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Ata da 17ª (décima sétima) Reunião Ordinária do Segundo Período de Reuniões da 

Sessão Legislativa de 2022. Aos 6 (seis) dias do mês de dezembro do ano de dois mil 

e vinte e dois, excepcionalmente realizada às 9h (nove horas), nos termos da 

convocação anexa, em decorrência do Jogo do Brasil na Copa, conforme Portaria 38, de 

05/12/2022, reuniram-se à Câmara Municipal, sob a Presidência do Vereador Jaime 

Daniel dos Santos, com a presença dos vereadores e vereadoras que assinam ao final. 

Verificado o quorum regimental para abertura da reunião, o Presidente colocou em 

discussão e votação a Ata da Reunião Ordinária anterior, à qual foi aprovada por todos. 

Em seguida, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Paulo Agenor 

Madeira (Paulinho do Asfalto), que fizesse as seguintes leituras: - 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. - 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), encaminhando os esclarecimentos 

prestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre a paralização dos serviços 

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

95/2022 de autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade (Ratinho), 

encaminhando informações sobre a reabertura do Clube Náutico. - 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 
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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. Anexo Parecer da 

Procuradoria deste Legislativo, subscrito através do Ofício nº 029/2022/PL. Na 

sequência, passou-se a leitura das seguintes indicações: - Indicações nºs 997, 998 e 

1004/2022, de autoria do Vereador Braz Fernando da Silva; - Indicação nº 1000/2022, 

de autoria do Vereador Domingos dos Reis Monteiro; - Indicação nº 986/2022, de 

autoria do Vereador Evanilson Pereira de Andrade; - Indicação nº 1003/2022, de autoria 

do Presidente Jaime Daniel dos Santos; - Indicações nº 993 e 994/2022, de autoria da 

Vereadora Katia Goyatá; - Indicação nº 992/2022, de autoria do Vereador Luciano 

Solar; - Indicações nºs 991 e 995/2022, de autoria do Vereador Paulo Agenor Madeira; 

- Indicação nº 996/2022, de autoria da Vereadora Tani Rose Ribeiro; - Indicações nºs 

999, 1.001 e 1.002/2022, de autoria da Vereadora Teresa Suelene de Paula. Na 

sequência, o Presidente passou a palavra aos Vereadores para breves comentários 

sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Em 

seguida, passou-se à Segunda Paute da Reunião - Ordem do Dia - Apresentação de 

Projetos: - 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”. Com a palavra, o Vereador autor do referido projeto de lei nº 75/22 

solicitou a tramitação em regime de urgência, à qual, após deliberação plenária foi 

aprovada à unanimidade. Em seguida, passou-se à Leitura dos seguintes pareceres 

das comissões permanentes: - Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, 

Justiça e Redação Final ao - 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”. 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 
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“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”; e - 

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”. Em seguida, o Presidente solicitou 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”, os quais manifestaram-se pela tramitação regimental do Projeto de lei 

70/22. Ato contínuo, solicitou 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 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”. Os Vereadores das duas comissões 

CCLJRF e COFP manifestaram-se favoráveis à tramitação regimental dos referidos 

projetos nºs 62/22, 68/22, 69/22 e 72/22. Em seguida, passou-se à Discussão e 

Votação de Proposições em Único Turno: a) Emendas IMPOSITIVAS (Anexo Único 

desta Ata) apresentadas pela Comissão de Orçamento e Finanças Públicas ao - 

Projeto de Lei nº 57/22 (nº do Legislativo), de autoria do Executivo Municipal, que 
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“Estima a receita e fixa as despesas do Município de Alfenas para o exercício financeiro 

de 2023”. Submetidas à deliberação do plenário, as emendas impositivas foram 

aprovadas à unanimidade. Em seguida, passou-se à deliberação em ÚNICO TURNO de 

discussão e votação dos Projetos com tramitação em regime de urgência a saber: - 

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”. Com a palavra o Vereador Braz Fernando da 

Silva, Relator da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, 

apresentou as seguintes EMENDAS VERBAIS de autoria da CCLJRF: I – Emenda 

Modificativa:  substituir no Projeto de Lei nº 68/2022, onde melhor convier, as 

expressões “portadores de necessidades especiais” e “idosos”, pelas expressões 

“pessoas com deficiência” e “pessoas idosas”.   II – Emenda Modificativa:  altera o 

art. 2º do Projeto de Lei nº 68/2022 que passará a viger com a seguinte redação: “Art. 

2º Fica alterado o caput, o § 1º e inciso II do art. 2º da Lei Municipal nº 4.530, de 13 de 

junho de 2011 e incluído o §5º que passarão a viger com a seguinte redação: § 1º 

quanto à pessoa idosa: (...) II -  ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e 

(NR)  (...) III – Emenda Modificativa:  altera o parágrafo único do art. 3º do Projeto de 

Lei nº 68/2022 com a inclusão do parágrafo único ao art. 7º da Lei Municipal nº 4.530, 

de 13 de junho de 2011 passará a vigorar com seguinte redação: “Art. 3º  (...) Parágrafo 

único. O setor de arrecadação e/ou cadastro imobiliário do Município fica autorizado 

promover a alteração do contribuinte do imóvel com fundamento na partilha de bens, 

homologada pela sentença de divórcio judicial e/ou escritura pública de divórcio, desde 

que haja a comprovação de endereço e dados atualizados do novo contribuinte, 

respeitando as disposições previstas nos arts. 19 a 23 da Lei Complementar nº 01, 

de 30 de dezembro de 1997 – Código Tributário Municipal. O Presidente submeteu 

ao Plenário as Emendas Verbais de autoria da CCLJRF, em única discussão e votação, 

sendo as três aprovadas à unanimidade. Ato contínuo, com a palavra o Vereador 

Evanilson Pereira de Andrade, apresentou a seguinte Emenda Verbal aditiva: “O 

prazo para cadastramento previsto no Art. 6º da Lei 4.530/2014, alterada pela Lei 

4.654/15, passará para o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano”. Consultado os 

membros das Comissões CCLJRF e de Orçamento e Finanças Públicas, manifestaram-
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se favoráveis à tramitação regular da emenda. O Presidente submeteu ao Plenário a 

Emenda Verbal de autoria do Vereador Evanilson em única discussão e votação, à qual 

foi aprovada à unanimidade. Ato contínuo, o Presidente submeteu ao plenário em Único 

Turno de discussão e votação o - Projeto de Lei nº 68/2022, com as emendas verbais 

aprovadas e incorporadas, sendo o referido projeto aprovado à unanimidade. Na 

sequência, passou à deliberação em único turno do - 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”. Com a palavra o Vereador Braz Fernando da Silva, Relator da 

Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, apresentou as 

seguintes EMENDAS VERBAIS de autoria da CCLJRF: 1 –  Emenda Supressiva: 

suprima-se o inciso II do art. 5º da Lei Municipal nº 5.067, de 18 de novembro de 2021. 2 

– Emenda Modificativa: renumera-se os incisos III e seguintes, de forma que o inciso III 

passará a ser numerado como inciso II do art. 5º, que passará a viger com a seguinte 

redação: Art. 5º (...) (...) “II - Fica assegurado à empresa donatária o prazo de 3 (três) 

anos, contados da data do Alvará de Construção emitido pelo Poder Executivo, para a 

conclusão das obras e instalação da empresa no local,  considerada a complexidade 

do empreendimento e o vulto dos investimentos iniciais superiores a R$ 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a serem realizados pela donatária na 

localidade, além do interesse público envolvido na urbanização a implantação de 

um centro médico/hospital naquela localidade.” (NR) 3 – Emenda Modificativa:  

renumera-se o art. 3º para 4º do Projeto de Lei nº 69/2022, para alterar a redação do 

parágrafo único do art. 4º da Lei Municipal nº 5.067, de 2021 que passará a vigorar com 

a seguinte redação: “Art. 4º (...) Parágrafo único. A donatária supracitada realizará o 

pagamento de honorários advocatícios referentes à Ação Judicial nº 5001851-

40.2019.8.13.0016, bem como custeará o valor máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) para a construção de nova sede para a  Associação dos Amigos do Jardim 

Aeroporto - SAJA, na área descrita no artigo 1º desta Lei, em conformidade com o 

projeto de engenharia/arquitetônico aprovado pela diretoria da associação, bem como 

fica obrigada a prestação de serviços médicos relativos a consultas, procedimentos e 

cirurgias ao Município de Alfenas, no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos 

mil reais),   observando-se as tabelas de referência constantes do Anexo IV da Lei 
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Municipal nº 5.067, de 2021. 4- Emenda Aditiva: inserir o Anexo IV (Anexado a esta 

Ata) ao Projeto de Lei nº 69/2022 para integrar a Lei Municipal nº 5.067, de 2021, com 

o detalhamento dos valores das consultas, exames, procedimentos e cirurgias 

(honorários médicos), além do detalhamento dos códigos referentes ao porte de cada 

cirurgia. O Presidente submeteu ao Plenário as Emendas Verbais de autoria da 

CCLJRF, em única discussão e votação, sendo as 4 (quatro) emendas verbais 

aprovadas à unanimidade. Ato contínuo, o Presidente submeteu ao plenário em Único 

Turno de discussão e votação o - Projeto de Lei nº 69/2022, com as emendas verbais 

aprovadas e incorporadas, sendo o referido projeto aprovado à unanimidade. Em 

seguida, passou-se à deliberação em ÚNICO TURNO do - 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”. Com a 

palavra o Vereador Braz Fernando da Silva, Relator da Comissão de Constituição, 

Legislação, Justiça e Redação Final, apresentou as seguintes EMENDAS VERBAIS de 

autoria da CCLJRF: 1 –  Emenda Modificativa: aglutina-se os arts.1º e 2º do Projeto 

de Lei nº 72/2022, transformando-os em art. 1º que passará a vigorar com a redação 

abaixo transcrita,  renumerando-se os dispositivos subsequentes: Art. 1º Fica autorizado 

o Poder Executivo Municipal a promover o ressarcimento, mediante reparação de danos 

materiais causados pela proibição da tração animal, prevista na Lei Municipal nº 5.172, 

de 29 de setembro de 2022. 2 – Emenda Modificativa: altera a redação do parágrafo 

único do art. 2º do Projeto de Lei nº 72/2022, renumerado para 1º, passará a vigorar 

com a seguinte redação: “Art. 1º (...) Parágrafo único. O ressarcimento previsto no 

art. 1º desta Lei será indenizado até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

aos carroceiros que estiveram em atividade até a vigência da Lei Municipal nº 

5.172, de 29 de setembro de 2022, desde que observado o rol de contemplados da 

Lei Municipal nº 4.295, de 16 de junho de 2011”. 3 – Emenda Modificativa: altera a 

redação do inciso I do art. 4º do Projeto de Lei 72/2022 passará a viger com a seguinte 

redação. Art. 4º (...) I - Requerimento da parte lesada, acompanhado de documentos 

pessoais e comprobatórios da atividade de carroceiros com o advento da Lei 

Municipal nº 5.172, de 29 de setembro de 2022; 4 – Emenda Supressiva: suprima-se 

o art. 5º do Projeto de Lei nº 72/2022, renumerando-se os dispositivos subsequentes. 5 

– Emenda Modificativa: o art. 6º do Projeto de Lei nº 72/2022, renumerado para art.4º 
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passará a viger com a seguinte redação: “Art. 4º O direito ao ressarcimento de que trata 

esta Lei terá prazo decadencial de 1 (um) ano, a contar da data de vigência da Lei 

Municipal n. 5.172, de 29 de setembro de 2022, que “dispõe sobre a proibição da 

Mobilidade Animal de Tração e dá outras providências”. O Presidente submeteu ao 

Plenário as Emendas Verbais de autoria da CCLJRF, em única discussão e votação, 

sendo as 5 (cinco) emendas aprovadas à unanimidade. Ato contínuo, o Presidente 

submeteu ao plenário em Único Turno de discussão e votação o - Projeto de Lei nº 

72/2022, com as emendas verbais aprovadas e incorporadas, sendo o referido projeto 

aprovado à unanimidade. Na sequência, passou-se à leitura, discussão e votação em 

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

de Andrade. Após deliberação plenária o requerimento foi aprovado à unanimidade. Em 

seguida, o Presidente passou à Discussão e Votação em Primeiro Turno dos 

seguintes projetos: - 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”. Após deliberação do plenário, o referido PL 

Complementar nº 02/22 foi aprovado à unanimidade em primeira discussão e votação. - 

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”. Após deliberação do plenário, o referido PL Complementar nº 

03/22 foi aprovado à unanimidade em primeira discussão e votação. 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”, com as 

emendas impositivas aprovadas e incorporadas. (Emendas anexas a esta Ata). Após 

deliberação do plenário, o referido PL nº 57/22 foi aprovado à unanimidade em primeira 

discussão e votação. - Projeto de Lei nº 62/2022 (nº do Legislativo), de autoria do 

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

deliberação do plenário, o referido PL nº 62/22 foi aprovado à unanimidade em primeira 

discussão e votação. - 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 
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art. 1º da Lei Municipal nº 5006, de 13 de maio de 2022”. Após deliberação do plenário, 

o referido PL nº 70/22 foi aprovado à unanimidade em primeira discussão e votação. - 

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”. Após 

deliberação do plenário, o referido PL nº 71/22 foi aprovado à unanimidade em primeira 

discussão e votação. A íntegra da manifestação dos vereadores nesta reunião está 

disponibilizada na gravação oficial dos canais de comunicação da Câmara Municipal de 

Alfenas. E para constar lavrou-se esta ata que vai por mim assinado, Paulo Agenor Madeira,1º 

Secretário, pelo Presidente e demais Vereadores presentes. 
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