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Ano 2021                      Publicado em 16 de junho de 2021                                  Edição nº 07 
 

ATAS 

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021,  
DA 38ª CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos sete dias do mês de junho de 2021, às 15 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, Secretário, vereador Luiz 
Benedito de Paula e 2º Secretário, vereador Antônio César Picirilo, com a presença dos ilustres 
vereadores, Maria Aparecida Cerize Ramos, Pedro Sérgio Delfante, Sérgio Aparecido Gomes e 
Vinício José Scarano Pedroso, e com a ausência justificada do Vice-Presidente, vereador Marcos 
Antônio Vitorino,  do 2º Vice-Presidente, vereador Juliano Carlos Reis, e do vereador José Luiz 
das Graças realizou-se esta Reunião Ordinária do Poder Legislativo Municipal. Havendo número 
regimental, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o vereador Vinício José Scarano 
Pedroso 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 nº 1350/2021 – GRSS do senhor Sérgio Luiz 
Resende, da Gerência Regional de São Sebastião do Paraíso, em resposta ao Ofício nº 
185/Pres.LJM/2021 sobre informações referentes a arrecadação de taxa de esgoto. 
INDICAÇÕES: 223/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando que 
instale lixeiras no "Canteiro Central" nas ruas José Bruno com a La Salles, em frente o Laboratório 
Biolabor, bairro Mocoquinha; 224/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, 
solicitando para tapar o buraco existente na rua Miguel Gonçalves dos Santos, na altura do 
número 5, bairro Jardim Itamarati; 225/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, 
solicitando que realize os serviços de tapa buracos na rua Almicar Carina esquina com a rua João 
Marinzeck, em frente ao número 230, bairro Conjunto Monsenhor Mancini; 226/ACP/2021 de 
autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando que realize os serviços de sinalização 
vertical e horizontal e instalação de placa de "PARE" na rua Neuza Borges da Cunha, esquina 
com a rua Francisco Bruno, bairro Conjunto Monsenhor Mancini; 227/ACP/2021 de autoria do 
vereador Antônio César Picirilo, solicitando que realize os serviços de sinalização vertical e 
horizontal e instalação de placa de "PARE", na rua Dante Giubilei, na esquina com a rua 
Francisco Bruno, bairro Conjunto Monsenhor Mancini; 228/ACP/2021 de autoria do vereador 
Antônio César Picirilo, solicitando para tapar os buracos e imperfeições existentes na rua Lígia 
Amaral, na altura do número 110, bairro Vila Santa Maria; 229/ACP/2021 de autoria do vereador 
Antônio César Picirilo, solicitando para tapar os buracos e imperfeições, na rua João Rossi, na 
altura do número 75, bairro São José I; 230/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César 
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Picirilo, solicitando que realize o serviço de limpeza no terreno baldio localizado na rua Mathias 
Mirhib, na altura do número 340; 231/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, 
solicitando que realize operação tapa buracos na rua Mathias Mirhib esquina com a rua Tereza 
Marcolini, bairro São José I; TRIBUNA LIVRE: Foi convidado a utilizar a Tribuna o advogado 
Geovane Antônio de Medeiros. Da Tribuna, Geovane de Medeiros se apresentou como advogado 
representante da empresa Moby Car, e o motivo pelo qual está presente nesta sessão se dá pelo 
fato de reivindicar a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros, 
o transporte por aplicativo. Segundo o advogado a empresa atua em no município regulamentado 
por uma lei federal e que, apesar da empresa estar teoricamente regulamentada para exercer 
suas atividades, falta a regulamentação municipal para que seja possível oferecer aos cidadãos 
maior comodidade, segurança, rapidez e efetividade no transporte privado. Ainda segundo 
Geovane, esse assunto já foi tratado com o prefeito que lhe informou que o projeto estaria pronto 
e seria encaminhando até no máximo no dia quinze de março, o que de fato não ocorreu. O 
advogado afirmou ainda que o projeto se faz importante para que a empresa possa emitir nota 
fiscal e recolher os tributos, como toda atividade regulamentada. Por fim, Geovane de Medeiros 
explanou sobre os benefícios que o transporte privado por aplicativo traz à população. O 
presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, afirmou que o assunto será tratado com o 
prefeito ainda nesta data. ORDEM DO DIA:  NOVOS PROJETOS: PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 1079 " Outorga o título de Cidadão Honorário Paraisense ao senhor Antônio Gaspar Chaves" 
de autoria do vereador Lisandro José Monteiro. O projeto foi considerado objeto de deliberação e 
encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres 
técnicos. O vereador Pedro Delfante solicitou para assinar o projeto e foi atendido pelo autor; 
PARECER DAS COMISSÕES: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 75 “Dispõe sobre 
alterações na Lei Complementar nº 41/2012, que versa sobre o novo Regime Jurídico Único dos 
Servidores Púbicos do Município de São Sebastião do Paraíso, das Autarquias e das Fundações 
Municipais e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. A Comissão de Finanças, 
Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a legalidade para 
deliberação em plenário. APROVADO. O vereador Sérgio Gomes requereu dispensa de interstício 
para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em primeira e segunda votação e será 
encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 5111 "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 de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei 
está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. APROVADO. O vereador 
Sérgio Gomes requereu dispensa de interstício para primeira e segunda votação. O projeto foi 
aprovado em primeira e segunda votação e será encaminhado à sanção.; PROJETO DE LEI Nº 
5114 "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 César Picirilo. A 
Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei está apto e 
respeitando a legalidade para deliberação em plenário. APROVADO. O projeto estará em pauta 
para primeira votação; PROJETO DE LEI Nº 5148 “Dispõe sobre a limpeza de terrenos no 
município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências” de autoria do Executivo 
Municipal. 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. 
APROVADO. O projeto estará em pauta para primeira votação; PROJETO DE LEI Nº 5150 
"Dispõe sobre a transferência da concessão e pagamento dos benefícios temporários pagos pelo 
Instituto de Previdência do Município de São Sebastião do Paraíso - INPAR aos Poderes 
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Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais e dá outras providências” de autoria do Executivo 
Municipal. 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 propostas de emendas. 
APROVADO. O projeto estará em pauta para primeira votação; PROJETO DE LEI Nº 5153 
"Autoriza a implantação de dispositivo chamado de "Boca de Lobo Inteligente" nos logradouros do 
município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências" de autoria dos vereadores 
Juliano Carlos Reis, Luiz Benedito de Paula, Pedro Sérgio Delfante e Vinício José Scarano 
Pedroso. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei está 
apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. APROVADO. A vereadora Maria 
Aparecida Cerize Ramos solicitou aos autores que pudesse assinar o projeto em conjunto. O 
vereador Pedro Sérgio Delfante requereu dispensa de interstício para primeira e segunda votação. 
O projeto foi aprovado em primeira e segunda votação e será encaminhado à sanção; PROJETO 
DE LEI Nº 5155 “Dispõe sobre o afastamento das servidoras gestantes ocupantes de cargo 
público ou função pública das atividades de trabalho presencial no âmbito do poder executivo 
municipal de São Sebastião do Paraíso-MG., autorizado o método de trabalho remoto (home 
office) durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do Covid - 19” 
de autoria do Executivo Municipal. As Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Educação e 
Saúde emitiram pareceres que o projeto de lei está apto e respeitando a legalidade para 
deliberação em plenário. APROVADO. A vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu 
dispensa de interstício para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em primeira e 
segunda votação e será encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 5156 “Revoga o Artigo 3º 
da Lei Municipal nº 3054 de 06.11.2003 e o Artigo 8º da Lei Municipal nº 3668, de 23.06.2010, que 
institui gratificação de produtividade fiscal para os ocupantes de cargos efetivos de fiscal de 
tributos, fiscal de urbanismo, fiscal de vigilância sanitária, fiscal de meio ambiente e dá outras 
providências” de autoria do Executivo Municipal. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação 
emitiu parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a legalidade para deliberação em 
plenário. O vereador Sérgio Aparecido Gomes requereu vista do projeto; PRIMEIRA VOTAÇÃO: 
PROJETO DE LEI Nº 5147 "Denomina uma via pública ainda sem denominação de Rua José 
Mandello" de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. APROVADO. O projeto será 
encaminhado à promulgação. GRANDE EXPEDIENTE: Antes de iniciar o Grande Expediente, 
esteve presente a atleta de ginástica Yasmim da Silva Cheetz para solicitar apoio aos vereadores 
para que seja possível realizar um treinamento de vinte dias em Florianópolis. Yasmin é uma 
atleta jovem com um futuro promissor, mas que depende de apoio financeiro para aprimoramento 
de suas técnicas, para que em um futuro possa representar o município em eventos nacionais e 
internacionais. Os vereadores parabenizaram a atleta e destacaram a importância do esporte na 
juventude. Prosseguindo, o vereador Luiz Benedito de Paula requereu que fossem encaminhados 
os seguintes ofícios em nome da Casa: 1) ao Executivo Municipal, solicitando a limpeza na rua 
Francisca da Silva Oliveira, nas proximidades do número 135, bairro Mushioni; 2) ao Executivo 
Municipal, solicitando a instalação de redutor de velocidade nos seguintes endereços: rua Juca 
Belmiro, nas proximidades do número 60, bairro Jardim Itamarati e rua Alex Aparecido Fernandes, 
bairro Jardim Diamantina; 3) ao Executivo Municipal, solicitando a limpeza, adequações e aterro 
no buraco existente ao lado da rua Virgílio Zanin, bairro São José; 4) ao Executivo Municipal, 
solicitando a instalação de poste de energia elétrica nos seguintes locais: rua Reinaldo Cavallini, 
rua Elias Miguel Abdo, rua Walter Braghini, rua Hermengáudio Nicácio e rua Alvino Xavier de 
Resende; 5) ao Executivo Municipal, solicitando que informe a esta Casa Legislativa como está o 
processo de regulamentação da atividade de transporte remunerado privado individual de 
passageiros; 6) ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de Placa Indicativa de 
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"ROTATÓRIA A FRENTE", na avenida Teófilo Américo de Carvalho, bairro Jardim Belvedere; 7) 
ao Executivo Municipal, solicitando instalação de placas de sinalização de trânsito de “PARE”, nos 
seguintes endereços: rua Hermengáudio Nicácio, esquina com a rua Otília Braia Scarano, bairro 
Jardim das Hortências, e todas as ruas que cruzam com a rua Francisco Félix Duarte, bairro 
Belvedere; 8) ao Executivo Municipal, solicitando a implantação redutor de velocidade na rua 
Presidente Kenedy, em frente ao número 200, bairro Jardim Belvedere; 9) Moção de Pêsames 
pelo falecimento da grande pessoa que foi o senhor José Carlos Teodoro de Souza; 10) ao 
Executivo Municipal, solicitando a manutenção na rua Ozório de S. Braga, esquina com a rua 
Delmira Rosa de Lima, bairro Jardim das Hortências; 11) ao Executivo Municipal, solicitando a 
limpeza dos terrenos ao final da rua Italo Nicolini, no bairro Jardim Independência. 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 Pedro Sérgio Delfante iniciou 
sua fala lamentando o falecimento de seu amigo Moacir Vitor de Paula, e solicitou que fosse 
encaminhada uma Moção de Pesar aos familiares do senhor Moacir. Prosseguindo, o vereador 
solicitou à presidência da Casa que seja constituída uma Comissão Especial com a finalidade de 
acompanhar as ações adotadas pela concessionária de água no sentido de evitar o 
desabastecimento neste ano no município. Pedro Delfante requereu, então, que fosse 
encaminhado um ofício à COPASA solicitando que encaminhe informações a esta Casa 
Legislativa sobre como está o recurso hídrico do município e quais medidas estão sendo e/ou 
serão adotadas para impedir o desabastecimento ou falta de água. Continuando, o vereador 
comentou sobre a expectativa da população em relação ao atendimento de média complexidade 
em neurocirurgia na Santa Casa, prevista para iniciar em julho. Pedro Delfante solicitou um ofício, 
assinado também pela vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos, direcionado ao Executivo 
Municipal, solicitando melhorias para a Rua Roni Eder Novaes, bairro São José. O parlamentar 
comentou ainda sobre a aquisição da prefeitura municipal de um milhão de bloquetes que serão 
utilizados para o calçamento dos distritos de Guardinha, Termópolis e parte da estrada do 
Condomínio Cachoeira. O vereador parabenizou o trabalho e os projetos oferecidos pela 
Secretaria de Esporte, e aproveito o momento para agradecer e homenagear os coveiros e 
agentes funerários, que estão há mais de um ano atuando com vítimas de COVID-19. Por fim, 
Pedro Sérgio Delfante destacou a necessidade de unir forças para superar esta situação 
pandêmica que desafia todas comunidades, e lamentou as festas que ocorrem nos finais de 
semanas, que desrespeitas as orientações para evitar a disseminação do vírus causadora da 
COVID-19, apesar dos esforços da administração pública. 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 Sérgio Aparecido Gomes iniciou sua 
fala requerendo que fossem encaminhados os seguintes ofícios em nome da Casa: 1) Ao 
Executivo Municipal, solicitando providências através do Conselho Municipal de Proteção aos 
Direitos dos Animais, quanto a denúncia de maus-tratos aos cachorros abandonados no prédio da 
antiga Supergabras; 2) Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Paulo Rodolfo da Silva; e 3) 
Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Ana Maria da Silva Nascimento. 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 encaminhadas as seguintes demandas ao Executivo Municipal: 1) 
que seja realizada a pavimentação do bairro Vila Conserva, à margem da Rodovia BR 265. Esta, 
segundo o parlamentar, é uma demanda recorrente dos moradores daquela região, cujas casas 
são prejudicadas pelas águas da chuva que escoam da rodovia no sentido daquele bairro, que 
possui apenas uma rua; e 2) que seja disponibilizado um servidor público para acompanhar e 
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orientar na manutenção das estradas rurais. Tal requisição visa a garantir que as árvores sejam 
preservadas e as máquinas não arranquem a terra do entorno, prejudicando as raízes e, 
consequentemente, o crescimento das árvores. Além disso, esta medida também evitará que a 
terra das encostas e barrancos sejam arrancadas de maneira irregular, possibilitando riscos de 
acidentes e erosões. Prosseguindo, o vereador alertou mais uma vez pela questão da eminente 
situação de falta de abastecimento de água no período de seca no município. Segundo o 
vereador, projetos como o da coleta de água da chuva seria uma das formar de amenizar a falta 
de água nos períodos de seca, tendo em vista a pouca reserva de água presente no lençol 
freático 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, 
a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu que fosse encaminhado um ofício ao 
Executivo Municipal solicitando informações de como está o andamento do processo da 
regularização das escrituras dos imóveis localizados no bairro Vila Conserva. 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 16ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  

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

Aos dois dias do mês de junho 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 do ilustre vereador Sérgio Aparecido Gomes, presentes os servidores: Noriene 
Aparecida Bueno Fonseca, Paulo Henrique Vilas Boas e o oficial parlamentar Leonardo 
Gonçalves Mota. Contou, ainda, com a participação dos representantes do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais e Região Sudoeste (Sempre-Sudoeste), Rildo Domingos da Silva 
e Regina Célia Nunes. 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 5149 que “Acrescenta O Artigo 48 A Na 
Lei 3.005/2003, Que Versa Sobre a Reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de São Sebastião do Paraíso e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo 
Municipal. A comissão, atendendo requerimento da assessoria jurídica da Casa, expediu oficio ao 
Executivo Municipal, solicitando o plano de amortização com os cálculos atuariais e algumas 
informações para atender ao disposto no Artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
PROJETOS EM DILIGÊNCIA COM A COMISSÃO:  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 César 
Picirilo. A comissão aguarda a realização de audiência pública. 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 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 a realização de audiência pública. PROJETO DE LEI 
Nº 5143 que “Dispõe Sobre a Proibição do Uso de Veículos de Tração Animal (charretes e 
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Carroças) para O Transporte de Pessoas, Bens, Mercadorias e Resíduos de Construção Civil, 
Entulhos, Materiais Recicláveis e Outros Serviços, No Perímetro Urbano do Município de São 
Sebastião do Paraíso e dá Outras Providências.”, de autoria do Vereador Juliano Carlos Reis. A 
comissão aguarda a realização de audiência pública. PROJETO DE LEI Nº 5151 que “Dispõe 
Sobre Alterações Na Lei 3.005/2003, Que Versa Sobre a Reestruturação do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso e dá Outras Providências.”, 
de autoria do Executivo Municipal. A comissão aguarda a realização de audiência pública. Os 
representantes do Sempre-Sudoeste informaram ser favoráveis a proposta de alíquota 
progressiva e o Rildo acrescentou que o Município tem condições de adotar à alíquota progressiva 
e elevar a alíquota patronal para 22%, haja vista que o município tem o regime próprio de 
previdência social. Vereador José Luiz ressaltou que é necessário análise de outras possibilidades 
para que atenda ao esperado em salvar a saúde financeira do instituto de previdência e não onere 
tanto o servidor. Finalizando, os representantes do sindicato informaram que apresentarão na 
audiência pública a lista de municípios que já aprovaram a alíquota progressiva para o servidor. 
PROJETO DE LEI Nº 5152 que “Dispõe Sobre a Criação do “Projeto Música Em Feira-livre”, 
Destinado a Apresentações Musicais Realizadas Nas Feiras-livres do Município de São Sebastião 
do Paraíso e da Outras Providências.”, de autoria do Vereador Juliano Carlos Reis. Haja vista que 
o parecer jurídico é pela impossibilidade de tramitação, a comissão optou por reunir-se com o 
autor do projeto para deliberar sobre o projeto. AGUARDANDO PARECER JURÍDICO: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76 que “Institui O Programa de Regularização de 
Débitos Tributários Relativos ao ISS - Imposto Sobre Serviço, Por Período Determinado, Visando 
Potencializar a Arrecadação Própria Levando-se Em Conta Os Efeitos Econômicos Causados 
Pela Pandemia Ocasionada Pela Infecção Humana Pelo Coronavírus (covid 19) e dá Outras 
Providências.”, de autoria do Executivo Municipal.  PROJETO DE LEI Nº 5157 que “Institui O 
Programa Municipal “Adote Uma Parada de ônibus” No Município de São Sebastião do Paraíso.”, 
de autoria do Vereador Antônio César Picirilo. 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 Jerônimo Aparecido Da Silva/José Luiz Das 
Graças/Lisandro José Monteiro/Luiz Benedito De Paula/Marcelo De Morais/Maria Aparecida 
Cerize Ramos/Paulo César De Souza/Sérgio Aparecido Gomes/Valdir Donizete Do Prado/Vinício 
José Scarano Pedroso. A comissão aguarda posicionamento do Executivo e do Ministério Público 
quanto às sugestões e/ou objeções ao projeto. PROJETO DE LEI Nº 5146 que “Cria O Programa 
Municipal de Estágio, Intitulado Estágio Legal e dá Outras Providências.”, de autoria do Vereador 
Pedro Sérgio Delfante. A comissão aguarda manifestação do autor do projeto, o qual requereu 
sustentação de legalidade e constitucionalidade ao projeto. PROJETOS LIBERADOS PARA 
TRAMITAÇÃO:  PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 75 que “Dispõe Sobre Alterações Na 
Lei Complementar Nº 41/2012, Que Versa Sobre O Novo Regime Jurídico único dos Servidores 
Púbicos do Município de São Sebastião do Paraíso, das Autarquias e das Fundações Municipais e 
da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. Os representantes do Sempre-
Sudoeste informaram haver objeção somente ao parágrafo único do artigo 121, assim propôs que 
seja feita uma emenda modificativa para que continue a contagem de tempo para concessão do 
benefício a partir da data em que o servidor reassumir ou retornar ao trabalho, não desprezando o 
período anterior em que o servidor estiver de licença para tratar de assuntos particulares. Dessa 
forma, a comissão liberou o projeto com proposta de emenda modificativa, atendendo à 
solicitação do sindicato. 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 
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Carlos Reis. A comissão liberou o projeto sem a supressão do artigo 4º, conforme foi orientado 
pela assessoria jurídica, visto que o vereador José Luiz informou aos presentes que em visita à 
Copasa foi informado pelo gerente da época, Flávio, que empresas terceirizadas são 
responsáveis para realizar os reparos nos logradouros e, muitas vezes, não cumpriam o contrato. 
Dessa forma, seria necessário a fiscalização do Executivo para verificar quais serviços não foram 
realizados ou estariam inadequados e posteriormente notificar à Copasa, pois assim poderiam 
exigir o cumprimento do contrato por parte da empresa terceirizada. Ademais, a comissão entende 
que é dever do Executivo fiscalizar a qualidade do serviço prestado pela empresa na realização 
dos reparos. 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 César Picirilo. A comissão liberou o projeto, haja vista a 
disponibilidade de profissional, conforme oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
PROJETO DE LEI Nº 5148 que “Dispõe Sobre a Limpeza de Terrenos No Município de São 
Sebastião do Paraíso e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão 
liberou o projeto com proposta de emenda aditiva, acrescentando o §3º ao artigo 11, para que a 
multa vigore a partir do momento em que os lotes pertencentes ao patrimônio público estejam 
limpos. Ainda, propôs emenda modificava no caput artigo 11, alterando o valor da multa para 0,5% 
(meio por cento) do Valor de Referência do Município (VRM) por metro quadrado de terreno. 
PROJETO DE LEI Nº 5150 que “Dispõe Sobre a Transferência da Concessão e Pagamento dos 
Benefícios Temporários Pagos Pelo Instituto de Previdência do Município de São Sebastião do 
Paraíso - INPAR Aos Poderes Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais e dá Outras 
Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão liberou o projeto para tramitação 
com proposta de emendas, conforme sugestão da assessoria jurídica da Casa. PROJETO DE LEI 
Nº 5153 que “Autoriza a Implantação de Dispositivo Chamado de boca de Lobo Inteligente Nos 
Logradouros do Município de São Sebastião do Paraíso e dá Outras Providências.”, de autoria 
dos Vereadores Juliano Carlos Reis/Luiz Benedito De Paula/Pedro Sérgio Delfante/Vinício José 
Scarano Pedroso.  PROJETO DE LEI Nº 5155 que “Dispõe Sobre O Afastamento das Servidoras 
Gestantes Ocupantes de Cargo Público Ou Função Pública das Atividades de Trabalho Presencial 
No Âmbito do Poder Executivo Municipal de S.S. Paraíso-Mg.”, Autorizado O Método de Trabalho 
Remoto (home Office) Durante a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 
Decorrente do Covid - 19.”, de autoria do Executivo Municipal. Os representantes do Sempre-
Sudoeste informaram não haver objeção ao projeto, visto que atende à legislação Federal. 
PROJETO DE LEI Nº 5156 que “Revoga O Artigo 3º da Le Municipal Nº 3054 de 06.11.2003 e O 
Artigo 8º da Lei Municipal Nº 3668, de 23.06.2010, Que Institui Gratificação de Produtividade 
Fiscal para Os Ocupantes de Cargos Efetivos de Fiscal de Tributos, Fiscal de Urbanismo, Fiscal 
de Vigilância Sanitária, Fiscal de Meio Ambiente e dá Outras Providências.”, de autoria do 
Executivo Municipal. Os representantes do Sempre-Sudoeste informaram não haver objeção ao 
projeto, visto que o controle de frequência por ponto eletrônico é uma segurança para o servidor 
público. 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 / VER. SÉRGIO APARECIDO GOMES 
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DESPACHOS 
JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/21 

Processo Administrativo nº 034/2021  
Pregão Presencial nº 005/2021 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, 
higienização, limpeza, portaria/vigia, recepção e manutenção a serem executados de forma 
contínua na sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos 
de obra e EPI’s. 
Recorrentes:  
ROPEMAPIS SERVIÇOS E SEGURANÇA EIRELI, CNPJ: 31.919.452/001-03; CONFIARE 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 10.813.768/0001-38; ELAINE CRISTINA DE 
SOUZA - 033.116.546-50-ME, CNPJ: 22.302.016/0001-91 e COLMEIA RH TECNOLOGIA 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 27.445.021/0001-77. 
Recorrido: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG 
  
Trata-se dos Recursos Administrativos interpostos pelas as empresas ROPEMAPIS SERVIÇOS E 
SEGURANÇA EIRELI, CNPJ: 31.919.452/001-03; CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
EIRELI, CNPJ: 10.813.768/0001-38; ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME, CNPJ: 
22.302.016/0001-91 e COLMEIA RH TECNOLOGIA SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 27.445.021/0001-
77, contra as decisões do Pregoeiro. 
As empresas entraram com suas peças recursais contra as decisões do pregoeiro na sessão do 
certame que ocorreu dia 20 de maio de 2021, que declarou como vencedora a empresa COLMEIA 
RH TECNOLOGIA SERVIÇOS EIRELI e desabilitou as empresas ELAINE CRISTINA DE SOUZA 
- 033.116.546-50-ME e ROPEMAPIS SERVIÇOS E SEGURANÇA EIRELI.  
Cumpridas as formalidades legais, foi oportunizada as licitantes a apresentação de contrarrazões 
no prazo legal, sendo essas apresentadas pela empresa COLMEIA RH TECNOLOGIA 
SERVIÇOS EIRELI, que rebateu os pontos suscitados pela recorrente. 

1 - DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 
Em primeiro lugar, tem-se que todos os recursos e as contrarrazões apresentados pelas 
empresas supracitadas são tempestivos, visto que foram respeitados os prazos previstos no Edital 
do certame e na legislação vigente. Assim, procederemos à análise dos fatos.  
 
2 - DA ANÁLISE DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES  
Para fins de melhor esclarecermos os pontos suscitados pelas recorrentes, esta decisão será 
dividida em pontos, dentro dos quais analisaremos os argumentos levantados pelas empresas, 
facilitando, assim, o entendimento adotado por esta Presidência, ponto a ponto. 
 
3 - HABILITAÇÃO DA EMPRESA ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 033.116.546-50-ME 
Na sessão do certame quanto à habilitação da Empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - 
033.116.546-50-ME, o Pregoeiro informou que acerca do item 11.5 é para obras e engenharia e o 
município não tem o Conselho Regional de Administração, por isso as empresas não seriam 
obrigadas a apresentar a documentação e  informou, ainda, que a empresa não apresentou a 
Certidão de Regularidade Fiscal e foi informado pelo pregoeiro que o artigo 43 da Lei 
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Complementar nº 173 exige apresentação de toda a documentação e devido à pandemia o 
pregoeiro informou que aceitaria inclusive o protocolo da solicitação da certidão. O representante 
da empresa alegou que a seu entendimento há a possibilidade do prazo de cinco dias para a 
regularização. e por falta desde documento o pregoeiro desabilitou a Empresa ELAINE CRISTINA 
DE SOUZA – 033.116.546-50-ME por não apresentar a documentação conforme determina o 
edital.  
Em seu recurso a empresa apresenta a referida certidão dentro dos cinco dias uteis e reafirma 
que o Pregoeiro só exigiu a Certidão solicitada no item 11.5, conforme consta na ata do certame. 
 
4 - HABILITAÇÃO DA EMPRESA ROPEMAPIS SERVIÇOS E SEGURANÇA EIRELI. 
Na sessão do certame quanto à habilitação da Empresa ROPEMAPIS SERVIÇOS E 
SEGURANÇA EIRELI, o pregoeiro desabilitou a empresa ROPEMAPIS SERVIÇOS E 
SEGURANÇA EIRELI por descumprir o item 11.5. 
Em seu recurso a empresa apresenta reafirma que o Pregoeiro só exigiu a Certidão solicitada no 
item 11.5, conforme consta na ata do certame. 
 
5 - RECURSO E CONTRA RAZÕES DA EMPRESA CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
EIRELI. 
Na sessão do certame a empresa CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, apresentou 
vários apontamentos, e os mesmo apontamentos foram realizados no recurso e nas contra 
razões.  
Em seu recurso e contra razões a empresa em síntese solicita a desclassificação de todas as 
propostas que não consta o pagamento da insalubridade tanto para os cargos de Agente de 
Serviços Administrativos e para o cargo de Zelador e a questão dos pagamentos dos intervalos 
intra jornada. 
 
6 - CONTRA RAZÕES DA EMPRESA COLMEIA RH TECNOLOGIA SERVIÇOS EIRELI. 
Na sessão do certame a empresa COLMEIA RH TECNOLOGIA SERVIÇOS EIRELI, foi declarada 
vencedora. 
Em suas contra razões a empresa rebate o recurso da empresa CONFIARE SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS EIRELI, sobre a questão dos pagamentos da insalubridade e dos intervalos intra 
jornada, a empresa alega que cada empresa possui estratégia comercial e operacional próprias e, 
com base nessas, pode apresentar propostas mais vantajosas em detrimento da concorrência 
sem, contudo, expor o contrato ao risco da inexequibilidade. 
 
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do exposto em cada recurso e contra razões e prezando pelo principio da Economicidade e 
Eficiência e cujo objetivo da licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para a administração 
pública, e como a administração tem o dever de cuidar da coisa pública, isso porque se trata do 
dinheiro do povo. 
Tendo em vista o ato do Pregoeiro de inabilitar a empresa licitante ELAINE CRISTINA DE 
SOUZA - ME, por ilegalidade, realizada na Abertura e Julgamento do Pregão Presencial nº 
005/2021, realizado no dia 20 de maio de 2021, originado do Processo Administrativo nº 
034/2021, cuja a mesma apresentou o menor lance no valor de R$ 29.900,00 ( vinte e nove mil, 
novecentos reais) 
Considerando que a empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA – ME, em sua peça recursal 
apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal Federal, dentro do prazo de 5 dias uteis após a 
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realização do certame, atendo o artigo 43 da Lei Completar Federal 123/06, e que como o 
próprio Pregoeiro informou que acerca do item 11.5 é para obras e engenharia e o município não 
tem o Conselho Regional de Administração, por isso as empresas não seriam obrigadas a 
apresentar a documentação, somente o atestado de Capacidade Técnica. 
 
8 – DECISÃO FINAL 
Diante de todos os fatos e considerações a decisão desta Presidência é em CONHECER o 
recurso interposto pela empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - ME contra a decisão do 
Pregoeiro de inabilitar a empresa e dar continuado ao processo ANULANDO o ato de inabilitar 
a empresa licitante ELAINE CRISTINA DE SOUZA – ME considerando ela vencedora do 
certame pelo menor preço global. 
Adjudico o objeto a empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA – ME e determino a continuidade 
do processo. 

Publique-se e cumpra-se. 
São Sebastião do Paraíso, 10 de junho de 2021. 

Lisandro José Monteiro - Presidente da Câmara Municipal 

 

DESPACHO DE ANULAÇÃO DE ATOS DO JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
005/21 

 
Processo Administrativo nº 034/2021  
Pregão Presencial nº 005/2021 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO SEBASTIÃO 
DO PARAÍSO, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, fundamentado no 
Art. 49 da Lei nº 8.666/1993, 

CONSIDERANDO a decisão desta Presidência em CONHECER o recurso interposto 
pela empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA - ME contra a decisão do Pregoeiro de desabilitar 
a empresa e dar continuado ao processo. 

RESOLVE: 
ANULAR o ato de desabilitar a empresa licitante ELAINE CRISTINA DE SOUZA - ME, 

por ilegalidade, realizado na Abertura e Julgamento do Pregão Presencial nº 005/2021, 
realizado no dia 20 de maio de 2021, originado do Processo Administrativo nº 034/2021, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, 
higienização, limpeza, portaria/vigia, recepção e manutenção a serem executados de forma 
contínua na sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos 
de obra e EPI’s. 

Ficam anulados todos os atos realizados após inabilitar a referida licitante, e adjudico o 
objeto a empresa ELAINE CRISTINA DE SOUZA – ME e após esse ato seja tomado os 
procedimentos cabíveis. 

Publique-se e cumpra-se. 
São Sebastião do Paraíso, 10 de junho de 2021. 

Lisandro José Monteiro - Presidente da Câmara Municipal 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo nº 034/2021  
Pregão Presencial nº 005/2021 

Considerando que o presente processo encontra-se de conformidade com a 
legislação pertinente e com arrimo na decisão desta presidência, HOMOLOGO seu objeto para a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, higienização, 
limpeza, portaria/vigia, recepção e manutenção a serem executados de forma contínua na sede 
da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos de obra e EPI’s. 
em favor do licitante: 

ELAINE CRISTINA DE SOUZA - ME, CNPJ: 22.302.016/0001-91 vencedora 
do certame desta licitação no valor global de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais). 

Sendo o valor global desta licitação em R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e 
novecentos reais). 

Após cumpridas as formalidades de praxe, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

São Sebastião do Paraíso, 15 de junho de 2021. 

Lisandro José Monteiro - Presidente da Câmara Municipal 
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PORTARIA 
PORTARIA Nº 026/2021 

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA" 

 
O Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, vereador 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO, no uso de suas atribuições legais, e, 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora Sirlane Aparecida Cruz Dizaró, 
juntados com Certidão de Contagem de Tempo emitido por esta Casa, e da Planilha "Memória de 
cálculo do benefício" emitido pelo INPAR; 

CONSIDERANDO que a servidora preencheu os requisitos para aposentadoria 
voluntária e deseja permanecer em exercício; 

CONSIDERANDO ainda parecer pela possibilidade jurídica de concessão de abono 
de permanência à servidora mencionada; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder à servidora SIRLANE APARECIDA CRUZ DIZARÓ, RG. M 
4.809.050, CPF. 841.978.036-72, Secretária Geral desta Casa, matrícula nº 001, o Abono 
Permanência, a partir de 20 de maio de 2021, por permanecer em atividade após completar as 
exigências para a aposentadoria voluntária, com proventos integrais, nos termos do artigo 2º, § 5º 
da Emenda Constitucional nº 41/03. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
P. R. C. 
São Sebastião do Paraíso, 10 de junho de 2021. 

VER. LISANDRO JOSÉ MONTEIRO - Presidente da Câmara Municipal 
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