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ATAS 

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021,  
DA 38ª CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

 
Aos doze dias do mês de abril de 2021, às 16 horas, na Sala das Sessões Presidente Tancredo 
Neves, situada à Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, nesta cidade de São Sebastião do 
Paraíso, MG, sob a presidência do vereador Lisandro José Monteiro, Vice-Presidente, vereador 
Marcos Antônio Vitorino, Secretário, vereador Luiz Benedito de Paula, 2º Vice-Presidente, 
vereador Juliano Carlos Reis e 2º Secretário, vereador Antônio César Picirilo, com a presença dos 
ilustres vereadores: José Luiz das Graças, Maria Aparecida Cerize Ramos, Pedro Sérgio Delfante, 
Sérgio Aparecido Gomes e Vinício José Scarano Pedroso, realizou-se esta Reunião Ordinária do 
Poder Legislativo Municipal. Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a sessão e 
convidou o vereador Pedro Sérgio Delfante para desfraldar o Pavilhão Nacional. Prosseguindo, o 
presidente colocou a Ata da Sessão Ordinária anterior em apreciação. Em aparte, a vereadora 
Maria Aparecida Cerize Ramos afirmou que, apesar de ter sido registrada sua abstenção na 
votação do Projeto de Lei nº 5127 que "Reconhece a prática da atividade física e do exercício 
físico como essenciais para a população de São Sebastião do Paraíso, em estabelecimentos 
prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos, em 
tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais” de autoria do 
vereador Pedro Sérgio Delfante, seu posicionamento é favorável à tramitação e à aprovação do 
projeto. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício/CFJL/2021 da Comissão de Finanças, 
Justiça e Legislação sobre a entrega da Ata da 9ª reunião da comissão; Ofício 001/2021 – 
UAITEC-SSP da SECTEPES sobre inscrições para os cursos de qualificação profissional 
oferecidos pela UAITEC; TRIBUNA VIRTUAL: senhor Alexandre Mateus Dizaró sobre a volta aos 
trabalhos no período de quarentena; Ofício 208/2021 da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
São Sebastião do Paraíso sobre investigação preliminar – PROCON nº MPMG – 0647.20.000293-
7; Resposta da NETSPEED ao Ofício n.177/Pres.LJM/2021 sobre providências quanto aos 
possíveis fios soltos em postes do município de São Sebastião do Paraíso; Ofício nº118/2021 do 
Prefeito Municipal sobre prorrogação da cobrança do IPTU para início de junho; INDICAÇÕES: : 
143/VJSP/2021 de autoria dos vereadores Juliano Carlos Reis, Maria Apda Cerize Ramos e 
Vinicio Jose Scarano Pedroso solicitando que envie a esta Casa, projeto de Emenda a Lei 
Orgânica Municipal alterando na subseção III - Da Defesa Civil, em seu artigo 284, suprimindo os 
incisos de I a XIII e constando que : "Art. 284 - O Conselho Municipal de Defesa Civil é órgão 
consultivo do Município na definição da política de defesa civil e tem assegurado em sua 
composição a participação de membros que serão definidos via decreto”. É sugerido ainda que  
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seja enviado a esta Casa projeto de lei que disponha sobre a instituição e composição do 
Conselho Municipal de Defesa Civil, fixando sua organização e funcionamento, conforme o artigo 
284 da LOM com seus incisos e parágrafos, uma vez que temos regulamentado apenas a Lei nº 
3083 que criou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, e, somente o Executivo 
Municipal pode tratar de leis sobre conselhos, porque são órgãos consultivos do próprio Poder 
Executivo; 144/ACP/2021 2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo solicitando os 
serviços de reforma na "boca de lobo" existente na rua Professor Nixon com a rua Noraldino Lima, 
que encontra-se quebrada e entupida, devido os resíduos, entulhos ou qualquer outro objeto; 
145/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo solicitando o serviço de limpeza nos 
terrenos baldios de propriedade da Prefeitura Municipal, localizados nos fundos do Posto de 
Saúde do bairro San Genaro; 146/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo 
solicitando os serviço de tapa buraco na Rua Professora Alice Alcântara Prado, em frente ao 
número 150, bairro Jardim Mediterranèe; 147/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César 
Picirilo solicitando o serviço de limpeza nos terrenos baldios localizados entre as avenidas: 
Benevenuto Candiani e Lituania, em frente ao "Lar Pedacinho do Céu"; 148/ACP/2021 2021 de 
autoria do vereador Antônio César Picirilo solicitando o serviço de roçagem nas margens da 
estrada do Morro Vermelho, a partir da saída da cidade; 149/JLG/2021 de autoria do vereador 
José Luiz das Graças solicitando estudo de viabilidade para instalação de cestos para coletas de 
lixos nas bocas de lobo do Município; 150/LJM/2021 de autoria do vereador Lisandro José 
Monteiro solicitando o serviço de limpeza com urgência no entorno das Lagoas do bairro San 
Genaro; COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA:  Antes de prosseguir com a sessão, o presidente da 
Casa informou que que, em atenção ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Marcelo Morais, e ao 
Secretário da Segurança Pública, Trânsito e Transportes, João Paulo Alves Bueno, ficou 
agendada a audiência pública, para o dia 26 de abril às 18 horas, anterior a realização de sessão 
ordinária, para apresentação do projeto integrado do transporte coletivo pela empresa Locale 
Consultoria e Engenharia Ltda. Prosseguindo, Lisandro afirmou que considerando a mudança de 
mandatos da Casa, prefeito e secretariado, será reencaminhado para as comissões permanentes 
da Casa, e em especial a Comissão de Finanças, Justiça  e legislação, o novo projeto de Lei 
Orgânica Municipal nº 25, que já se encontrava em apreciação, apresentado pela Comissão 
Especial constituída para tal fim e composta pelos vereadores: Sérgio Aparecido Gomes - 
Presidente, Vinício José Scarano Pedroso - relator, e Maria Aparecida Cerize Ramos - Vice - 
Relatora. ORDEM DO DIA: NOVOS PROJETOS: PROJETO DE LEI Nº 5128 "Autoriza o 
município a receber a título de doação e sem ônus ou encargo, quaisquer bens móveis ou imóveis 
que seja oferecido por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado” de autoria do 
Executivo Municipal. O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado à Comissão 
de Finanças, Justiça após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis; PROJETO DE LEI Nº 5129 
"Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de São Sebastião do Paraíso - 
MG, e dá outras providências" de autoria do Executivo Municipal. O projeto foi considerado objeto 
de deliberação e encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça após a emissão dos pareceres 
técnicos cabíveis; PROJETO DE LEI Nº 5130 "Institui política municipal de incentivo e fomento 
para a criação de cooperativas de trabalho no município de São Sebastião do Paraíso, de modo a 
combater os nefastos impactos da pandemia do COVID-19, nos postos de trabalho, e, por 
conseguinte no sustento das famílias" de autoria do vereador Antônio César Picirilo. O projeto foi 
considerado objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça após a 
emissão dos pareceres técnicos cabíveis; PROJETO DE LEI Nº 5131 "Institui no calendário 
municipal a semana de conscientização e combate ao feminicídio e violência contra a mulher” de 
autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. O projeto foi considerado objeto de deliberação e  
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encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis; 
PROJETO DE LEI Nº 5132 "Dispõe sobre o direito de toda mulher atendida na rede pública 
municipal de saúde, à investigação ao exame genético que detecta trombofilia e ao respectivo 
tratamento e dá outras providências” de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. O projeto foi 
considerado objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça após a 
emissão dos pareceres técnicos cabíveis; PROJETO DE LEI Nº 5133 "Declara como essenciais 
as atividades prestadas pelos salões de beleza e barbearias, lojas e microempreendedores no 
município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências” de autoria dos vereadores José 
Luiz das Graças e Sergio Aparecido Gomes. O projeto foi considerado objeto de deliberação e 
encaminhado às Comissões de Finanças, Justiça e Legislação, Agricultura, Industria e Comércio 
após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis. Pela ordem, o vereador Pedro Sérgio Delfante 
afirmou ser a favor de um equilíbrio entre a defender a vida e manter os empregos e a economia. 
Pedro afirmou ser a favor de estender o horário de funcionamento, que hoje é até as 20 horas, 
pois bares e academias são muito prejudicados por essa medida. Em aparte, o vereador Juliano 
Carlos Reis afirmou que há incoerência no decreto, pois grande parte dos estabelecimentos 
comerciais seguem as medidas sanitárias necessárias. Pela ordem, o vereador Vinício Scarano 
afirmou que a disseminação do vírus ocorre em grande maioria devido às festas clandestinas e 
pessoas contaminadas que não respeitam o período de isolamento. Pela ordem, o presidente da 
Casa requereu que fosse encaminhado um ofício sugerindo ao Executivo a autuação e multa para 
os responsáveis por realizar festas em zona urbana ou rural do município. O presidente da Casa, 
vereador Lisandro José Monteiro, colocou o requerimento em apreciação em plenário e será 
encaminhado em nome da Casa; PROJETO DE LEI Nº 5127 "Reconhece a prática da atividade 
física e do exercício físico como essenciais para a população de São Sebastião do Paraíso, em 
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços 
públicos, em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais” de 
autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. PARECER DAS COMISSÕES:  PROJETO DE LEI Nº 
5087 "Dispõe sobre inclusão de doadores de sangue em atendimento prioritários" de autoria do 
vereador Antônio César Picirilo. As Comissões de Finanças, Justiça e Legislação, Educação e 
Saúde emitiram parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a legalidade para deliberação 
em plenário. APROVADO com a abstenção do vereador Vinício José Scarano Pedroso. O projeto 
estará em pauta para primeira votação; PROJETO DE LEI Nº 5127 "Reconhece a prática da 
atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de São Sebastião do 
Paraíso, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como 
em espaços públicos, em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes 
naturais” de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. As Comissões de Finanças, Justiça e 
Legislação, Educação e Saúde emitiram parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a 
legalidade para deliberação em plenário. APROVADO. Pela ordem, o vereador Sérgio Aparecido 
Gomes requereu dispensa de interstício para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado 
em primeira e segunda votação por unanimidade dos parlamentares presentes e será 
encaminhado à sanção; PRIMEIRA VOTAÇÃO:  PROJETO DE LEI Nº 5110 "Cria a semana 
municipal do teatro para o incentivo à cultura popular na periferia de São Sebastião do Paraíso e 
dá outras providências" de autoria do vereador Antônio Cesar Picirilo. APROVADO. Pela ordem, o 
vereador Sérgio Aparecido Gomes requereu dispensa de interstício para segunda votação. O 
projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade dos parlamentares presentes e será 
encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 5112 "Denomina uma via pública ainda sem 
denominação de rua Oswaldo Grigorio de Oliveira" de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. 
APROVADO. O projeto estará em pauta para segunda votação; PROJETO DE LEI Nº 5115  
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"Institui o dia municipal do gari" de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. APROVADO. Pela 
ordem, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu dispensa de interstício para segunda 
votação. O projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade dos parlamentares 
presentes e será encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 5116 "Dispõe sobre a garantia da 
realização do exame do estudo cromossômico, denominado teste de cariótipo, nos recém-
nascidos com hipótese diagnostica da síndrome de down e dá outras providências" de autoria do 
vereador Pedro Sérgio Delfante. APROVADO. O projeto estará em pauta para segunda votação; 
GRANDE EXPEDIENTE: Pela ordem, o vereador Sérgio Gomes requereu o envio de dois 
ofícios:1) ao Executivo, solicitando cópia do contrato firmado entre a Administração Municipal e a 
empresa vencedora da licitação para o serviço de notificação dos automóveis infratores do radar 
fixado na avenida Zezé Amaral; e 2) ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre a 
localização dos veículos utilizados para a patrulha rural, além de questionar se a prefeitura 
solicitará a restituição dos materiais utilizados. O presidente da Casa, vereador Lisandro José 
Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome 
da Casa. Pela ordem, o vereador Luiz Benedito de Paula utilizou o Grande Expediente para 
requisitar o envio dos seguintes ofícios em nome da Casa: 1) ao Executivo Municipal, solicitando 
manutenção nas estradas dos seguintes bairros rurais: Volpes, Antinha, Faxina, Rocinha, 
Marques, Ipoméia, Pimentas, Mumbuca,Vira Mundo e Morro Alto; 2) ao Executivo Municipal, 
solicitando a manutenção na estrada até o Distrito de Guardinha, sentido Epamig e bairro Sapé, 
pois a estrada está em péssimas condições de tráfego; 3) ao Executivo Municipal, solicitando 
operação tapa buraco nos bairros Jardim América VII e Jardim Daniela; 4) ao Executivo Municipal, 
solicitando a implantação de uma faixa de pedestres na rua Tiradentes, esquina com a rua José 
Albino, ao lado do Supermercado Central; 4) ao Executivo Municipal, solicitando recapeamento 
asfáltico na rua José Mambrini desde a avenida Oliveira Rezende até a rua Vereador Alfredo 
Ribeiro, Vila Helena; e 5) Moção de Pesar, requerida juntamente com o vereador Pedro Sérgio 
Delfante, à família do senhor Valdivino Caetano da Silva. O presidente da Casa, vereador 
Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão 
encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador José Luiz das Graças iniciou sua fala 
parabenizando todos os esforços do deputado Noraldino Junior, junto à Secretaria de Saúde do 
Estado e ao prefeito Marcelo de Morais, no sentido de buscar a progressão da situação da “onda 
roxa”, estabelecida pelo governo do estado, para a “onda vermelha”. Segundo o vereador, a 
população estava apreensiva, preocupada com seu sustento e, graças aos esforços em conjunto 
e a liderança exercida da pelo prefeito, agora o município encontra-se na “onda vermelha”. José 
Luiz das Graças pediu ainda colaboração da população em relação ao distanciamento e respeito 
às medidas de segurança para evitar a regressão do município e o fechamento do comércio. Por 
fim, o vereador destacou o trabalho realizado pelo atual prefeito, o calçamento do distrito de 
Guardinha e do bairro Parque Industrial II, além do Centro Covid e a rígida fiscalização de 
aglomerações e festas. Pela ordem, o vereador Pedro Sérgio Delfante iniciou sua fala 
parabenizando os funcionários da Casa, Helena, Assessora de Imprensa, e Sônia Regina, 
Departamento Administrativo, pelo aniversário nesta data. Continuando, o vereador presto 
lembranças ao Monsenhor Hilário Pardini, que nesse dia 13 de abril completará um ano de seu 
falecimento. Prosseguindo, o vereador requereu especial atenção à iluminação da Avenida Itália e 
das ruas que ligam a avenida à Avenida Dárcio Cantieri. Prosseguindo, Pedro Delfante comentou 
sobre uma reunião que participou, na qual esteve presente o Secretário de Planejamento, o Chefe 
de Gabinete do Prefeito Municipal, o Prefeito Municipal, o Promotor Rômulo. Segundo o vereador, 
durante a reunião foram discutidos os assuntos sobre a criação de uma comissão para viabilizar a 
realização da comemoração do bicentenário do município, a implantação de uma escola cívico  
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militar e a utilização, por parte da Administração Municipal, do prédio onde era localizado o Fórum, 
que hoje encontra-se subutilizado. O vereador requereu ainda que fosse encaminhado um ofício 
ao Executivo Municipal fazendo a indicação da criação de um canal de atendimento na prefeitura, 
canal esse intitulado de “Disk Tapa-Buraco”, seguindo o mesmo modelo utilizado para iluminação 
pública, sendo essencial para o trabalho de recuperação de vias públicas. Pedro Delfante indicou 
ainda que o Executivo Municipal utilize as receitas obtidas com multas das fiscalizações da 
COVID-19 exclusivamente para o combate da pandemia. O vereador requereu ainda o envio de 
uma Moção de Pesar, requerida juntamente com o vereador Luiz Benedito de Paula, à família do 
senhor Valdivino Caetano da Silva. Por fim, o vereador fez uma reflexão sobre as pessoas que 
priorizam a quarentena e o distanciamento e sobre aqueles que infelizmente não tem condições 
de se sustentar em casa e manter uma vida digna, e pediu mais empatia pela dor do outro e mais 
respeito às dificuldades do próximo. O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, 
colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. 
Pela ordem, o vereador Vinício José Scarano Pedroso iniciou sua fala reforçando a cobrança pelo 
encaminhamento a essa Casa, por parte do Executivo Municipal, do Projeto de Lei que trata sobre 
a atualização do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, do Projeto de Lei que trata 
sobre os terrenos sujos, sobre o debate em relação ao auxílio emergencial municipal aos músicos 
e perueiros do munícipio. O vereador aproveitou o momento para trazer alguns números em 
relação ao impacto da pandemia na educação de jovens em todo mundo. Segundo o vereador, no 
Brasil, a perda de aprendizado dos alunos chega a 70%, sendo que os estudantes que mais 
sofrem são os alunos mais novos e aqueles que se encontram e situação de vulnerabilidade 
econômica. Além disso, o vereador destacou a merenda escolar como fonte nutricional dos alunos 
e que está sendo provisoriamente suprida com uma cesta básica a cada três meses, e comentou 
sobre a postura do Governo Federal, que ignora a ciência e vem dificultando ainda mais as ações 
de prefeitos e governadores durante a pandemia. A vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos, em 
aparte, corroborou a fala do vereador Vinício pela volta às aulas presenciais no município. 
Prosseguindo, o vereador agradeceu os esforços do prefeito municipal e do vereador Marcos 
Antônio Vitorino, que buscaram apoio do deputado Noraldino Junior, esse que abraçou a causa do 
município, e conseguiram que do Governo Estadual a progressão do município da onda roxa para 
a onda vermelha. Por fim, o vereador requereu que fosse encaminhado um ofício ao Executivo 
Municipal solicitando a construção de uma boca de lobo na Travessa da Abadia, frente ao n° 374. 
O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação 
em plenário e serão encaminhados em nome da Casa.  Pela ordem, o vereador Antônio César 
Picirilo iniciou sua fala requerendo que fossem encaminhados os seguintes ofícios ao Executivo 
Municipal: 1) Questionando sobre quais foram as instituições habilitadas para receber as 
subvenções sociais e quais não foram, e sobre quais instituições já receberam e quando 
receberam; 2) requerendo que se faça um estudo geral no município em relação à acessibilidade 
em logradouros e instituições públicas, a fim de zelar com mais proximidade das pessoas com 
deficiência no município; e 3) solicitando que seja criado um grupo de trabalho com a finalidade de 
desenvolver e divulgar cartilhas sobre locais e rotas turísticas do município, para que turistas e 
compradores tenham facilidade no acesso, promovendo o setor turístico do município. Antônio 
César Picirilo, por fim, elogiou o trabalho desenvolvido pelo vice-prefeito, trabalho esse que vem 
sendo realizado próximo ao prefeito, diferentemente de como ocorria no passado. O presidente da 
Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e 
serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador Juliano Carlos Reis requereu o 
envio dos seguintes ofícios: 1) ao Executivo Municipal, solicitando que determine à Secretaria 
Municipal competente que realize os serviços de vistoria e limpeza nas bocas de lobos existentes  
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na avenida Doutor José de Oliveira Brandão Filho; 2) ao Executivo Municipal, solicitando que 
determine à Secretaria Municipal competente que realize a limpeza do terreno localizado no final 
da Rua da Bahia caso seja de propriedade da Prefeitura Municipal ou tome providências caso seja 
de propriedade particular; 3) ao Executivo Municipal, solicitando que determine à Secretaria 
Municipal competente a remoção dos fios soltos ou dependurados no cabeamento aéreo do 
município; 4) ao Executivo Municipal, solicitando que determine à Secretaria Municipal 
competente que realizem mapeamento/levantamento das ruas de bloquetes do município que 
estão em más condições e os reparos necessários. O presidente da Casa, vereador Lisandro José 
Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome 
da Casa. Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu que fosse 
encaminhado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que possam ser realizadas campanhas 
educativas para conscientização contra as queimadas, visto que estamos entrando em um 
período de estiagem. O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou o 
requerimento em apreciação em plenário e será encaminhado em nome da Casa. Com a palavra, 
o presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, requereu o envio dos seguintes ofícios: 1) 
ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto a elaboração de projeto de lei de 
regularização de construções identificadas como clandestinas ou irregulares; e 2) Moção de 
Parabenização à senhora Renata Auxiliadora de Paula Pessoni pela atuação durante mais de 10 
anos na Secretaria Municipal de Educação, no setor da merenda escolar. O presidente da Casa, 
vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão 
encaminhados em nome da Casa. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a 
sessão. E, para constar, eu, Fábio Montório Souto, Assessor Técnico Parlamentar I, lavrei a 
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos vereadores que compareceram 
à presente sessão e encaminhada para publicação. 

 
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021,  

DA 38ª CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 
 
Aos dezenove dias do mês de abril de 2021, às 19 horas, na Sala das Sessões Presidente 
Tancredo Neves, situada à Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, nesta cidade de São 
Sebastião do Paraíso, MG, sob a presidência do vereador Lisandro José Monteiro, Vice-
Presidente, vereador Marcos Antônio Vitorino, Secretário, vereador Luiz Benedito de Paula, 2º 
Vice-Presidente, vereador Juliano Carlos Reis e 2º Secretário, vereador Antônio César Picirilo, 
com a presença dos ilustres vereadores: José Luiz das Graças, Maria Aparecida Cerize Ramos, 
Pedro Sérgio Delfante, Sérgio Aparecido Gomes e Vinício José Scarano Pedroso, realizou-se esta 
Reunião Ordinária do Poder Legislativo Municipal. Havendo número regimental, o presidente 
declarou aberta a sessão e convidou o vereador Pedro Sérgio Delfante para desfraldar o Pavilhão 
Nacional. Prosseguindo, o presidente colocou a Ata da Sessão Ordinária anterior em apreciação, 
sendo aprovada por unanimidade dos vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Ofício/CFJL/2021 da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação sobre a entrega da Ata da 10ª 
reunião da comissão; Ofício nº 198/Ver.PSD/2021 do vereador Pedro Sérgio Delfante solicitando a 
retirada de pauta dos Projetos de Lei nºs 5080 e 5094; Ofício nº 102/JCR/2021 do vereador 
Juliano Carlos Reis, que solicita a retirada de pauta dos Projetos de Lei n 5090 e 5117; Ofício nº 
266/Pres.LJM/2021 do vereador Lisandro José Monteiro, que solicita a retirada de pauta do 
Projeto de Resolução nº 1063; Ofício nº 0509.2021-PRESID, do Presidente do Senado Federal, 
Senador Rodrigo Pacheco, sobre a Audiência Pública com a finalidade de debater sobre águas da 
represa de Furnas; Ofício nº 163/2021 – MA da Promotora de Justiça, Manuella de Oliveira Nunes  
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Maranhão Ayres Ferreira, visando instruir o Procedimento Administrativo nº MPMG-
0647.18.000364-0, notifica sobre a Promoção de Arquivamento deste Procedimento 
Administrativo; Ofício nº 10/2021, do Promotor de Justiça, Rodrigo Colombini, informando o 
recebimento do Procedimento Preparatório nº MPMG-0647.21.000079-8; E-mail da Secretária de 
Gabinete da Arsae-MG, senhor Cássia Agostinho Pereira, sobre respostas encaminhas ao 
Ministério Público em relação às diferenças entre tarifas da Copasa e Saae de Passos; 
INDICAÇÕES: 151/JCR/2021 de autoria do vereador Juliano Carlos Reis solicitando que estude a 
possibilidade de enviar a esta Casa Legislativa Projeto de Lei que "Dispõe sobre a Apreensão de 
animais de grande porte soltos nas vias e Logradouros Públicos da Zona Urbana e Zona Rural do 
município de São Sebastião do Paraíso"; 152/JCR/2021 de autoria do vereador Juliano Carlos 
Reis solicitando que estude a possibilidade de enviar a esta Casa Legislativa Projeto de Lei que 
"Dispõe da criação do “Programa Saúde Rural Itinerante”, no município de São Sebastião do 
Paraíso e dá outras providências"; 153/JLG/2021 de autoria do vereador José Luiz das Graças 
solicitando manutenções nas ruas: Roni Eder Novaes, Fortunato Zanin e Virgílio Zanin, bairro São 
José I; 154/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo solicitando a limpeza no 
matagal existente na área verde localizada no bairro Morumbi divisa com bairro Cidade Nova; 
155/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo solicitando providências quanto ao 
quintal da residência localizada na rua Cassiano Marques de Souza, 136, bairro Jardim Morado do 
Sol; 156/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo solicitando os serviços de poda 
em duas  árvores localizadas na rua Ione Carine com a rua Neuza Borges da Cunha, 195, bairro 
Conjunto Monsenhor Mancini, bem como, que providencie o corte da árvore localizada nessa rua; 
157/SAG/2021 de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes, solicitando que seja analisado o 
cronograma da vacina contra covid-19, dando prioridade para as pessoas com Síndrome de Down 
e Espectro Autista; 158/SAG/2021 de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes, solicitando a 
relação de todos os funcionários da UPA, com escala de trabalho determinando dia e hora de 
entrada e saída; 159/LBP/2021 de autoria do vereador Luiz Benedito de Paula, que solicita o 
serviço de recapeamento na rua das Flores, bairro Vila Formosa; 160/LBP/20212021 de autoria 
do vereador Luiz Benedito de Paula, que solicita a instalação de uma caçamba coletora de lixo, na 
entrada para os bairros: Água Limpa Queimada Velha, ao lado da BR - 265 no km 624,4; 
161/VJSP/2021  de autoria do vereador Vinício José Scarano Pedroso, que solicita a possibilidade 
de enviar, a esta Casa Legislativa, Projeto de Lei que "Acrescenta o §3º no art. 132 da Lei 
Complementar nº 41 – Estatuto do Servidor Público Municipal, e dá outras providências.  
TRIBUNA LIVRE:  Antes de prosseguir com a ordem do dia, o presidente da Casa convidou a 
senhora Hosana Brás Valeiro para comentar os fatos ocorridos com seu avô, senhor José 
Domingos Brás, durante o período que ficou em atendimento na Santa Casa de Misericórdia do 
município. Da Tribuna, a senhora Hosana afirmou que seu avô deu entra à Santa Casa de 
Misericórdia sem sintomas de Covid, o que posteriormente foi confirmado que o paciente não 
estava com a doença, e que, apesar disso, foi levado à uma sala comum, não específica para 
pacientes de Covid. Hosana disse ainda que o paciente deu entrada no hospital às 17 horas e 
quando foi 10 horas a família foi informada do falecimento do senhor José Domingos Brás. 
Hosana afirmou que apesar da Santa Casa afirmar que o seu avô faleceu com suspeita de Covid, 
ela pôde entrar sem proteção alguma na sala onde estava seu avô já falecido, sendo que as 
informações sobre o paciente só foram possíveis após a intervenção do vereador Lisandro e de 
sua Assessora, Marli. Segundo a senhora Hosana, a família se revoltou ainda mais quando foi 
privada de fazer o sepultamento do senhor José Domingos de forma digna, mesmo que 
anteriormente estivesse presente sem proteção alguma na mesma sala onde estava o falecido. 
Hosana afirmou que foi realizado o boletim de ocorrência sobre o caso, pois o seu avô não estava  
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com suspeita de Covid, a Santa Casa não quis se pronunciar sobre o caso e seu avô foi tratado 
como um lixo. Pela ordem, o vereador Lisandro José Monteiro encaminhou a denúncia à 
Comissão de Direitos Humanos para averiguar os fatos sobre o ocorrido. Pela ordem, o vereador 
Pedro Sérgio Delfante, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, requereu que fosse 
encaminhado um ofício aos gestores da Santa Casa dando a oportunidade de que a instituição, de 
forma oficial, possa se pronunciar sobre o caso. Pela ordem, o vereador José Luiz das Graças 
requereu que fosse encaminhado um ofício ao Ministério da Saúde solicitando informações sobre 
quais são os critérios utilizados pelo ministério para adequar a distribuição de recursos federais 
destinados ao combate da pandemia COVID-19. O presidente da Casa, vereador Lisandro José 
Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome 
da Casa. ORDEM DO DIA: NOVOS PROJETOS: PROJETO DE LEI Nº 5134 "Institui a política de 
cuidados paliativos e dá outras providências" de autoria da vereadora Maria Aparecida Cerize 
Ramos. APROVADO. O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado às 
Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Educação e Saúde, após a emissão dos 
pareceres técnicos cabíveis. Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos, da Tribuna, 
afirmou que o posto de vereadora é uma oportunidade de representar os interesses e interferir 
diretamente na vida dos cidadãos. Segundo a vereadora, esse projeto é muito importante e pediu 
que, se aprovado, seja aplicado de forma efetiva pelo município. O Presidente Lisandro José 
Monteiro convidou, então, a pedido da vereadora Cidinha Cerize, a médica cardiologista, Dra. 
Rachel de Oliveira Constantini, da equipe de cuidados paliativos da Santa Casa. Com a palavra, a 
doutora Rachel Constantini apresentou, através de slide, a importância da equipe de assistência 
especializada em cuidados paliativos na vida tanto da família quando do paciente que está em 
estágio terminal da enfermidade. Através da equipe, o paciente passa por um processo de 
prevenção e alívio de sofrimento, enquanto a família é preparada para o luto de seu ente querido. 
Pela ordem, o vereador Juliano Carlos Reis questionou a doutora Rachel sobre sua visão em 
relação ao tratamento fornecido pelo município frente à pandemia vivida nesse momento. Em 
resposta, a profissional de saúde afirmou que é necessário que seja colocada em prática toda 
política de prevenção, porém é contrária ao fechamento da economia. Em aparte, o vereador José 
Luiz das Graças comentou sobre a descrença das pessoas em relação aos perigos da doença, e 
questionou sobre a falta de teste para a população. Em resposta, Rachel afirmou que os testes é 
uma questão política, e que o desrespeito às medidas de prevenção é presenciado 
constantemente pela equipe de saúde do município. Pela ordem, o vereador Luiz Benedito de 
Paula questionou à doutora sobre como ela avalia a política do prefeito e vice-prefeito no que se 
refere ao enfrentamento da pandemia. Segundo a doutor, o Executivo está atuante e que, com 
muita luta, paraíso vem a cada dia mais vencendo a pandemia. Os vereadores agradeceram a 
doutora Rachel pelo trabalho desenvolvido nesse momento tão desafiado pelo qual todos nós 
passamos; PROJETO DE LEI Nº 5135 "Denomina uma via pública ainda sem denominação de 
rua "Jair Messias de Carvalho" de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. APROVADO, com a 
abstenção do vereador Juliano Carlos Reis. O projeto foi considerado objeto de deliberação e 
encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres 
técnicos cabíveis;  PROJETO DE LEI Nº 5137 "Altera a Lei Municipal nº 4724, de 25/03/2021, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação de questionário m-chat para realização do 
rastreamento de sinais precoces do autismo nas unidades de saúde do município de São 
Sebastião do Paraíso” de autoria da vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos. APROVADO, com 
a abstenção do vereador Vinício José Scarano Pedroso e com o voto contrário do vereador 
Juliano Carlos Reis. O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado às 
Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Educação e Saúde, após a emissão dos  
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pareceres técnicos cabíveis. Pela ordem, a vereadora afirmou que esse projeto faz a troca do 
termo “obrigatório” pelo termo “preferencial” tendo em vistas os demais procedimentos que 
poderão ser realizados, além desse em questão; PROJETO DE LEI Nº 5138 “Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e dá outras providências” de autoria do 
Executivo Municipal. O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado às 
Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Educação e Saúde, após a emissão dos 
pareceres técnicos cabíveis; PROJETO DE LEI Nº 5139 "Institui o Índice Municipal de Educação 
Inclusiva (IMEI) no sistema municipal de ensino" de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. O 
projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e 
Legislação após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis. O projeto foi considerado objeto de 
deliberação e encaminhado às Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Educação e 
Saúde, após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis; PARECER DAS COMISSÕES: 
PROJETO DE LEI Nº 5121 " Institui o Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR e dá outras 
providências” de autoria do Executivo Municipal. As Comissões de Finanças, Justiça e Legislação, 
Turismo e Meio Ambiente emitiram parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a 
legalidade para deliberação em plenário, com proposta de emenda da Comissão de Finanças, 
Justiça e Legislação. APROVADO com o voto contrário do vereador Antônio César Picirilo. O 
projeto estará em pauta para primeira votação; PROJETO DE LEI Nº 5129 "Dispõe sobre o 
Sistema Único de Assistência Social do município de São Sebastião do Paraíso - MG, e dá outras 
providências" de autoria do Executivo Municipal. moléstias contagiosas ou catástrofes naturais” de 
autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu 
parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário, 
com proposta de emenda modificativa. APROVADO. O projeto estará em pauta para primeira 
votação; PROJETO DE LEI Nº 5132 "Dispõe sobre o direito de toda mulher atendida na rede 
pública municipal de saúde, à investigação ao exame genético que detecta trombofilia e ao 
respectivo tratamento e dá outras providências” de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. 
moléstias contagiosas ou catástrofes naturais” de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. As 
Comissões de Finanças, Justiça e Legislação, Educação e Saúde emitiram parecer que o projeto 
de lei está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário, com proposta de 
emenda da Comissão de Educação e Saúde. A vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos 
solicitou vista do projeto; PRIMEIRA VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 5087 "Dispõe sobre 
inclusão de doadores de sangue em atendimento prioritários" de autoria do vereador Antônio 
César Picirilo. As Comissões de Finanças, Justiça e Legislação, Educação e Saúde emitiram 
parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. 
APROVADO com o voto contrário dos vereadores Vinício José Scarano Pedro e Maria Aparecida 
Cerize Ramos, e com a abstenção dos vereadores José Luiz das Graças e Juliano Carlos reis. O 
projeto estará em pauta para segunda votação; SEGUNDA VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 
5116 "Dispõe sobre a garantia da realização do exame do estudo cromossômico, denominado 
teste de cariótipo, nos recém-nascidos com hipótese diagnostica da síndrome de down e dá 
outras providências" de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. APROVADO. O projeto será 
encaminhado à sanção; GRANDE EXPEDIENTE: Pela ordem, o vereador Pedro Sérgio Delfante 
iniciou sua fala requerendo que fosse encaminhada uma Moção de Pesar à família da senhora 
Silvana Dizaró Nogueira. O vereador aproveitou ainda para destacar e agradecer o trabalho 
desenvolvido por seu assessor, engenheiro Leonardo. Prosseguindo, Pedro Delfante parabenizou 
aos diretores e executivos responsáveis pelo Jornal Sudoeste pela publicação da 2500º edição do 
jornal. Além disso, Pedro parabenizou o casal Carlos dos Reis Pessoni e Maria Hortência Canuto 
Pessoni pela longevidade da autoescola Pessoni, que lá atrás começaram com 2 veículos e hoje  
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contam com uma frota maior, preparando condutores para automóveis e motos. Continuando o 
vereador sugeriu ao Executivo que elabore uma lei de acessibilidade ao surdo, garantindo aos 
mesmos atendimentos em clínicas médicas, hospitais, unidades básicas de saúde, postos de 
saúde e laboratórios. Pedro Delfante parabenizou o Executivo por proporcionar à população a 
disponibilização de um acervo digital com milhares de e-books e audiolivros na Biblioteca 
Municipal, Professor Alencar de Assis. Por fim, o vereador comentou sobre a Construção de uma 
Nova Creche no Bairro Alto Bela Vista, possível através da aprovação da Casa pela destinação do 
recurso advindo do FUNDEB, beneficiando as famílias do bairro e também dos bairros vizinhos. O 
presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação 
em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida 
Cerize Ramos requereu que fosse encaminhada uma Moção de Apoio ao Projeto de Lei n° 
5595/20, que "Dispõe sobre o reconhecimento da Educação Básica e de Ensino Superior, em 
formato presencial, como serviços e atividades essenciais”. O presidente da Casa, vereador 
Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão 
encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador Vinício José Scarano Pedroso afirmou 
estar chateado com o presidente da Casa por retirar de pauta o Projeto de Lei nº 5142 que "Institui 
o Conselho Municipal dos direitos da pessoa com deficiência - COMPED e o Fundo Municipal da 
Pessoa com Deficiência no município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências", 
pois, apesar de haver um projeto semelhante de autoria do presidente da Casa, o projeto 5142 
teve como diretrizes as demandas apresentadas durante a audiência pública realizada 
recentemente sobre o tema e ajustado às questões jurídicas. Além disso, o vereador corroborou a 
fala da vereadora Cidinha Cerize pela volta às aulas presenciais o quanto antes. Pela ordem, o 
vereador Sérgio Aparecido Gomes requereu que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) ao 
Senador Rodrigo Pacheco, solicitando, em caráter emergencial, a liberação de verbas para 
aquisição de medicamentos para distribuição pelo Município; 2) ao Secretário Daniel Alves Duarte, 
Moção de Parabenização pelo Campeonato de Embaixadinhas Online da Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Cultura de São Sebastião do Paraíso; 3) ao seu filho João Pedro Soares Gomes, 
uma Moção de Parabenização pela vitória em Campeonato de Embaixadinhas Online realizado 
pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura de São Sebastião do Paraíso; e 4) à Sicoob, 
por tudo investimento que tem feito em prol do desenvolvimento do município. O presidente da 
Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e 
serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador Luiz Benedito de Paula requereu 
o envio dos seguintes ofícios: 1) ao Executivo, solicitando a limpeza na galeria da faixa elevada 
em frente ao Banco do Brasil, na Praça Comendador José Honório. limpeza na galeria da faixa 
elevada em frente ao Banco do Brasil, na Praça Comendador José Honório; 2) ao Executivo, 
solicitando a construção de calçada no terreno localizado na rua Geraldo Borges Campos com a 
rua Alberto Araújo (início da Rodovia LMG-836, sentido São Tomás de Aquino); 3) ao Executivo, 
solicitando a construção de acessibilidade nas calçadas dos seguintes cruzamentos: Rua Soares 
Neto com a rua Pimenta de Pádua, Rua Francisco Adolfo com rua Padre Benati, Rua Francisco 
Adolfo com rua Capitão Pádua, Rua Capitão Pádua com a rua Doutor Salvador Grau; e Av. 
Angelo Calafiori com a Av. Dr Delfim Moreira; 4) ao Executivo, solicitando a limpeza do terreno 
público localizado na rua José Veríssimo Gonçalves, bairro Cidade Nova; 5) ao Executivo, 
solicitando a manutenção nas estradas dos bairros rurais Angola e Calado; 6) ao Executivo, 
solicitando que verifique a  possibilidade de envia a esta Casa Legislativa Projeto de Lei que 
"Garante aos Deficientes Auditivos atendimento em Libras em clínicas médicas, hospitais, unidade 
básica de saúde, postos de saúde e laboratórios, no município de São Sebastião do Paraíso. O 
presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação  
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em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador Antônio César 
Picirilo disse estar feliz pela tramitação, no Senado Federal, de uma lei que prevê o incentivo à 
prioridade de doadores de sangue, até mesmo no ingresso de eventos festivos. O vereador 
afirmou que com o tempo aprendeu ser mais moderado, compreensivo e a perdoar, mas se vê 
entristecido com alguns acontecimentos dentro desta Casa Legislativa. Pela ordem, o vereador 
Marcos Antônio Vitorino requereu que fosse encaminhado os seguintes ofícios: 1) ao Executivo, 
solicitando que seja feito estudo e análise, para instalação de faixa elevada para travessia de 
pedestres em frente ao Supermercado Tonin da rua Pimenta de Pádua; 2) ao Executivo, 
solicitando que realize manutenção/restauração na valeta feita de concreto para escoamento de 
água na avenida Dr. Delfim Moreira nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus e Dadá 
Supermercado. O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os 
requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, 
a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu que fosse encaminhada uma Moção de 
Pesar à família do senhor Roberto Arantes. O presidente da Casa, vereador Lisandro José 
Monteiro, colocou o requerimento em apreciação em plenário e será encaminhado em nome da 
Casa. Pela ordem, o vereador José Luiz das Graças agradeceu, em nome dos empreendedores e 
funcionários da parte baixa da cidade, ao prefeito Marcelo de Morais por atender uma demanda 
antiga que é o asfaltamento daquela região. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou 
encerrada a sessão. E, para constar, eu, Fábio Montório Souto, Assessor Técnico Parlamentar I, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos vereadores que 
compareceram à presente sessão e encaminhada para publicação. 

 
ATA DA 10ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  

2021, DA 38ª CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos oito dias do mês de abril de 2021, às dez horas, na Sala de reuniões da Câmara Municipal de 
São Sebastião do Paraíso, situada à Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, nesta cidade de 
São Sebastião do Paraíso, MG, sob a presidência do vereador José Luiz das Graças, com a 
presença dos ilustres vereadores Sérgio Aparecido Gomes e Maria Aparecida Cerize Ramos, e 
presentes os servidores Noriene Aparecida Bueno Fonseca, Paulo Henrique Vilas Boas, Juarez 
Gonçalves Pedroso, Leonardo Gonçalves Mota e Thiago Vasconcelos. Ausência injustificada do 
vereador Marcos Antonio Vitorino, membro da Comissão. Inicialmente, o presidente da Comissão 
de Finanças, Justiça e Legislação, vereador José Luiz das Graças, deu boas vindas a todos e em 
seguida iniciou-se a deliberação dos projetos. PROJETOS EM DILIGÊNCIA COM A COMISSÃO:  
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGANICA Nº 25 que “Dispõe sobre a reformulação da Lei 
Orgânica Municipal.”, de autoria dos Vereadores Jerônimo Aparecido Da Silva/José Luiz Das 
Graças/Lisandro Jose Monteiro/Luiz Benedito De Paula/Marcelo De Morais/Maria Aparecida 
Cerize Ramos/Paulo Cesar De Souza/Sergio Aparecido Gomes/Valdir Donizete Do Prado/Vinicio 
José Scarano Pedroso.  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1063 que “Dispõe sobre alteração dos 
artigos 52 e 54, da Resolução Nº 256 - Regimento Interno da Câmara Municipal”, de autoria do 
Vereador Lisandro José Monteiro.  PROJETO DE LEI Nº 4935 que “Autoriza o Município de São 
Sebastião do Paraíso a cancelar contrato com a Copasa e dá outras providências”, de autoria dos 
vereadores Paulo Cesar De Souza/Sérgio Aparecido Gomes.  PROJETO DE LEI Nº 5080 que 
“Estabelecer como essenciais as atividades que especifica, realizadas em igrejas e templos de 
qualquer natureza no Município de São Sebastião do Paraíso”, de autoria do Vereador Pedro 
Sérgio Delfante. O assessor parlamentar Leonardo Gonçalves Mota afirmou que o vereador Pedro 
Sérgio Delfante encaminhará ofício solicitando a retirada do projeto de pauta. PROJETO DE LEI  
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Nº 5081 que “Reconhece a Queima do Alho de São Sebastião do Paraíso, como Patrimônio 
Cultural”, de autoria do Vereador Pedro Sérgio Delfante. A comissão aguarda a reunião com o 
presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural, visto que, devido a “onda roxa” 
no Estado de Minas Gerais, as reuniões presenciais estão suspensas. PROJETO DE LEI Nº 5090 
que “Dispõe sobre a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos 
da zona urbana e zona rural do Município de São Sebastião do Paraíso”, de autoria do vereador 
Juliano Carlos Reis. A comissão aguarda reunir-se com o autor do projeto, haja vista a existência 
de lei que trata sobre o tema. PROJETO DE LEI Nº 5094 que “Dispõe sobre a obrigação dos 
estabelecimentos veterinários, quando constatarem indícios de maus tratos nos animais 
atendidos, comunicar o fato aos órgãos municipais competentes e dá outras providências”, de 
autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. O projeto permanece em diligência a pedido do autor. 
PROJETO DE LEI Nº 5096 que “Institui no Calendário Oficial do Município de São Sebastião do 
Paraíso, o Dia da Renovação Carismática Católica e dá outras providências”, de autoria do 
vereador Pedro Sérgio Delfante. O assessor parlamentar Leonardo Gonçalves Mota afirmou que o 
vereador Pedro Sérgio Delfante encaminhará ofício solicitando a retirada do projeto de pauta. 
PROJETO DE LEI Nº 5105 que “Cria o programa de captação e aproveitamento de água da chuva 
para fins não potáveis para novos imóveis e edificações de São Sebastião do Paraíso”, de autoria 
do Vereador Antônio Cesar Picirilo. O projeto permanece em diligência, pois é necessário 
realização de audiência pública com técnicos e, devido a “onda roxa”, as reuniões estão 
suspensas. PROJETO DE LEI Nº 5117 que “Dispõe da criação do 'Programa Saúde Rural 
Itinerante', no Município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências”, de autoria do 
vereador Juliano Carlos Reis. A comissão aguarda reunir-se com o autor do projeto, haja vista a 
inviabilidade jurídica do projeto. PROJETO DE LEI Nº 5121 que “Institui o Fundo Municipal do 
Turismo - FUMTUR e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal. Tendo em vista 
a necessidade de realizar algumas adequações de técnica legislativa no projeto, a comissão 
solicitou envio de minuta com essas adequações ao Executivo para análise. AGUARDANDO 
RESPOSTA DE OFÍCIO:  PROJETO DE LEI Nº 5111 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Copasa Mg de providenciar a restauração de 
logradouros públicos danificados por ela no prazo de 72 horas”, de autoria do Vereador Juliano 
Carlos Reis. A comissão aguarda resposta ao ofício encaminhado à Copasa, o qual questiona o 
prazo necessário para que a empresa realize os reparos nas vias públicas com qualidade. 
PROJETO DE LEI Nº 5114 que “Dispõe sobre a criação do Programa Semana Municipal de 
Orientação Vocacional de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências”, de autoria do 
vereador Antônio Cesar Picirilo. A comissão aguarda manifestação da Secretaria Municipal de 
Saúde quanto ao projeto. PROJETOS LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 
5087 que “Dispõe sobre inclusão de doadores de sangue em atendimento prioritários”, de autoria 
do vereador Antônio Cesar Picirilo. A Comissão emitiu parecer favorável para tramitação, com 
votos favoráveis dos vereadores José Luiz das Graças e Sérgio Aparecido Gomes. PROJETO DE 
LEI Nº 5127 que “Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais 
para a população de S.S.Paraíso, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a 
essa finalidade bem como em espaços públicos em tempos de crise ocasionadas por moléstias 
contagiosas ou catástrofes naturais”, de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. A Comissão 
emitiu parecer favorável para tramitação, com votos favoráveis dos vereadores José Luiz das 
Graças e Sérgio Aparecido Gomes. Apesar de o parecer jurídico da Casa opinar pela 
impossibilidade jurídica de tramitação da propositura, a Comissão levou em consideração 
pareceres de comissões referentes a projeto semelhante do município de Belo Horizonte, os quais 
estão anexos à propositura.  O vereador José Luiz das Graças manifestou-se favorável à  
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tramitação da propositura, mas desde que o projeto não dê ao Executivo Municipal condições de 
infringir qualquer lei relativa à pandemia. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelos vereadores membros da Comissão presentes na reunião. (PHVB) 

VER. JOSÉ LUIZ DAS GRAÇAS 
Presidente da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação 

 
  VER. SÉRGIO APARECIDO GOMES 

Membro 

 
ATA DA 11ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  

2021, DA 38ª CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos quinze dias do mês de abril de 2021, às dez horas, na Sala de reuniões da Câmara Municipal 
de São Sebastião do Paraíso, situada à Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, nesta cidade 
de São Sebastião do Paraíso, MG, sob a presidência do vereador José Luiz das Graças, com a 
presença dos ilustres vereadores: Marcos Antônio Vitorino, Sérgio Aparecido Gomes e Maria 
Aparecida Cerize Ramos, presentes os servidores: Noriene Aparecida Bueno Fonseca, Paulo 
Henrique Vilas Boas; e os oficiais parlamentares Leonardo Gonçalves Mota e Thiago 
Vasconcelos. Inicialmente, o presidente da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, vereador 
José Luiz das Graças, deu boas vindas a todos e em seguida iniciou-se a deliberação dos 
projetos. ENVIO DE OFÍCIO:  PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGANICA Nº 25 que “Dispõe 
Sobre a Reformulação da Lei Orgânica Municipal.”, de autoria dos Vereadores Jeronimo 
Aparecido Da Silva/Jose Luiz Das Graças/Lisandro Jose Monteiro/Luiz Benedito De Paula/Marcelo 
De Morais/Maria Aparecida Cerize Ramos/Paulo Cesar De Souza/Sérgio Aparecido Gomes/Valdir 
Donizete Do Prado/Vinício Jose Scarano Pedroso. A comissão, com aprovação unânime dos 
membros, solicitou encaminhamento de cópia do projeto ao Executivo para análise de sugestões 
ou objeções e o vereador Sérgio Aparecido Gomes solicitou que enviasse cópia ao Ministério 
Público para conhecimento e análise do projeto em questão. PROJETO DE LEI Nº 5081 que 
“Reconhece a Queima do Alho de São Sebastião do Paraíso, Como Patrimônio Cultural.”, de 
autoria do Vereador Pedro Sérgio Delfante. Haja vista que o município retornou a “onda 
vermelha”, a comissão, por determinação unânime dos membros, solicitou convite ao Presidente 
do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural para participar da reunião no dia 22/04, às 
10 horas. PROJETO DE LEI Nº 5090 que “Dispõe Sobre a Apreensão de Animais de Grande 
Porte Soltos Nas Vias e Logradouros Públicos da Zona Urbana e Zona Rural do Município de São 
Sebastião do Paraiso.”, de autoria do Vereador Juliano Carlos Reis. A comissão, por 
determinação unânime dos membros, solicitou envio de cópia do parecer jurídico ao autor do 
projeto, sugerindo a retirada de pauta e posterior indicação ao Executivo ou envio de sustentação 
de legalidade e constitucionalidade à comissão, visto que há impossibilidade jurídica de 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 5105 que “Cria O Programa de Captação e Aproveitamento de 
água da Chuva para Fins Não Potáveis para Novos Imóveis e Edificações de São Sebastião do 
Paraíso.”, de autoria do Vereador Antônio Cesar Picirilo. A comissão, por determinação unânime 
dos membros, solicitou oficio ao Presidente da Casa, solicitando agendamento de audiência 
pública, conforme orientação jurídica. Quanto ao projeto, vereador José Luiz, mostrou-se receoso 
com a aprovação desse projeto. PROJETO DE LEI Nº 5111 que “Dispõe Sobre a Obrigatoriedade 
da Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Copasa Mg de Providenciar a Restauração de 
Logradouros Públicos Danificados Por Ela No Prazo de 72 Horas.”, de autoria do Vereador Juliano 
Carlos Reis. A comissão, por determinação unânime dos membros, solicitou envio de cópia do 
oficio da Copasa ao autor do projeto, o qual informa o prazo que a empresa possui para realizar 
os reparos nos logradouros públicos, conforme resolução ARSAE, e questionando se o autor terá 
interesse na adequação do projeto. PROJETO DE LEI Nº 5117 que “Dispõe da Criação do 
“Programa Saúde Rural Itinerante”, No Município de São Sebastião do Paraíso e da Outras  
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Providências.”, de autoria do Vereador Juliano Carlos Reis. A comissão, por determinação 
unânime dos membros, solicitou envio de cópia do parecer jurídico ao autor do projeto, sugerindo 
a retirada de pauta e posterior indicação ao Executivo ou envio de sustentação de legalidade e 
constitucionalidade à comissão, visto que há impossibilidade jurídica de tramitação. PROJETO DE 
LEI Nº 5130 que “Institui Política Municipal de Incentivo e Fomento para a Criação de 
Cooperativas de Trabalho No Município de São Sebastião do Paraíso, de Modo a Combater Os 
Nefastos Impactos da Pandemia do Covid-19, Nos Postos de Trabalho, E, Por Conseguinte No 
Sustento das Famílias.”, de autoria do Vereador Antônio Cesar Picirilo. A comissão, por 
determinação unânime dos membros, solicitou envio de cópia do parecer jurídico ao autor do 
projeto, sugerindo a retirada de pauta e posterior indicação ao Executivo ou envio de sustentação 
de legalidade e constitucionalidade à comissão, visto que há impossibilidade jurídica de 
tramitação. PROJETOS EM DILIGÊNCIA COM A COMISSÃO: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
1063 que “Dispõe Sobre Alteração dos Artigos 52 e 54, da Resolução Nº 256 - Regimento Interno 
da Câmara Municipal.”, de autoria do Vereador Lisandro Jose Monteiro. PROJETO DE LEI Nº 
4935 que “Autoriza O Município de São Sebastião do Paraíso a Cancelar Contrato Com a Copasa 
e da Outras Providências.”, de autoria dos Vereadores Paulo Cesar De Souza/Sérgio Aparecido 
Gomes.  PROJETO DE LEI Nº 5080 que “Estabelecer Como Essenciais As Atividades Que 
Especifica, Realizadas Em Igrejas e Templos de Qualquer Natureza No Município de São 
Sebastião do Paraíso.”, de autoria do Vereador Pedro Sérgio Delfante. O oficial parlamentar 
Leonardo Mota, representando o vereador Pedro Sérgio, informou que o projeto será retirado de 
pauta pelo autor. PROJETO DE LEI Nº 5094 que “Dispõe Sobre a Obrigação dos 
Estabelecimentos Veterinários, Quando Constatarem Indícios de Maus Tratos Nos Animais 
Atendidos, Comunicar O Fato Aos órgãos Municipais Competentes e da Outras Providências.”, de 
autoria do Vereador Pedro Sérgio Delfante. O projeto permanece em diligência a pedido do autor. 
PROJETO DE LEI Nº 5096 que “Institui No Calendário Oficial do Município de São Sebastião do 
Paraíso, O Dia da Renovação Carismática Católica e da Outras Providências.”, de autoria do 
Vereador Pedro Sérgio Delfante. O oficial parlamentar Leonardo Mota, representando o vereador 
Pedro Sérgio, informou que o projeto será retirado de pauta pelo autor. AGUARDANDO 
PARECER JURÍDICO:  PROJETO DE LEI Nº 5128 que “Autoriza O Município a Receber a Título 
de Doação e Sem ônus Ou Encargo, Quaisquer Bens Móveis Ou Imóveis Que Seja Oferecido Por 
Pessoa Física Ou Jurídica, de Direito Público Ou Privado.”, de autoria do Executivo Municipal.  
PROJETO DE LEI Nº 5131 que “Institui No Calendário Municipal a Semana de Conscientização e 
Combate ao Feminicídio e Violência Contra a Mulher.”, de autoria do Vereador Pedro Sérgio 
Delfante.  PROJETO DE LEI Nº 5133 que “Declara Como Essenciais As Atividades Prestadas 
Pelos Salões de Beleza e Barbearias, Lojas e Microempreendedores No Município de São 
Sebastião do Paraíso e da Outras Providências.”, de autoria dos Vereadores José Luiz Das 
Graças/Sérgio Aparecido Gomes. AGUARDANDO RESPOSTA DE OFÍCIO:  PROJETO DE LEI 
Nº 5114 que “Dispõe Sobre a Criação do Programa Semana Municipal de Orientação Vocacional 
de São Sebastião do Paraíso e da Outras Providências.”, de autoria do Vereador Antônio Cesar 
Picirilo. A comissão aguarda posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao ofício 
questionando sobre a disponibilidade de profissional para realizar a orientação vocacional 
mencionada no projeto. PROJETOS LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO:  PROJETO DE LEI Nº 
5121 que “Institui O Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR e da Outras Providências.”, de 
autoria do Executivo Municipal. A comissão, com aprovação unânime dos membros, liberou o 
projeto para tramitação com proposta de emendas, considerando algumas adequações de técnica 
legislativa que foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável e Turismo para conhecimento e anuência. PROJETO DE LEI Nº 5129 que “Dispõe 
Sobre O Sistema único de Assistência Social do Município de São Sebastião do Paraíso - Mg. e 
da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. Acerca do projeto, foi orientado aos 
membros da comissão que o parecer jurídico recomenda convite a secretaria municipal 
competente para esclarecimento de dúvidas e algumas emendas de redação. Sendo assim, haja 
vista a possibilidade jurídica de tramitação, a comissão, com aprovação unânime dos membros, 
liberou o projeto para tramitação com proposta de emendas sem esclarecimento de dúvidas por 
parte da secretaria. PROJETO DE LEI Nº 5132 que “Dispõe Sobre O Direito de Toda Mulher  
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Atendida Na Rede Pública Municipal de Saúde, à Investigação ao Exame Genético Que Detecta 
Trombofilia e ao Respectivo Tratamento e da Outras Providências.”, de autoria do Vereador Pedro 
Sérgio Delfante. Acerca do projeto, foi orientado aos membros da comissão que o parecer jurídico 
orienta encaminhamento de ofício ao Executivo questionando sobre a existência ou não desse 
exame na saúde municipal. Então, haja vista a possibilidade jurídica de tramitação do projeto, a 
comissão, com aprovação unânime dos membros, liberou o projeto para tramitação. Quanto ao 
projeto, vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos, presente na reunião, informou que esteve 
reunida com ginecologista e obstetra e é feito uma triagem para a solicitação dos exames e 
informou que apresentará emenda ao artigo 1º do projeto, visto que o exame tem alto custo e 
necessita de critérios para ser solicitado. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelos vereadores membros da Comissão presentes na reunião. (NABF) 

VER. JOSÉ LUIZ DAS GRAÇAS 
Presidente da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação 

 
VER. SÉRGIO APARECIDO GOMES 

Membro 
VER. MARCOS ANTONIO VITORINO 

Membro 
 

ATA DA 12ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  
2021, DA 38ª CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2021, às dez horas, na Sala de reuniões da Câmara 
Municipal de São Sebastião do Paraíso, situada à Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, 
nesta cidade de São Sebastião do Paraíso, MG, sob a presidência do vereador José Luiz das 
Graças, com a presença dos ilustres vereadores: Sérgio Aparecido Gomes e Maria Aparecida 
Cerize Ramos, vereador Marcos Antônio Vitorino esteve presente no início da  reunião, 
ausentando-se posteriormente haja vista um compromisso previamente agendado; contou 
também com a participação dos servidores: Noriene Aparecida Bueno Fonseca e Paulo Henrique 
Vilas Boas; dos oficiais parlamentares Leonardo Gonçalves Mota e Juliana Aparecida da Silva 
Montanhini, e contou ainda com a participação de Renato Donizetti de Queiroz Filho, Presidente 
do Conselho do Patrimônio Cultural. Inicialmente, o presidente da Comissão de Finanças, Justiça 
e Legislação, vereador José Luiz das Graças, deu boas vindas a todos e, em seguida, iniciou-se a 
deliberação dos projetos. ENVIO DE OFÍCIO: PROJETO DE LEI Nº 5081 que “Reconhece a 
Queima do Alho de São Sebastião do Paraíso, Como Patrimônio Cultural.”, de autoria do 
Vereador Pedro Sérgio Delfante. Renato Donizetti orientou aos presentes como o Conselho do 
Patrimônio Cultural trabalha com questões de tombamento, registro de bens materiais e imateriais 
e informou que a única festa registrada no Município é a Congada. Ressaltou, ainda, que a 
justificativa do projeto faz menção ao repasse de ICMS para o Município, então esclareceu que o 
Conselho faz um levantamento dos bens tombados, inventariados e registrados e os relatórios são 
encaminhados ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) para avaliação, 
ressaltou que a preservação dos bens materiais e imateriais vão muito além de apenas para 
recebimento de recurso do ICMS. Além disso, informou que o Conselho segue as diretrizes da Lei 
Municipal nº 3413 e que a festa da Queima do Alho se enquadraria em alguns quesitos descritos 
na Lei. Prosseguindo, esclareceu que qualquer cidadão pode procurar o Conselho para propor 
tombamento, registro de bem material e imaterial, a partir de então eles criam comissão de 
trabalho, solicitam parecer técnico e analisam se o bem será aprovado ou não. Completou, ainda, 
que o trâmite correto não seria a proposição de Projeto de Lei, visto que o bem só será 
reconhecido como Patrimônio Cultural desde que siga as diretrizes e os trâmites impostos pela Lei  
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nº 3413. Sendo assim, após a explanação do Renato e os presentes sanarem as dúvidas ainda 
existentes quanto ao rito necessário para aprovação da Festa da Queima do Alho como 
Patrimônio Cultural, os membros da comissão vereador José Luiz e Marcos decidiram por 
acompanhar a orientação do presidente do Conselho. Sendo assim, a comissão, por maioria dos 
membros, solicitou expedição de oficio ao autor do projeto sugerindo a retirada do projeto de 
pauta e envio da proposição ao Conselho do Patrimônio Cultural para análise e as providências 
necessárias. O assessor Leonardo estava presente à reunião e representando o vereador Pedro, 
assim mostrou-se favorável ao posicionamento da comissão, visto que ouviu toda a explanação 
do presidente do Conselho. PROJETO DE LEI Nº 5128 que “Autoriza O Município a Receber a 
Título de Doação e Sem ônus Ou Encargo, Quaisquer Bens Móveis Ou Imóveis Que Seja 
Oferecido Por Pessoa Física Ou Jurídica, de Direito Público Ou Privado.”, de autoria do Executivo 
Municipal. A comissão analisou o parecer jurídico apenso ao projeto, o qual é pela inviabilidade da 
tramitação. Sendo assim, por unanimidade dos membros, a comissão expediu oficio à 
Procuradoria Jurídica do município encaminhando cópia do parecer jurídico e convidou o 
procurador-geral para participar da reunião da comissão do dia 29/04, às 10 horas, para deliberar 
sobre a matéria. PROJETOS EM DILIGÊNCIA COM A COMISSÃO:  PROJETO DE LEI Nº 4935 
que “Autoriza O Município de São Sebastião do Paraíso a Cancelar Contrato Com a Copasa e da 
Outras Providências.”, de autoria dos Vereadores Paulo César De Souza/Sérgio Aparecido 
Gomes. Haja vista a ausência do vereador Marcos Antônio Vitorino, os demais membros da 
comissão optaram por aguardar a presença de todos para deliberar sobre o projeto. PROJETO 
DE LEI Nº 5105 que “Cria O Programa de Captação e Aproveitamento de água da Chuva para 
Fins Não Potáveis para Novos Imóveis e Edificações de São Sebastião do Paraíso.”, de autoria do 
Vereador Antônio Cesar Picirilo. O projeto permanece em diligência até a realização de audiência 
pública, conforme solicitada ao presidente da Casa. PROJETO DE LEI Nº 5111 que “Dispõe 
Sobre a Obrigatoriedade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa Mg de 
Providenciar a Restauração de Logradouros Públicos Danificados Por Ela No Prazo de 72 Horas.”, 
de autoria do Vereador Juliano Carlos Reis. Considerando que o autor do projeto enviou oficio à 
comissão pela manutenção do prazo de 72 horas para restauração dos logradouros, os membros 
solicitaram que a assessora Juliana oriente o vereador Juliano sobre a divergência dos prazos, 
visto que o projeto de lei impõe 72 horas e já é regulamentado à Copasa a conclusão de 100% 
das obras em 10 dias. Então, a comissão sugeriu que o autor realize emenda modificativa 
alterando de 72 horas para 10 dias e não havendo cumprimento do prazo o poder público aplicaria 
multa à empresa ou, havendo consentimento do autor, a comissão realizaria as adequações 
necessárias. PROJETO DE LEI Nº 5130 que “Institui Política Municipal de Incentivo e Fomento 
para a Criação de Cooperativas de Trabalho No Município de São Sebastião do Paraíso, de Modo 
a Combater Os Nefastos Impactos da Pandemia do Covid-19, Nos Postos de Trabalho, E, Por 
Conseguinte No Sustento das Famílias.”, de autoria do Vereador Antônio Cesar Picirilo. O projeto 
permanece em diligência, aguardando posicionamento do autor do projeto sobre a matéria, visto 
que foi encaminhado cópia do parecer jurídico o qual é pela impossibilidade de tramitação. 
PROJETO DE LEI Nº 5133 que “Declara Como Essenciais As Atividades Prestadas Pelos Salões 
de Beleza e Barbearias, Lojas e Microempreendedores No Município de São Sebastião do 
Paraíso e da Outras Providências.”, de autoria dos Vereadores José Luiz Das Graças/Sérgio 
Aparecido Gomes. Haja vista a ausência do vereador Marcos Antônio Vitorino, os demais 
membros da comissão optaram por aguardar a presença de todos para deliberar sobre o projeto. 
AGUARDANDO PARECER JURÍDICO: PROJETO DE LEI Nº 5137 que “Altera a Lei Municipal Nº 
4724, de 25/03/2021, Que Dispõe Sobre a Obrigatoriedade da Aplicação de Questionário M-chat 
para Realização do Rastreamento de Sinais Precoces do Autismo Nas Unidades de Saúde do  
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Município de São Sebastião do Paraíso.”, de autoria da Vereadora Maria Aparecida Cerize 
Ramos. PROJETO DE LEI Nº 5138 que “Dispõe Sobre As Diretrizes para a Elaboração da Lei 
Orçamentária de 2022 e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão 
aguarda, ainda, o parecer contábil da Casa quanto ao projeto. PROJETO DE LEI Nº 5139 que 
“Institui O índice Municipal de Educação Inclusiva (IMEI) No Sistema Municipal de Ensino.”, de 
autoria do Vereador Pedro Sérgio Delfante. AGUARDANDO RESPOSTA DE OFÍCIO: 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGANICA Nº 25 que “Dispõe Sobre a Reformulação da Lei 
Orgânica Municipal.”, de autoria dos Vereadores Jeronimo Aparecido Da Silva/Jose Luiz Das 
Graças/Lisandro Jose Monteiro/Luiz Benedito De Paula/Marcelo De Morais/Maria Aparecida 
Cerize Ramos/Paulo Cesar De Souza/Sérgio Aparecido Gomes/Valdir Donizete Do Prado/Vinício 
Jose Scarano Pedroso. A comissão aguarda posicionamento do Executivo e do Ministério Público, 
visto que foi encaminhado cópia do projeto para análise de sugestões e/ou objeções. PROJETO 
DE LEI Nº 5114 que “Dispõe Sobre a Criação do Programa Semana Municipal de Orientação 
Vocacional de São Sebastião do Paraíso e da Outras Providências.”, de autoria do Vereador 
Antônio Cesar Picirilo. A comissão aguarda resposta ao oficio encaminhado à Secretaria Municipal 
de Saúde, o qual solicita informação quanto a disponibilidade de profissional para atender ao 
proposto pelo projeto de lei. PROJETOS LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO: PROJETO DE LEI 
Nº 5096 que “Institui No Calendário Oficial do Município de São Sebastião do Paraíso, O Dia da 
Renovação Carismática Católica e da Outras Providências.”, de autoria do Vereador Pedro Sérgio 
Delfante. Considerando a sustentação que o autor encaminhou à comissão, alegando que o 
Estado é laico mas não antirreligioso e que houve aprovação anterior de projetos semelhantes, os 
membros da comissão vereador Sérgio e José Luiz, os quais estavam presentes, liberaram o 
projeto para tramitação. Vereador José Luiz acrescentou, ainda, que vota favoravelmente a 
tramitação do projeto, visto que o projeto apenas institui o dia no calendário oficial e não autoriza a 
utilização de espaços públicos para realização de eventos. PROJETO DE LEI Nº 5131 que 
“Institui No Calendário Municipal a Semana de Conscientização e Combate ao Feminicídio e 
Violência Contra a Mulher.”, de autoria do Vereador Pedro Sérgio Delfante.  PROJETO DE LEI Nº 
5134 que “Institui a Política de Cuidados Paliativos e dá Outras Providências.”, de autoria da 
Vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos. Após análise do parecer jurídico, o qual é pela 
possibilidade de tramitação com sugestão de emenda modificativa, a comissão ouviu a autora do 
projeto, vereadora Maria Aparecida, se a mesma estava de acordo com a alteração e obteve 
resposta favorável. Então, por unanimidade dos membros, a comissão liberou o projeto para 
tramitação com proposta de emenda modificativa. PROJETO DE LEI Nº 5135 que “Denomina 
Uma Via Pública Ainda Sem Denominação de Rua Jair Messias De Carvalho.”, de autoria do 
Vereador Pedro Sérgio Delfante. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a 
reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelos vereadores membros da Comissão presentes na reunião. (NABF) 

VER. JOSÉ LUIZ DAS GRAÇAS 
Presidente da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação 

 
VER. SÉRGIO APARECIDO GOMES 

Membro 
VER. MARCOS ANTONIO VITORINO           

Membro 
 

EXTRATOS 
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo n° 030/2021 - Inexigibilidade nº 003/2021 - Contratante: Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso - Contratada:  GRÁFICA EDITORA DR LTDA  - CNPJ: 05.336.514/0001-36- 
Objeto: Assinatura anual de jornal local para atender aos vereadores e o departamento de 
imprensa  da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, por inexigibilidade de licitação, nos 
termos do Art. 25, I; valor global de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais); dotação orçamentária 
específica e categoria econômica: 01.0102.01.031.0101.4005.339039 Ficha 17. Autorização e 
Ratificação : Lisandro José Monteiro,  Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do 
Paraíso.   

 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 
INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÃO 003/2021 – ARTIGO 25, INCISO I DA LEI FEDERAL DE N° 

8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. 

Contratante: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso.  
Contratado: Empresa, Gráfica Editora DR Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 05.336.514/0001-36 - 
Objeto:  Assinaturas de Jornal Local para atender aos vereadores e Assessora de Imprensa da 
Câmara Municipal - Valor global : R$ 2.040,00 (Dois mil e quarenta reais) - Vigência: até 
31/12/2021 -  Dotação Orçamentária: 01.0102.01.031.0101.4005.339039  - Ficha 17 - Assinatura: 
22/04/2021. 
Publique-se. São Sebastião do Paraíso, 28 de abril de 2021. 
 
 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO - Presidente da Câmara Municipal 
 

 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 023/2021 

"DISPÕE SOBRE AS NORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO  E DE COMPETÊNCIA DO DIÁRIO 
OFICIAL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO."   

O Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, vereador 
Lisandro José Monteiro, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a Resolução nº 1019 de 29.03.2021 que Dispõe sobre a 
implantação do Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso e dá 
outras providências; 

 
CONSIDERANDO QUE o Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso, órgão oficial para publicação e divulgação dos atos processuais, 
procedimentais, normativos e administrativos do Poder Legislativo Municipal, 

R E S O L V E: 
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Art. 1º. O Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião do 
Paraíso será o jornal para publicação das leis promulgadas, resoluções, portarias, decretos, 
contratos, editais, extratos e demais atos institucionais do Poder Legislativo. 

Parágrafo único. A publicação será feita: 

I – na íntegra, quando se tratar de leis e demais atos normativos do Poder 
Legislativo Municipal, de Proposta de Emenda à Lei Orgânica, de atas das sessões da Câmara 
Municipal e de editais de concurso; 

II – em resumo, quando se tratar de atos administrativos, ou outros exigidos por 
lei, e de projetos de lei e de resolução; 

III – em extrato, quando se tratar de contratos e de editais de licitação, quando 
não se enquadrar no inciso I. 

Art. 2º. É vedada a publicação de qualquer matéria que não se enquadre no rol 
do artigo anterior, estendendo-se a vedação: 

I – a qualquer espécie de propaganda dos poderes e de autoridades públicas, 
inclusive anúncio e análise da situação do Município ou de execução de obras ou serviços, 
comentários de qualquer natureza, discursos, entrevistas e similares; 

II – à publicação de fotos, desenhos e similares, salvo quando integrantes de ato 
normativo ou administrativo; 

III – à utilização de logomarcas, salvo as previstas em lei. 

§ 1º. É também vedada a publicação que contenha nomes, cores, imagens ou 
símbolos que caracterizem promoção pessoal de autoridade, servidores públicos ou partido 
político. 

§ 2º. É permitida a veiculação de campanhas educativas, respeitadas as 
restrições elencadas neste artigo. 

Art. 3º. As edições do Diário Oficial Eletrônico conterão: 

I – mínimo de uma página, sem limites para número final de páginas, ordenadas 
sequencialmente; 

II – a identificação de ser Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso e a referência numérica a esta Resolução; 

III – o ano, data e número da edição, em algarismos arábicos. 

Art. 4º. O Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião do 
Paraíso não será distribuído na versão impressa e será veiculado, sem custos, exclusivamente no 
portal do Poder Legislativo Municipal na internet, no endereço eletrônico 
www.camarassparaiso.mg.gov.br. 

Art. 5º. O Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião do 
Paraíso será disponibilizado semanalmente, às quartas-feiras às 15 horas ou até o término do 
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 expediente da Câmara Municipal, ressalvada a possibilidade de, por ordem do 
Presidente, serem feitas edições extraordinárias. 

§ 1º. Quando não houver expediente administrativo no dia mencionado no caput, 
a publicação será efetuada no primeiro dia subsequente em que houver expediente, no mesmo 
horário. 

§ 2º. Considera-se como data de publicação a do primeiro dia útil subsequente 
ao da disponibilização do Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião do 
Paraíso na internet. 

§ 3º. Os prazos terão início, para todos os efeitos legais, no primeiro dia útil 
subsequente ao considerado como data de publicação. 

§ 4º. O material para publicação deverá ser enviado preferencialmente até as 
terças feiras às 17 horas, ou, e se for o caso, até o último dia útil que antecede a sua publicação.  

Art. 6º. Em caso de indisponibilidade técnica do Diário Oficial Eletrônico da 
Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, o prazo de publicação dos atos ficará 
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente à regularização, quando serão 
devidamente divulgados. 

Parágrafo único. Constatada a indisponibilidade de consulta ao Diário Oficial 
Eletrônico, o setor competente do Poder Legislativo Municipal deverá publicar o aviso de 
indisponibilidade no sítio eletrônico da Câmara Municipal. 

Art. 7º. A divulgação dos atos oficiais no Diário Oficial Eletrônico atenderá aos 
requisitos de autenticidade, integridade, irretroatividade, validade jurídica e interoperabilidade da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil e com marcação de hora oficial. 

Parágrafo Primeiro -  As edições do Diário Oficial Eletrônico serão certificadas 
digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada. 

Art. 8º - Para o funcionamento do Diário Oficial Eletrônico ficam designados os 
servidores abaixo elencados e suas competências, podendo ser substituídos por servidores de 
carreira diante da impossibilidade destes: 

- Helena Lage Tallmann - Assessora de Imprensa e Comunicação Social, 
responsável pela diagramação e publicação do Diário Oficial Eletrônico. 

- Luis Antonio da Paixão, Administrador de Rede, responsável pela publicação 
do Diário Oficial Eletrônico no Portal do Legislativo. 

- Sirlane Apda Cruz Dizaró, Coordenadora Geral, supervisão do Diário Oficial 
Eletrônico;. 

Art. 9º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

P. R. C. 
 
São Sebastião do Paraíso, 23 de abril de 2021. 

 



 
 

Jornal Oficial da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - Estado de Minas Gerais. CNPJ 20.926.044/0001-54. Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, Jd. 
Mediterranèe. Edição produzida pelo setor de Comunicação em formato digital. Resolução nº 1019/2021. Disponível em www.camarassparaiso.mg.gov.br 

 

  21                                              28 de abril de 2021                                              Edição nº 01 
 
 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 
Presidente da Câmara Municipal 

 

 

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 1019, DE 29/03/2021 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1078 

 
"DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso no uso de suas atribuições 
legais aprovou e o seu Presidente promulgou a seguinte Resolução: 

Art. 1º. Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso, órgão oficial para publicação e divulgação dos atos processuais, 
procedimentais, normativos e administrativos do Poder Legislativo Municipal, nos termos desta 
Resolução. 

Art. 2º. O Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião do 
Paraíso a que se refere o artigo 1º desta Resolução será o jornal para publicação das leis 
promulgadas, resoluções, portarias, decretos, contratos, editais, extratos e demais atos 
institucionais do Poder Legislativo. 

Parágrafo único. A publicação será feita: 

I – na íntegra, quando se tratar de leis e demais atos normativos do Poder 
Legislativo Municipal, de Proposta de Emenda à Lei Orgânica, de atas das sessões da Câmara 
Municipal e de editais de concurso; 

II – em resumo, quando se tratar de atos administrativos, ou outros exigidos por 
lei, e de projetos de lei e de resolução; 

III – em extrato, quando se tratar de contratos e de editais de licitação, quando 
não se enquadrar no inciso I. 

Art. 3º. É vedada a publicação de qualquer matéria que não se enquadre no rol 
do artigo anterior, estendendo-se a vedação: 

I – a qualquer espécie de propaganda dos poderes e de autoridades públicas, 
inclusive anúncio e análise da situação do Município ou de execução de obras ou serviços, 
comentários de qualquer natureza, discursos, entrevistas e similares; 

II – à publicação de fotos, desenhos e similares, salvo quando integrantes de ato 
normativo ou administrativo; 

III – à utilização de logomarcas, salvo as previstas em lei. 
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§ 1º. É também vedada a publicação que contenha nomes, cores, imagens ou 
símbolos que caracterizem promoção pessoal de autoridade, servidores públicos ou partido 
político. 

§ 2º. É permitida a veiculação de campanhas educativas, respeitadas as 
restrições elencadas neste artigo. 

Art. 4º. As edições do Diário Oficial Eletrônico conterão: 

I – mínimo de uma página, sem limites para número final de páginas, ordenadas 
sequencialmente; 

II – a identificação de ser Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso e a referência numérica a esta Resolução; 

III – o ano, data e número da edição, em algarismos arábicos. 

Art. 5º. O Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião do 
Paraíso não será distribuído na versão impressa e será veiculado, sem custos, exclusivamente no 
portal do Poder Legislativo Municipal na internet, no endereço eletrônico 
www.camarassparaiso.mg.gov.br. 

Art. 6º. O Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião do 
Paraíso será disponibilizado semanalmente, às quartas-feiras, até o término do expediente da 
Câmara Municipal, ressalvada a possibilidade de, por ordem do Presidente, serem feitas edições 
extraordinárias. 

§ 1º. Quando não houver expediente administrativo no dia mencionado no caput, 
a publicação será efetuada no primeiro dia subsequente em que houver expediente, no mesmo 
horário. 

§ 2º. Considera-se como data de publicação a do primeiro dia útil subsequente 
ao da disponibilização do Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião do 
Paraíso na internet. 

§ 3º. Os prazos terão início, para todos os efeitos legais, no primeiro dia útil 
subsequente ao considerado como data de publicação. 

§ 4º. O material para publicação deverá ser enviado com antecedência mínima 
de 3 (três) horas do término do expediente da Câmara para a publicação, nos termos 
do caput deste artigo. 

Art. 7º. Em caso de indisponibilidade técnica do Diário Oficial Eletrônico da 
Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, o prazo de publicação dos atos ficará 
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente à regularização, quando serão 
devidamente divulgados. 

Parágrafo único. Constatada a indisponibilidade de consulta ao Diário Oficial 
Eletrônico, o setor competente do Poder Legislativo Municipal deverá publicar o aviso de 
indisponibilidade no sítio eletrônico da Câmara Municipal. 
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Art. 8º. A divulgação dos atos oficiais no Diário Oficial Eletrônico de que trata 

esta Resolução atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, irretroatividade, validade 
jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil e com 
marcação de hora oficial. 

Parágrafo único. As edições do Diário Oficial Eletrônico serão certificadas 
digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada. 

Art. 9º. As normas de operacionalização e de competência do Diário Oficial 
Eletrônico da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso serão definidas por Ato da Mesa 
Diretora do Poder Legislativo Municipal. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor após 15 (quinze) dias da data de sua 
promulgação. 

  

São Sebastião do Paraíso/MG, 29 de março de 2021. 

AUTORES: PRESIDENTE VER. LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / 2º VICE-PRESIDENTE VER. 
MARCOS ANTONIO VITORINO / SECRETÁRIO VER. LUIZ BENEDITO DE PAULA/ 
2º SECRETÁRIO VER. ANTONIO CÉSAR PICIRILO / 2º VICE - PRESIDENTE
 VER. JULIANO CARLOS REIS 

VER. PRES. LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / VER. VICE-PRESIDENTE MARCOS ANTONIO 
VITORINO / VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ BENEDITO DE PAULA 

 
Confere com o original 

_______________________________________________ 
PRESIDENTE 
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