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Ata da 18ª (décima oitava) Reunião Ordinária do Segundo Período de Reuniões da 

Sessão Legislativa de 2022. Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

vinte e dois, às 19h (dezenove horas), 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: - Expediente do Executivo: - 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. - 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. Na sequência, passou-

se a leitura das seguintes indicações: - Indicações nºs 1013, 1014 e 1016/2022, de autoria do 

Vereador Braz Fernando da Silva; - Indicação nº 1006 e 1009/2022, de autoria do Vereador 

Domingos dos Reis Monteiro; - Indicação nº 1023 e 1024/2022, de autoria do Vereador 

Evanilson Pereira de Andrade; - Indicação nº 1019 e 1025/2022, de autoria do Presidente 

Jaime Daniel dos Santos; - Indicações nº 1008, e 1021/2022, de autoria da Vereadora Katia 

Goyatá; - Indicações nºs 1026, 1027 e 1031/2022, de autoria do Vereador Márcio Fernando 

Costa (Márcio Dunga);- Indicações nºs 1010 e 1011/2022, de autoria do Vereador Paulo 

Agenor Madeira; - Indicação nº 1015 e 1029/2022, de autoria da Vereadora Tani Rose 

Ribeiro; - Indicações nºs 1017, 1.020 e 1.022/2022, 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 n.º 76/2022, subscrito pelo Prefeito Municipal Fábio Marques 

Florêncio, encaminhando Projeto de Lei, COM SOLICITAÇÃO DE REGIME DE URGÊNCIA, 
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que “Autoriza o repasse da assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade 

de pessoas idosas no transporte público coletivo urbano instituído pela Emenda Constitucional 

n.º 123, de 14 de julho de 2022 e dá outras providências ”. Em seguida, o Presidente colocou 

discussão e votação a inclusão do projeto na Pauta e a sua tramitação em regime de urgência, 

sendo aprovado por todos. Prosseguindo, o Presidente solicitou parecer verbal aos membros 

da Comissões Permanentes de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento e 

Finanças Públicas e Obras e Serviços Públicos, os quais manifestaram-se pela tramitação 

regimental da matéria. Ato contínuo, o Presidente colocou em única discussão e votação o 

referido projeto, sendo aprovado de forma unânime. Em seguida, passou-se à Leitura de 

Pareceres, ocasião em que o Presidente solicitou Parecer Verbal aos membros das 

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

Públicas ao seguinte projeto: - 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”. Após a manifestação 

favorável pela tramitação regimental da matéria, o Presidente passou à  Discussão e Votação 

de Proposições 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”. O Presidente 

submeteu ao plenário o referido PL n.º 75/2022, sendo aprovado de forma unânime. 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. - 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.O Presidente submeteu as 

duas moções ao plenário, sendo ambas aprovadas de forma unânime. 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”. O Presidente submeteu ao plenário o PLC 02/2022, sendo aprovado de 

forma unânime. - Projeto de Lei Complementar nº 03/2022 (nº do Legislativo), de autoria 
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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”. O Presidente submeteu ao plenário o PLC 03/2022, sendo aprovado de 

forma unânime. 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”. O Presidente submeteu ao plenário o PL 57/2022, sendo aprovado de 

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

Municipal, que Dispõe sobre o Plano Municipal da Primeira Infância. O Presidente submeteu 

ao plenário o PL 62/2022, sendo aprovado de forma unânime. - 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”. O 

Presidente submeteu ao plenário o PL 70/2022, sendo aprovado de forma unânime. - 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”. O Presidente 

submeteu ao plenário o PL 71/2022, sendo aprovado de forma unânime. Para finalizar a 

Ordem do Dia, verificado o quorum regimental para deliberações, passou-se à Eleição da 

Nova Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024. Inicialmente foram prestadas as seguintes 

informações aos presentes: de acordo com o artigo 11 do Regimento Interno, os candidatos 

concorrerão individualmente à eleição da Mesa Diretora, podendo cada qual concorrer 

somente a um cargo. Foram registradas e aceitas as candidaturas individuais dos seguintes 

Vereadores, formalizadas nos moldes do §1º do artigo 11 do Regimento Interno, ou seja, 

protocolizadas até as 16 horas do dia 08/12/2022 (último dia útil que antecedeu esta reunião)

: Presidência: 1 – José Carlos de Morais, através do Ofício de Gabinete de 05/12/2022 sob o 

nº protocolo 3591; 2 – Braz Fernando da Silva, através do Ofício de Gabinete de 05/12/2022, 

sob o nº protocolo 3592; 3 – Vagner Tarcísio de Morais, através do Ofício de Gabinete de 

05/12/2022, sob o nº de protocolo 3598; 4 – Tani Rose Ribeiro, através de Correspondência de 

06/12/2022, sob o nº protocolo 3610; Vice-Presidência:  1 – Domingos dos Reis Monteiro, 

através de Ofício de Gabinete de 05/12/2022, sob o nº  de protocolo 3604; 2 – Teresa Suelene 

de Paula, através de Correspondência de 06/12/2022, sob o nº de protocolo 3605 ; 1º 

Secretário: 1 – Márcio Fernando Costa, através de Correspondência de  06/12/2022, sob o nº  

de protocolo 3606; 2 – Luciano Guilherme Felipe Lee, através de Ofício de Gabinete de  

06/12/2022, sob o nº  de protocolo 3608; 2º Secretário: - Paulo Agenor Madeira, através do 

Ofício de Gabinete de 02/12/2022 sob o nº protocolo 3581; Suplente de Secretário: - 
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Evanilson Pereira de Andrade, através do Ofício de Gabinete de 08/12/2022 sob o nº de 

protocolo 3654.  Em seguida, os Vereadores Vagner Tarcísio de Morais e Tani Rose Ribeiro 

desistiram das suas candidaturas ao cargo de Presidente. Prosseguindo, o Presidente 

informou que a eleição da Mesa Diretora será realizada através de votação pública, nos termos 

dos artigos 11 e 172 do Regimento Interno, pelo processo nominal, na qual os Vereadores 

serão chamados em ordem alfabética a manifestarem verbalmente o seu voto. Serão 

considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples dos votos, ressalvados 

os termos do §º 6 do art. 11, segundo o qual “Na eleição para os membros da Mesa Diretora, 

não havendo vencedores após a aplicação do disposto nos §§ 5º e 6º do art. 11 do Regimento 

Interno, serão considerados eleitos àqueles que obtiverem a maioria de votos,

independentemente do atingimento do quorum de maioria simples”. Em seguida, passou-se à 

chamada nominal dos vereadores para votação, em ordem alfabética, ao cargo de Presidente 

cujos candidatos são os Vereadores José Carlos de Morais e Braz Fernando da Silva. Após 

votação nominal foi eleito o Vereador José Carlos de Morais ao cargo de Presidente tendo 

obtido 7 (sete) votos favoráveis dos seguintes vereadores: Domingos dos Reis Monteiro,  José 

Carlos de Morais, Vagner Tarcísio de Morais, Evanilson Pereira de Andrade, Katia Goyatá, 

Jaime Daniel dos Santos,  e Tani Rose Ribeiro. O candidato Braz Antônio da Silva obteve 6 

(seis) votos favoráveis dos vereadores: Luciano Guilherme, Paulo Agenor Madeira, Braz 

Fernando da Silva, Marcio Fernando Costa, Tereza Suelene de Paula. Na sequência, passou-

se à chamada nominal dos vereadores para votação, em ordem alfabética, ao cargo de Vice-

Presidente, cujos candidatos são os Vereadores Domingos dos Reis Monteiro e Tereza 

Suelene de Paula. Após votação nominal foi eleito ao cargo de Vice-Presidente o Vereador 

Domingos dos Reis Monteiro, tendo obtido 07 (sete) votos favoráveis dos seguintes 

vereadores: Domingos dos Reis Monteiro, José Carlos de Morais, Vagner Tarcísio de Morais, 

Evanilson Pereira de Andrade, Katia Goyatá, Luciano Guilherme e Tani Rose Ribeiro. A 

candidata Tereza Suelene de Paula obteve 5 votos dos Vereadores: Jaime Daniel dos Santos, 

Braz Fernando da Silva, Márcio Fernando Costa, Paulo Agenor Madeira e Tereza Suelene de 

Paula. Em seguida, passou-se à chamada nominal dos vereadores para votação, em ordem 

alfabética, ao cargo de 1º Secretário, cujos candidatos são os Vereadores Márcio Fernando 

Costa e Luciano Guilherme Felipe Lee. Após votação nominal foi eleito o Vereador Márcio 

Fernando Costa ao cargo de 1º Secretário com 06 (seis) votos favoráveis dos seguintes 

Vereadores: Jaime Daniel dos Santos, Braz Fernando da Silva, Márcio Fernando Costa, Paulo 

Agenor Madeira, Kátia Goyatá e Tereza Suelene de Paula, no primeiro e no segundo 

escrutínio, sendo considerado vencedor após o desempate, nos termos do § 6º  do art. 11 do 
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Regimento Interno, em virtude de ter obtido a maioria de votos. O candidato Luciano 

Guilherme Felipe Lee obteve 6 (seis) votos favoráveis nos dois escrutínios dos seguintes 

vereadores: Luciano Guilherme, Domingos dos Reis Monteiro, Evanilson Pereira de Andrade, 

José Carlos de Morais, Tani Rose Ribeiro e Vagner Tarcísio de Morais. Ato contínuo, passou-

se à chamada nominal dos vereadores para votação, em ordem alfabética, ao cargo de 2º 

Secretário, cujo candidato é o Vereador Paulo Agenor Madeira. Após votação foi eleito à 

unanimidade o Vereador Paulo Agenor Madeira ao cargo de 2º Secretário. Por fim, passou-

se à chamada nominal dos vereadores para votação, em ordem alfabética, ao cargo de 

Suplente de Secretários, cujo candidato é Vereador Evanilson Pereira de Andrade. Após 

votação nominal foi eleito à unanimidade o Vereador Evanilson Pereira de Andrade ao cargo 

de Suplente de Secretários. Ato contínuo, retomado os trabalhos de direção da Mesa 

Diretora, o Presidente formalizou a composição da nova Mesa Diretora através da Resolução 

nº 04/2022, a qual foi lida em sua íntegra por este 1º Secretário. 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. 

Jaime Daniel dos Santos 

Presidente        

Braz Fernando da Silva                                                       Domingos dos Reis Monteiro     

   (Braz da Máquina)                         (Dominguinhos) 

Evanilson Pereira de Andrade                              José Carlos de Morais 

          (Ratinho)                       (Carlinho Vardemá) 

Luciano Guilherme Felipe Lee                                                      Márcio Fernando Costa 

     (Luciano Solar)                            (Dunga)                         

Kátia Goyatá                                                                                 Tani Rose Ribeiro 

Vagner Tarcísio de Morais                                                        Teresa Suelene de Paula  

 (Guinho)   


