na calçada, em toda a sua extensão, da Rua 

São Gonçalo do Sapucaí, na altura do número 227, no Bairro Oliveira. 

 

- Indicação nº 988/2022. 

Assunto: colocar um quebra-molas na rua Juscelino Barbosa,1697, bairro 

Aparecida, em frente à Casa de Massa da Mamma. 

 

- Indicação nº 989/2022. 

Assunto: realizar uma limpeza geral e a poda do mato que se encontra em cima 

da calçada na Rua Paulo Paulino da Costa, no bairro Parque das Nações. 

 

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 968/2022. 

Assunto: verificar a possibilidade de, o mais rápido possível, desentupir 3 (três) 

bueiros localizados na Rua José Delmiro dos Santos, no trecho compreendido 

entre o nº 200 e nº aproximadamente 460, bairro Jardim Panorama. 

 

- Indicação nº 969/2022. 

Assunto: fazer um estudo técnico da tubulação do córrego que corta a rodovia 

na entrada do Distrito de Gaspar Lopes. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 983/2022. 

Assunto: Indico que interceda junto à Secretaria do Meio Ambiente de modo a 

verificar a possibilidade de realizar uma avaliação e, se necessário, podar uma 

árvore localizada na Escola Municipal Arlindo Silveira, Bairro Mandassaia. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 973/2022. 

Assunto: realizar de forma gradativa, trabalho de substituição de bueiros 

tradicionais por bueiros ecológicos, bem como seja determinado que sempre 

que houver a implementação de novos bairros, loteamentos e condomínios, seja 
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obrigatório a instalação desses bueiros inteligentes. 

 

- Indicação nº 974/2022. 

Assunto: realizar limpeza (varrição), bem como capina do mato dos meios fios 

e limpeza das áreas verdes de todo o Bairro Pinheirinho e Santa Clara. 

 

- Indicação nº 975/2022. 

Assunto:  retirar o mato que cresce junto aos meios-fios, bem como entre os 

paralelepípedos na Rua Tapiranas, no Bairro Vila Teixeira. 

 

1.4 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 63, de 11 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2022 (nº do Legislativo), 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”.  

 

- Mensagem nº 64, de 11 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei 

Complementar nº 03/2022 (nº do Legislativo), 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”. 

 

- Mensagem nº 65, de 24 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Fábio Marques Florêncio, solicitando a RETIRADA do Projeto de 
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Lei encaminhado através da Mensagem nº 62/2022 que “Altera a Lei nº 3.131, 

de 17.08.199, que estabelece proteção do Patrimônio Cultural de Alfenas, 

atendendo ao disposto no art. 216 da Constituição Federal, autoriza o Poder 

Executivo a instituir o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Alfenas e dá 

outras providências”. 

 

- Mensagem nº 66, de 24 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Fábio Marques Florêncio, solicitando a RETIRADA do Projeto de 

Lei encaminhado através da Mensagem nº 59/2022 que “Autoriza o Município 

de Alfenas a implantar a Política Social Tributária aos munícipes que especifica 

e dá outras providências”. 

 

- Mensagem nº 67, de 24 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei nº 

68/2022 (nº do Legislativo), com solicitação para tramitação em REGIME DE 

URGÊNCIA, 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”. 

 

- Mensagem nº 68, de 24 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito 

Municipal Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei nº 69/2022 

(nº do Legislativo), com solicitação para tramitação em REGIME DE 

URGÊNCIA, 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”. 

 

- Mensagem nº 69, de 24 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito 

Municipal Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei nº 72/2022 

(nº do Legislativo), com solicitação para 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”. 

 

- Mensagem nº 70, de 25 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito 

Municipal Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei nº 71/2022 



 

 

Página 7 de 8 

 

(nº do Legislativo), 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”. 

 

- Mensagem nº 72, de 28 de novembro de 2022, subscrita pelo Prefeito 

Municipal Sr. Fábio Marques Florêncio, encaminhando Projeto de Lei nº 73/2022 

(nº do Legislativo), que “Altera a Lei Municipal nº 3385, de 05 de julho de 2002, 

que regula a exploração e funcionamento do comércio em trailers e 

assemelhados e dá outras providências. 

 

2.1.2 De iniciativa do Legislativo: 

 

- 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 332022, de autoria do Vereador José 
Carlos de Morais, que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Paulo César 
Vieira”. 

 

- 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”. 

 

- 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”. 

 

3.2 Discussão e Votação de Proposições. 

3.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 
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a) Requerimentos: 

 

- Requerimento nº 107/2022, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá. 

Assunto: Requeiro, após ouvido o Plenário, que seja solicitado ao CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, encaminhar as seguintes informações 

relacionadas a Movimentação Financeira" de todas as contas vinculados ao 

CNPJ: 30.150716/0001-36, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, dos 

seguintes períodos: 01/01/2020 à 31/12/2020 (ano 2020); 01/01/2021 à 

31/12/2021 (ano 2021); 01/01/2022 a 31/12/2022 (ano 2022). 

 

b) Moções: 

 

- Moção nº 99/2022, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá.  

Assunto: Moção de Pesar à família da Sra. Mara Peloso de Castilho Corsini, 

em virtude do seu falecimento em 26.11.2022. 

 

III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

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

Expediente ou na Ordem do Dia). 


