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PAUTA 
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 12.12.2022 

20 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  Expediente do Executivo: 

 

- Ofícios subscritos pelo Secretário Executivo Antônio Carlos Esteves 

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

 

- Ofício n.° 743/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 99/2022 de 

autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula, informando que houve atraso do 

repasse ao Hospital Universitário Alzira Vellano em razão da ausência de 

disponibilidade orçamentária, porém, salienta, que já foi realizado no dia 10 de 

novembro de 2022. 

 

- Ofício n.° 744/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 102/2022 de 

autoria do Vereador José Carlos de Morais, informando que a Secretaria 

Municipal de Obras está aguardando o retorno dos responsáveis pela empresa 

que presta serviços de troca de lâmpadas em nossa cidade, para agendamento 

de reunião com os nobres edis. 

 

- Ofício n.° 747/2022/CG/PMA, em resposta ao Requerimento nº 103/2022 de 

autoria do Vereador José Carlos de Morais, informando sobre a possibilidade 

de colocar grama sintética nos campos society do nosso Município. 
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- Ofício n.° 748/2022/CG/PMA, em resposta às Indicações nºs 781 e 927/2022 

de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa, encaminhando informações 

sobre a Secretaria Municipal de Esportes. 

 

1.4 Leitura das Indicações de Vereadores: 

 

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

Máquina): 

 

- Indicação nº 1013/2022. 

Assunto: colocar academia ao ar livre e parquinho na área verde do bairro 
Santa Maria, localizado a rua Cassimiro Siqueira Vieira, próximo ao nº 76.   
 
- Indicação nº 1014/2022. 

Assunto: fazer uma limpeza no início do asfalto novo que dá acesso ao bairro 

rural Matão, pois o mato aumentou nos terrenos beirando o asfalto. 

 

- Indicação nº 1016/2022. 

Assunto: limpar os terrenos baldios, passar o trator para roçar o mato, nos 

bairros Pôr do Sol II, Júlio Alves e Jardim Olímpia, favor notificar os terrenos que 

estiverem sujos. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro 

(Dominguinhos): 

 
- Indicação nº 1006/2022. 

Assunto: realizar a limpeza dos bueiros do Bairro Vila Esperança. 

 

- Indicação nº 1009/2022. 

Assunto: realizar a limpeza, roçamento da grama, varrição de detritos e poda 

de coqueiros no canteiro da Avenida Governador Valadares.  

  

- Indicações de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade 

(Ratinho): 

 
- Indicação nº 1023/2022. 

Assunto: realizar mutirões de cardiologia e ortopedia em nosso município, 
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objetivando diminuir as filas de espera dos pacientes. 

 

- Indicação nº 1024/2022. 

Assunto: que verifique junto à Secretaria Municipal de Saúde, a possibilidade 

de garantir atendimentos com médicos otorrinolaringologistas, inclusive, para 

realização de cirurgias de amígdalas e adenoides, principalmente às crianças, 

haja vista que a demanda está maior para essa faixa etária. 

 

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

Daniel): 

 

- Indicação nº 1019/2022. 

Assunto: fazer a limpeza  e a operação tapa-buracos em todo o bairro Pôr do 

Sol II. 

 

- Indicação nº 1025/2022. 

Assunto: realizar a compra dos equipamentos e das máquinas básicas 

necessárias para a execução das tarefas de limpeza na zona urbana da nossa 

cidade (vassouras e roçadeiras), uma vez que a falta destes equipamentos está 

impossibilitando o trabalho adequado, principalmente do pessoal da varrição da 

Prefeitura. 

 

- Indicações de autoria do Vereador José Carlos de Morais: 

 

- Indicação nº 1005/2022. 

Assunto: colocar a grade no bueiro localizado a Rua Leão de Faria, em frente 

ao nº 174 - centro 

 

- Indicação nº 1007/2022. 

Assunto: podar as árvores no bairro Novo horizonte. 

 

- Indicação nº 1018/2022. 

Assunto: limpar o mato (capina) na área verde da Rua Alferes Domingos Vieira 

e Silva, nas proximidades do nº1.207, no bairro Jardim Aeroporto. 

 

- Indicações de autoria da Vereadora Kátia Goyatá: 
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- Indicação nº 1008/2022. 

Assunto: fazer a capina do mato na Rua Alferes Domingos Vieira e Silva, em 

frente o nº 1227.  

 

- Indicação nº 1021/2022. 

Assunto: notificar a empresa COPASA para tampar o buraco na Rua Gabriel 

Monteiro da Silva, em frente ao nº 435. 

 

- Indicações de autoria do Vereador Márcio Fernando Costa (Márcio 

Dunga): 

 

- Indicação nº 1026/2022. 

Assunto:  liberar a implantação de um quiosque junto ao campo de malha 

anexo à academia ao ar livre da Escola Estadual Padre José Grimminck, no 

bairro Pinheirinho. 

 

- Indicação nº 1027/2022. 

Assunto:   instalar redutor de velocidade (quebra- molas) na Rua Antônio Ivo de 

Carvalho em frente ao nº 177, na esquina, no bairro Pinheirinho. 

 

- Indicação nº 1031/2022. 

Assunto:  providenciar o desentupimento do bueiro e a limpeza geral 

nas adjacências do cruzamento da Rua Antônio Tibúrcio com a Av. Paulo de 

Ávila Salles, no bairro Pinheirinho  

  

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

Asfalto): 

 

- Indicação nº 1010/2022. 

Assunto: que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras, para cascalhar, o 

mais rápido possível, um pequeno trecho entre o bairro Aeroporto e a sede da 

casa de abrigo Aliança da Misericórdia. 

  
- Indicação nº 1011/2022. 

Assunto:  instalar  um redutor de velocidade na Rua José Paraíso, em frente ao 
nº 858, no Bairro Pôr-do-Sol II. 
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- Indicação nº 1012/2022. 

Assunto:  sinalizar as vias públicas entre o Velório Municipal e o 3º Cemitério 
no início da Av. Henrique Munhoz Garcia, em frente à loja Pop Móveis. 
 

- Indicações de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro: 

 

- Indicação nº 1015/2022. 

Assunto:  instalar uma faixa elevada para travessia de pedestres na Avenida 
Governador Valadares, 584, esquina com a Rua Pio XII.  
 
 
- Indicação nº 1029/2022 

Assunto:  verificar a possibilidade do fechamento da Rua Antônio Tibúrcio, 
entre a Escola Municipal Tereza Paulino da Costa, no Pinheirinho e a igreja São 
Francisco de Assis, para ampliação do lazer das crianças, pois a escola citada 
cresceu e elas ficaram sem espaço. 
 
 

- Indicações de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula: 

 

- Indicação nº 1017/2022. 

Assunto:  apurar a responsabilidade e que, consequentemente, sejam tomadas 

providências quanto ao buraco que se encontra na Rua Petra Gago Munhoz, em 

frente ao número 485, no Jardim Boa Esperança. 

  
- Indicação nº 1020/2022. 

Assunto: colocar mais banheiros químicos às quintas-feiras, na Praça Rachid 

Barbosa Saliba, durante à feira noturna. 

  

- Indicação nº 1022/2022. 

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

a  responsabilidade e, após a identificação, seja emitido  notificação do 

responsável pela área localizada na Rua Arnaldo Leite da Silva, em frente ao 

número 394, no Jardim Boa Esperança, para que proceda de imediato a 

remoção de todo o lixo e sucata depositados na área. 
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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  

 

2.2 Leitura de Pareceres 

 

 Solicitação de Parecer Verbal aos membros das Comissões de 

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

Finanças Públicas aos seguintes projetos: 

 

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

Lee (Luciano Solar), com tramitação em REGIME DE URGÊNCIA, 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 Discussão e Votação de Proposições. 

2.2.1 Discussão e Votação em Único Turno: 

 

a) Projetos com tramitação em regime de urgência: 

 

- 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”.  

 

b) Moções: 

 

- Moção nº 101/2022, de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva. 

Assunto: Moção de Pesar à família da Srª. Maria Aparecida Oliveira Gomes, em 

virtude do seu falecimento ocorrido em 06/12/2022. 
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- Moção nº 102/2022, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. 

Assunto: Moção de Pesar à família do Jovem Guilherme Martins de Oliveira, 

em virtude do seu falecimento ocorrido em 06/12/2022. 

 

2.2.2 Discussão e Votação em Segundo 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”. 

 

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”. 

 

2.3  Eleição da Mesa Diretora (Biênio 2023/2024). 
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III – PARTE FINAL – CONSIDERAÇÕES FINAIS (pronunciamento dos 

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

Expediente ou na Ordem do Dia). 

 


