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ATAS 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 5138 QUE “DISPÕE SOBRE 
AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

Aos vinte e um 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, do 2º Vice-
Presidente, vereador Juliano Carlos Reis 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. O presidente declarou aberta esta audiência pública e explanou sobre qual é a função e 
a importância da lei de Diretrizes Orçamentárias como ferramenta para a confecção e para o 
planejamento da Lei Orçamentária Anual, contendo as metas e prioridades do governo. Segundo 
o presidente, esse projeto precisa ser enviado pelo Executivo ao Legislativo até o dia 15 de abril e 
aprovada pela Casa Legislativa até o dia 30 de junho, caso contrário, a Câmara Municipal não 
poderá ter recesso no mês de julho. Aberta a palavra, o presidente convidou a funcionária da área 
contábil da Casa, senhora Elisângela Andrade da Silva Oaquim, para introduzir, como técnica da 
área, o projeto de lei apresentado pelo Executivo. Com a palavra, Elisângela afirmou que alguns 
apontamentos podem ser questionados ao Executivo. Segundo a servidora, o projeto apresentado 
está adequado às normas vigentes, mas seria prudente que a Casa questionasse sobre a falta de 
valores apresentados em três demonstrativos: 1) Despesas atuariais, que segundo a Elisângela é 
de costume que seja encaminhada uma projeção de vinte anos sobre a situação da previdência 
própria, o que não ocorreu. A servidora afirmou acreditar que devido ao aumento nos percentuais 
de contribuição, ainda não seja possível ter um panorama tão longínquo da situação 
previdenciária.  2) Demonstrativo de Patrimônio Geral e 3) Demonstrativo de Expansão de 
Margem Continuada. Prosseguindo, a assessora contábil pontuou ainda que a projeção de 
receita, diferentemente dos anos anteriores, foi reduzida. Segundo ela, esse número aparenta ser 
uma demonstração que o Executivo se prepara para a queda de arrecadação de receitas próprias 
e de transferências, um reflexo da retração econômica causada pela pandemia. Elisângela 
destacou ainda a previsão de redução das despesas. Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida 
Cerize Ramos afirmou que a redução da previsão de despesa num valor de R$37.000.000,00 de 
reais demonstra o empenho do Executivo de antever uma situação mais próxima da realidade, 
tendo em vista o contexto vivido nos dias de hoje. Pela ordem, o vereador Vinício José Scarano 
Pedroso comentou que o projeto está baseado na projeção realizada para 2020, dada as devidas 
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adequações, o que de certa forma demonstra a prudência da equipe técnica do Executivo e gera 
uma certa segurança aos parlamentares. Com a palavra, o Presidente da Casa, vereador Lisandro 
José Monteiro, afirmou que será aguardado o parecer da Comissão de Finanças, Justiça e 
Legislação para prosseguir com a votação do projeto na Casa.Nada mais havendo a tratar, o 
presidente declarou encerrada a audiência. 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 audiência e encaminhada para publicação. 

VER LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / VER. JULIANO CARLOS REIS / VER. LUIZ BENEDITO 
DE PAULA / VER. MARIA APARECIDA CERIZE RAMOS / VER. PEDRO SÉRGIO DELFANTE / 

VER. SÉRGIO APARECIDO GOMES / VER. VINÍCIO JOSÉ SCARANO PEDROSO 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O 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.” 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2021, às 14 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, do 2º Vice-
Presidente, vereador Juliano Carlos Reis 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. Declarada aberta a audiência pública, o presidente da Casa, vereador Lisandro José 
Monteiro, afirmou que a audiência pública é uma reunião na qual toda comunidade é convidada a 
comparecer, apresentar sugestões e participar do debate a fim de encontrar soluções para o bem 
comum. Ainda segundo o presidente, em geral, as audiências públicas são realizadas com a 
presença de uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos ou entidades 
interessadas. Lisandro Monteiro chamou para compor a mesa de trabalho e discussão, além dos 
parlamentares da Casa e do Vice-prefeito municipal, o presidente do INPAR, senhor Cláudio 
Quitonho, o presidente do SEMPRE, senhor Rildo, e as senhoras Regina Célia Nunes, Maria 
Rejane Tenório e Lúcia Neide de Oliveira Pereira. Prosseguindo, o presidente afirmou que a 
audiência tinha o propósito para discussão do Projeto de Lei 5151, que visa alterar dispositivos da 
Lei Municipal 3005/2003 que define o plano de custeio de Regime Próprio de Previdência Social – 
RPPS, especificamente quanto à alíquota de contribuição previdenciária patronal e dos segurados 
ativos e inativos. Conforme consta na justificativa do projeto e ser de conhecimento, afirmou o 
presidente da Casa, a Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019 determina, em 
seu parágrafo 4º do artigo 9º, que os estados, distrito federal e municípios não poderão manter 
alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o regime 
próprio de previdência social não possua déficit atuarial a ser equacionado, o que não é o caso do 
INPAR, que hoje possui um déficit atuaria que ultrapassa a casa dos 339 milhões de reais, e que 
somente começará a ser equacionado após a implementação do plano de amortização. Por outro 
lado, prosseguiu o vereador, cabe frisar ainda que mesmo que o plano de amortização seja 
aprovado, este não pode ser caracterizado como crédito para efeito da verificação do déficit 
citado, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 9º da citada Emenda Constitucional. Sendo 
assim, ainda é necessária a majoração da alíquota dos servidores, considerando que a alíquota 
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instituída para os servidores da União passou a ser de 14% até que lei federal disponha sobre a 
matéria. Lisandro prosseguiu afirmando que será necessária ainda a aprovação de majoração da 
alíquota patronal para 20%. Lisandro destacou ainda que a Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho da Economia examinará o cumprimento, pelos estados, distrito federal e municípios, dos 
critérios e das exigências relativas às contribuições, das quais esse projeto trata, conforme artigo 
7º da Lei nº 9717/98 e artigo 5º da Portaria MPS nº 204/2008, sendo que o descumprimento 
desses regulamentos acarreta a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária. Por fim, o 
presidente afirmou que a instituição da alíquota de 14%, tratando-se de contribuição 
previdenciária, de natureza tributária, deverá observar a anterioridade nonagesimal, prevista no 
artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. Com a palavra, a advogada Lais de 
Pimenta de Carvalho Sacoda iniciou sua fala afirmando que a comissão, formada por sua maioria 
de servidores efetivos, junto a empresa Brasilis, responsável por auxiliar nesta questão da reforma 
previdenciária, apresentaram diversos cenários, ainda que esses possivelmente não fossem 
aprovados pelo Tribunal de Contas, como a proposta de alíquota escalonada. A advogada afirmou 
ainda que é preciso entender a realidade do município em relação ao Regime Próprio de 
Previdência Social, que hoje necessita de um aporte mensal de 500 mil reais da prefeitura para 
cobrir toda demanda de benefício e aposentadoria. Segundo a Lais Sacoda, a majoração da 
alíquota faz-se necessária para não ser preciso fazer mudanças em toda a legislação, assim como 
foi no Regime Geral de Previdência Social. Pela ordem, o presidente do SEMPRE, senhor Rildo 
Domingos, convidou a advogada Daiane para fazer uma sustentação sobre o assunto. Daiane 
afirmou que o projeto em questão deve ser discutido, pois o servidor não pode pagar por um 
déficit de administrações passadas. A advogada fez a leitura de um parecer jurídico (em anexo) 
que foi protocolado nesta Casa, o qual afirma que a Emenda Constitucional nº 13 de 2019 prevê, 
sim, a majoração de maneira progressiva para estados e municípios. Segundo a advogada, 
servidores da federais que recebem até um salário mínimo pagam 7% de alíquota, o que é 
desproporcional para o município exigir uma alíquota de 14% para servidores que recebem até 
essa remuneração, conforme previsto na Lei Municipal 5151. Além disso, Daiane afirmou que as 
leis federais devem ser cumpridas, mas que o município não cumpre o reajuste do piso salarial 
dos professores, bem como a lei 13.022 sobre a Guarda Municipal. Daiane afirmou ainda que, 
conforme apresentado no parecer, o cenário de alíquota progressiva, juntamente com a 
majoração de 17% para 20% de alíquota patronal, resultaria em uma arrecadação de mais de R$ 
236.000,00 reais por mês e mais de R$ 1.800.000,00 por ano para o INPAR. Pela ordem, a 
vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos questionou o fato de que, após diversas reuniões com a 
comissão, esse parecer não foi apresentado anteriormente, sendo que o prazo para aprovação do 
projeto já foi ultrapassado. A vereador fez a leitura de parte da emenda constitucional, na qual, 
segundo ela, afirma que, caso o regime próprio do município esteja em déficit, então não será 
possível aderir a majoração progressiva. Além disso, a vereadora questionou o fato de ser 
apresentada a majoração da alíquota patronal de 17% para 20%, pois não há dados sobre a 
situação que o município ficaria dessa forma. Cidinha Cerize pediu transparência para nas 
informações para que seja possível aos vereadores votarem de maneira coerente sem prejudicar 
o servidor no futuro e sem prejudicar os próprios vereadores que hoje terão que votar essa 
matéria. Por fim, a vereadora afirmou que foi contratada uma empresa pelo sindicato, e que essa 
forneceu três propostas, sendo que essa que está em tramitação é a mais vantajosa para o 
servidor. Pela ordem, a advogada Daiane afirmou que essa proposta do SEMPRE não foi 
apresentada somente nesta audiência, e que a participação do sindicato nas reuniões do conselho 
não significa que o instituto foi ouvido. A advogada afirmou ainda que o estado de Minas Gerais 
aderiu a alíquota progressiva, por exemplo. Pela ordem, o senhor Cláudio Quitonho, presidente do 
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INPAR, afirmou que a empresa Brasilis fez a análise de todas possibilidades e apresentou três 
cenário dos quais nenhum seria possível a reforma para uma alíquota progressiva. Além disso, 
após apresentados os cenários, os conselheiros, compostos por maioria de servidores efetivos, 
votaram pela alíquota que tramita no Projeto de Lei 5151, de 14% sem a participação de 
aposentados. O presidente do INPAR afirmou ainda que, como servidor, também se sente triste 
pelo aumento da alíquota, porém essa é a única forma de manter a saúde financeira do Instituto 
de Previdência. Cláudio disse ainda que, apesar da má administração de gestões passadas, há 
servidores aposentados que, no passado, conseguiram dar um jeito de serem beneficiados com 
várias regalias que, hoje, nenhum servidor terá quando aposentar, e que os servidores ativos 
pagam por esses benefícios. Pela ordem, a advogada Daiane afirmou que esses benefícios 
citados pelo presidente do INPAR foram mais do que justos, tendo em vista que durante um 
período o INPAR fez descontos indevidos e que há diversos processos em relação ao tema, o 
qual o STF já decidiu contrário aos descontos indevidos e que o INPAR terá que ressarcir esses 
aposentados. Pela ordem, sobre a fala da vereadora Cidinha Cerize, em relação à proposta ser 
apresentada pelo SEMPRE somente hoje, Sérgio Gomes fez a leitura de uma reportagem do 
Jornal Sudoeste, na data de 16 de agosto de 2020, na qual o presidente Rildo afirma ser contrário 
a alíquota geral de 14% e defende uma alíquota alternativa progressiva para os servidores. O 
presidente Rildo, em aparte, questionou ao presidente Cláudio Quitonho sobre qual alternativa 
seria possível para aderir a alíquota progressiva. Em resposta, o presidente do INPAR afirmou 
que não há alternativa. Pela ordem, o vereador Vinício Scarano fez a leitura da Emenda 
Constitucional 103 de 2019, no seu parágrafo 4º, artigo 9º, no qual diz que “Os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores 
da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não 
possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às 
alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social”. Após a leitura do trecho da emenda, 
o vereador perguntou às advogadas presentes se o município estaria atendendo a emenda caso 
aderisse a alíquota progressiva. As advogadas divergiram sobre o tema. Laís afirmou que não 
estaria atendendo a Constituição neste caso, e a advogada Daiane afirmou que o município 
atenderia o dispositivo constitucional. Pela ordem, o senhor Renato França fez a leitura da 
Portaria nº 1348/2019, que estabelece em seu artigo 2º, Inciso II, que “Para o RPPS com déficit 
atuarial:a) caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a alíquota mínima uniforme dos 
segurados ativos, aposentados e pensionistas será de 14% (quatorze por cento), na forma 
prevista no caput do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019; b) caso sejam adotadas 
alíquotas progressivas, será observado o seguinte:1. deverão ser referendadas integralmente as 
alterações do art. 149 da Constituição Federal, nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019;2. as alíquotas de contribuição ordinária dos segurados ativos, 
aposentados e pensionistas e suas reduções e majorações corresponderão, no mínimo, àquelas 
previstas no §1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.§ 1º As alíquotas deverão 
estar embasadas em avaliação atuarial que demonstre que a sua aplicação contribuirá para o 
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, nos termos do § 1º do art. 9º da Emenda Constitucional 
nº 103, de 2019”. Renato afirmou ainda que, caso fosse aderida a alíquota progressiva, seria 
necessário majorar essa alíquota até 18%, 19%, sendo que a primeira proposta do sindicato foi de 
até 14%, e nesta proposta, apresentada nesta data, é de até 16%. Pela ordem, o presidente Rildo 
afirmou que a proposta do sindicato ainda permanece em até 14%, sendo que esses 16% 
demonstrados no parecer é apesar para exemplificar que o Estado aderiu a alíquota progressiva, 
que no caso dele vai até 16%, ainda que em déficit autuaria. O presidente, Lisandro José 
Monteiro, solicitou aos membros da prefeitura que usassem a palavra. O Secretário de 
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Planejamento e Gestão, José Henrique Pádua, iniciou sua fala afirmando que, após assumir a 
prefeitura, o prefeito Marcelo de Morais já iniciou um estudo sobre como amenizar o déficit atuarial 
do INPAR. José Henrique afirmou ainda que os repasses, os aportes da prefeitura estão sendo 
realizados em dia. Sobre a reforma, o secretário afirmou que a comissão fez um excelente 
trabalho, que foi amplamente debatido. Sobre a proposta do SEMPRE, José Henrique afirmou que 
esta deveria ser apresentada anteriormente, e que, após os estudos da comissão, ficou evidente 
que seria possível uma alíquota progressiva, porém essa não seria pautada em um teto de 14%, 
como proposto pelo SEMPRE. Com a palavra, o Vice-prefeito, Daniel Tales, afirmou ser 
funcionário público e, como servidor, sente-se desconfortável com o aumento dessa contribuição. 
Apesar disso, o vice-prefeito afirmou que o déficit de atuarial de 339 milhões de reais, ainda que 
sancionada a majoração para 14% na alíquota, será coberto após 74 anos, o que, de fato, 
segundo o vice-prefeito, não é a solução. Daniel Tales afirmou ainda que o prefeito decidiu retirar 
dessa reforma os aposentados que recebem acima do teto constitucional, sendo que hoje eles 
contribuem com 11%. O vice-prefeito informou ainda que, para amenizar o déficit do INPAR foram 
discutidas diversas alternativas com o instituto, entre elas sobre a prefeitura ceder alguns terrenos 
do município ao INPAR. Por fim, o Daniel Tales disse que o prefeito Marcelo o informou que 
qualquer proposta diferente dos 14% será vetada, por conta da inconstitucionalidade que poderá 
acarretar, então ficaria a cargo dos parlamentares a possível derrubada do veto. Pela ordem, o 
vereador Pedro Sérgio Delfante destacou a importância da decisão a ser tomada por essa 
legislatura, decisão essa que afetará a vida de diversas pessoas. Sendo assim, o vereador 
afirmou ser preciso a união de esforços de todos os poderes e instituições envolvidas, no sentido 
de buscar o remédio menos amargo para o caso. Pela ordem, a servidora e sindicalista, senhora 
Regina Célia Nunes, afirmou que se é prioridade o cumprimento de lei federal, então que seja 
cumprida a lei federal sobre o piso salarial dos professores, sobre o terço de jornada e sobre a 
guarda-municipal. Segundo a sindicalista, no regime geral de previdência social a majoração da 
alíquota patronal é de 22% e não 20% como proposto pelo projeto que tramita na Casa. Por fim, 
Regina Nunes disse reconhecer os esforços da atual administração, em relação aos aportes em 
dia, mas que não acredita que são os servidores que devem pagar pela má gestão de 
administrações passadas. Pela ordem, a advogada Laís Sacoda disse que é preciso ter coerência, 
pois a reforma previdenciária busca amenizar a situação deficitária do INPAR. Além disso, o 
projeto de lei, diferentemente do que a servidora Regina afirmou, majora a contribuição patronal 
em três pontos percentual, mas também à 10% de alíquota escalonada. Laís afirmou que se 
solidariza com a luta do sindicato, mas percebe que os sindicalistas querem fazer um milagre 
onde não tem outra saída, pois essa é uma realidade não só do município, é uma realidade do 
governo federal e dos governos estaduais. Segundo a advogada, a proposta apresentada nesse 
momento pelo sindicato aumentaria a arrecadação em um total de 200 mil por mês, totalizando 
em R$ 1.283.000,00 por mês de arrecadação. Ainda segundo a advogada, o custo com os 
inativos para o INPAR é de R$1.800.000,00 por mês, ou seja, ainda há praticamente 
R$600.000,00 reais que sairiam de aportes da prefeitura, não amenizando o problema. Por fim, 
Laís lembrou aos vereadores que os aportes mensais se iniciaram há 8 anos, no mandato do 
prefeito Reminho, e hoje já são necessários aportes de R$800.000,00 reais mensais, e, de acordo 
com a projeção, em três anos esses aportes representarão metade do que é arrecadado com os 
servidores da ativa. Pela ordem, o presidente do sindicato, senhor Rildo Domingos, pediu ao 
presidente da Casa que o secretário fizesse a leitura das sugestões apresentadas pelo sindicato 
(em anexo). Após a leitura, Rildo afirmou que, como forma de garantir o aporte da prefeitura e, 
além disso, ampliar as fontes de verbas que seriam destinadas ao INPAR, o Executivo poderia 
formalizar, por meio de lei, que parte das receitas de impostos ao município sejam repassadas ao 
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INPAR. Dessa forma, o aporte do município seria instituído por meio de lei e, caso não fossem 
realizados, os responsáveis poderiam ser penalizados. Rildo afirmou ainda que reconhece os 
esforços da atual gestão, que iniciou o mandato buscando resolver os problemas advindos de 
longas datas, mas que não pode onerar o servidor pela má gestão do passado. Por fim, Rildo 
disse que o sindicato está disposto a defender os interesses dos servidores e não fazer 
politicagem. Pela ordem, o vice-prefeito Daniel Tales afirmou que é um pesar ter que votar esse 
projeto, mas que infelizmente é necessário para o bem do servidor. Sobre os professores, o vice-
prefeito afirmou que o acordão sobre o terço dos professores foi recebido em março e que já há a 
previsão de colocá-lo em prática assim que as aulas presenciais retornarem.Daniel afirmou ainda 
que os reajustes nos salários estão impedidos até dezembro deste ano por conta da Lei 
Complementar Federal 173. Por fim, o vice-prefeito disse que a lei 13.022, sobre a guarda-
municipal, está sendo discutida diretamente entre o Executivo e o secretário da pasta. O 
presidente passou então a palavra para o servidor Bira, posto na Tribuna. Da Tribuna, o servidor 
disse estar entristecido pelo fato dessa proposta de alíquota progressiva do sindicado ser 
realizada somente nesta data, e pediu uma análise detalhada, pensando nas famílias dose 
servidores. O presidente da Casa solicitou ao secretário que fizesse a leitura das sugestões 
apresentadas pelos populares (em anexo). Pela ordem, o vereador Sérgio Gomes destacou a luta 
do senhor Rildo em relação à reforma previdenciária, e afirmou que, como vereador, sempre 
buscou o melhor para os servidores públicos. Pela ordem, o vereador Pedro Delfante comentou 
que os 3% impactam mais diretamente para aqueles servidores que recebem menos, que são a 
maioria no município. Pedro afirmou que o assunto está sendo tratado com seriedade pela Casa 
para trazer o menor prejuízo possível para a classe dos servidores. Pela ordem, o vereador Luiz 
Benedito de Paula destacou o trabalho do prefeito Marcelo de Morais, que segundo ele tenta 
amenizar os prejuízos da má gestão realizada no passado. Após as discussões apresentadas, o 
presidente agradeceu a presença de todos. 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 audiência e encaminhada para publicação. 

VER LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / JULIANO CARLOS REIS / VER. LUIZ BENEDITO DE 
PAULA / VER. ANTÔNIO CÉSAR PICIRILO / VER.  MARIA APARECIDA CERIZE RAMOS / 

VER. PEDRO SÉRGIO DELFANTE / VER. SÉRGIO APARECIDO GOMES / VER. VINÍCIO JOSÉ 
SCARANO PEDROSO 
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 5164 QUE “DISPÕE SOBRE 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR À DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO-
PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2021” 

Aos vinte e oito 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, do 2º Vice-
Presidente, vereador Juliano Carlos Reis 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. O presidente declarou aberta esta audiência pública. Lisandro afirmou que, conforme 
justificativa do Chefe do Executivo Municipal, visa o presente projeto autorização para a abertura 
de Crédito Adicional Suplementar resultante da anulação de dotações orçamentárias, sendo, no 
valor de  R$ 244.000,00 destinado à aquisição de 01 (um) veículo (caminhão baú refrigerado) para 
a manutenção das atividades da Merenda Escolar (adesão à Ata de Registro de Preços do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE), e, nos valores de R$ 2.900.000,00 e R$ 
2.000.000,00 destinados às obras de construção de uma Unidade de Educação Infantil no bairro 
Alto Bela Vista, e, de reforma da E.M. Prof.º José Carlos Maldi, E.M. Campos do Amaral e E.M. 
Roque Scarano. O presidente disse ainda que o projeto está adequado com a Lei Orçamentária 
Anual, e que tais despesas atendem às diretrizes, objetivos e prioridades estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, não infringindo quaisquer disposições nelas 
contidas. Por fim, Lisandro informou que, para a realização desta audiência,foi divulgado o convite 
para participação popular, através das redes sociais, no site da câmara e no Jornal do Sudoeste. 
Lisandro solicitou, então, ao secretário que fizesse a leitura do projeto de lei. Após a leitura do 
projeto pelo secretário, o presidente da Casa solicitou que, findada esta audiência, a Comissão de 
Finanças, Justiça e Legislação fizesse a análise do projeto para que seja votado na sessão 
ordinária neste dia. Pela ordem, o vereador Pedro Sérgio Delfante destacou a importância do 
Projeto de Lei a ser discutido, pois há no município, segundo ele, uma demanda de 320 a 330 
crianças, e a creche a ser construída no bairro Alto Bela Vista já ajuda a reduzir esse número. 
Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos parabenizou os trabalhos dessa Casa, 
em conjunto com o Executivo, a fim de tratar de projetos tão importantes para a cidade, como 
esse em discussão nesta data. A vereadora solicitou ao secretário de educação e cultura, senhor 
Lucas Cândido, que apresentasse um pouco do projeto para a população. Com a palavra, o 
secretário afirmou que o projeto se faz importante para a compra de um caminhão frigorífico, que 
fará o transporte de alimentos utilizados nas merendas escolares. Além disso, será realizada uma 
reforma geral na escola Campos do Amaral, além de algumas reformas paliativas nas escolas 
José Campos Naldi e Roque Scarano. A vereadora Cidinha Cerize questionou ainda se será 
realizado o cancelamento de alguma ficha orçamentária, ou então, como seria realizada essa 
suplementação. Em resposta, o senhor Lucas afirmou que esses são recursos do FUNDEB que 
serão passados para essa ficha. Pela ordem, o vereador Pedro Delfante perguntou ao secretário 
se os recursos destinados à escola Roque Scarano já estão garantidos. Em resposta, o secretário 
disse que os recursos estão garantidos e que, além disso, a nova licitação irá prever a construção 
de duas novas salas e também a construção de um poço artesiano, pois há recorrência da falta de 
abastecimento de água. Pela ordem, a vereadora Cidinha Cerize afirmou que, no ano passado, os 
vereadores estiveram presentes na escola Roque Scarano e que uma das maiores demandas foi 
em relação à cobertura e reforma da quadra. Sendo assim, a vereadora solicitou uma atenção 
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especial à reforma da quadra. O vereador Luiz Benedito de Paula afirmou que foram utilizados 
bloquetes na construção da quadra, e que, se possível, colocar uma manta de concreto de 5 cm 
para deixar a quadra lisa para a utilização dos alunos.Nada mais havendo a tratar, o presidente 
declarou encerrada a audiência. 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 audiência e encaminhada para publicação. 

VER LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / VER. JULIANO CARLOS REIS / VER. LUIZ BENEDITO 
DE PAULA / VER. MARIA APARECIDA CERIZE RAMOS / VER. PEDRO SÉRGIO DELFANTE / 

VER. SÉRGIO APARECIDO GOMES / VER. VINÍCIO JOSÉ SCARANO PEDROSO 

 

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2021, às 17 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, do 2º Vice-
Presidente, vereador Juliano Carlos Reis 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, 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 Luiz 
Benedito de Paula 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: Correspondência do Grupo de Profissionais de Educação 
Física de São Sebastião solicitando apoio dos vereadores pela prioridade do grupo na vacinação 
contra Covid-19; Ofício nº 049/CFJL/2021 da Comissão de Finanças Justiça e Legislação, sobre a 
entrega da Ata da 17ª reunião da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. INDICAÇÕES: 
258/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando o serviço de tapa buracos 
na rua Antônio Rodrigues da Silveira, na altura do número 567, bairro Vila Formosa; 
259/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando o calçamento de um 
trecho na rua Paulo Radaelli, bairro Vila Radaelli, ligação com o bairro Jardim das Paineiras; 
260/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando o serviço de 
recapeamento na rua José de Oliveira Mafra, bairro São José, pois essa rua encontra-se com 
muitos buracos, causando transtornos aos motoristas; 261/ACP/2021 de autoria do vereador 
Antônio César Picirilo, solicitando o serviço de limpeza no terreno baldio localizado na rua 
Joaquim José Cardoso, na altura do número 610, ao lado da praça existente, bairro Verona; 
262/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando o serviço de limpeza na 
rua Miguel Joaquim de Oliveira, em frente ao número 5, bairro Rubens Rocha; 263/ACP/2021 de 
autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando o serviço de tapa buracos na rua Vereador 
Sebastião P. Pádua, bairro Rubens Rocha Gonçalves~; 264/ACP/2021 de autoria do vereador 
Antônio César Picirilo, solicitando que notifique o proprietário do terreno baldio, localizado na rua 
Maria José de Paula e Silva, na altura do número 310, em frente ao bar existente, bairro Alto Bela 
Vista; 265/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando a revitalização, 
incluindo a colocação de torneiras na Pracinha da Escola São José, bairro Vila Ipê; 265/ACP/2021 
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de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando serviço de manutenção geral no teto da 
Igreja do Morro do Baú e na estrada de acesso a igreja, que encontra-se bastante danificada, com 
buracos e pedras soltas; 266/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando 
a manutenção geral no Morro do Baú e na estrada de acesso a igreja, que encontra-se bastante 
danificada, com buracos e pedras soltas. ORDEM DO DIA:  NOVOS PROJETOS: PROJETO DE 
LEI Nº 5170 "Dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea, excedentes e 
sem uso, instalados por prestadoras de serviços que operem no município de São Sebastião do 
Paraíso, e dá outras providências" de autoria do Executivo Municipal. O projeto foi considerado 
objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a 
emissão dos pareceres técnicos; PROJETO DE LEI Nº 5171 "Disciplina o uso de caçambas 
estacionárias coletoras de entulhos nas vias públicas do município de São Sebastião do Paraíso e 
dá outras providências" de autoria 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. O vereador Pedro Delfante solicitou ao autor permissão para 
assinar o projeto; PROJETO DE LEI Nº 5172 "Institui incentivo fiscal para o desenvolvimento do 
esporte amador no âmbito do município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências” de 
autoria dos vereadores Juliano Carlos Reis, Lisandro José Monteiro, Vinício José Scarano 
Pedroso. O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de 
Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres técnicos; PROJETO DE LEI Nº 
5173 “Dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei Municipal nº 4707/21, que concede subsídio 
tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do município de São 
Sebastião do Paraíso e abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício 
vigente” de autoria do Executivo Municipal. Aprovado. A vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos 
solicitou ao presidente dispensa de interstício para a Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, 
de imediato, apresentar o parecer e o projeto ser votado em primeira e segunda votação. O 
presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para a apresentação do parecer da Comissão 
de Finanças, Justiça e Legislação. Apresentado o parecer favorável da comissão e aprovado em 
plenário, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade dos presentes em primeira e segunda 
votação e será encaminhado à sanção;  PROJETO DE LEI Nº 5174 “Dispõe sobre o direito de 
preferência à vacinação contra o Covid-19 a todos os trabalhadores do transporte coletivo de 
passageiros às pessoas prioritárias e inclusas no grupo de risco que menciona e dá outras 
providências” de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes. Os vereadores Juliano Carlos Reis 
e Luiz Benedito de Paula solicitaram permissão para assinar o projeto. Aprovado, nesse momento 
o vereador Pedro Delfante requereu dispensa de interstício para aprovação do projeto de 
imediato. O presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para a apresentação do parecer 
da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Apresentado o parecer favorável da comissão e 
aprovado em plenário, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade dos presentes em primeira e 
segunda votação e será encaminhado à sanção; PARECER DAS COMISSÕES: PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 76 "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. 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. Nesse momento, o 
vereador Sérgio Gomes requereu dispensa para primeira e segunda votação. O projeto foi 
aprovado em primeira e segunda votação e será encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 
5138 "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras 
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providências” 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. Nesse momento, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu dispensa para 
primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em primeira e segunda votação e será 
encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 5151 "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 de 
Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a 
legalidade para deliberação em plenário. O presidente da Casa solicitou, antes da votação do 
projeto de lei, ao secretário que fizesse a leitura de um ofício do vereador José Luiz das Graças 
que, apesar de não estar presente nesta sessão devido à sua recuperação da Covid-19, afirmou 
ser favorável à aprovação deste projeto. De acordo com o vereador José Luiz das Graças, caso o 
projeto não seja aprovado, no futuro, os servidores públicos municipais inativos poderão ficar sem 
receber. Além disso, o vereador afirmou que os cálculos atuariais já demonstram números 
exorbitantes, na casa de quase 400 milhões de reais. Sendo assim, o vereador disse ser favorável 
a esse projeto de lei, a fim de garantir que o servidor receba a aposentadoria. Aprovado com o 
voto contrário do vereador Sérgio Aparecido Gomes. Nesse momento, o vereador Juliano Carlos 
Reis requereu dispensa para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em primeira 
votação com o voto contrário dos vereadores Antônio César Picirilo e Sérgio Aparecido Gomes, e 
segunda votação com o voto contrário dos vereadores Antônio César Picirilo e Sérgio Aparecido 
Gomes. O projeto será encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 5158 "Altera a Lei 4599/19 
que estabelece a ficha limpa e condições para nomeação e exoneração de cargos e funções de 
livre nomeação no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e 
do Poder Legislativo de São Sebastião do Paraíso” 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. Nesse momento, o vereador Juliano Carlos 
Reis requereu dispensa para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em primeira e 
segunda votação e será encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 5160 "Ratifica o terceiro 
termo aditivo ao contrato de consórcio público do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento 
sustentável da região de São Sebastião do Paraíso - MG. 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 projeto 
estará em pauta para primeira votação.; PROJETO DE LEI Nº 5163 "Denomina uma via pública 
ainda sem denominação de rua José Reliquias" de autoria do vereador 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. Nesse momento, a 
vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu dispensa para primeira e segunda votação. O 
projeto foi aprovado em primeira e segunda votação e será encaminhado à sanção; PROJETO DE 
LEI Nº 5164 "Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar à dotação do orçamento-
programa do município de São Sebastião do Paraiso para o exercício financeiro de 2021” 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. 
Nesse momento, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu dispensa para primeira e 
segunda votação. O projeto foi aprovado em primeira e segunda votação e será encaminhado à 
sanção; PRIMEIRA VOTAÇÃO: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1079 "Outorga o título de 
Cidadão Honorário Paraisense ao senhor Antônio Gaspar Chaves" de autoria dos vereadores 
Lisandro José Monteiro e Vinício José Scarano Pedroso. APROVADO. O projeto será 
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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. Aprovado. Nesse momento, o vereador Sérgio Gomes requereu dispensa 
para segunda votação. APROVADO. O projeto será encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 
5157 “Institui o programa municipal "Adote uma Parada de Ônibus" no município de São 
Sebastião do Paraíso” de autoria do vereador Antônio César Picirilo. APROVADO. Nesse 
momento, a vereadora Cidinha Cerize requereu dispensa para segunda votação. APROVADO. O 
projeto será encaminhado à sanção; SEGUNDA VOTAÇÃO:  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. APROVADO. O 
projeto será encaminhado à sanção; 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 Executivo, Legislativo e Autarquias 
Municipais e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. APROVADO. O projeto 
será encaminhado à sanção. GRANDE EXPEDIENTE: Pela ordem, o vereador Sérgio Aparecido 
Gomes requereu que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) Moção de Pesar à família do 
senhor Alfeu Lopes de Miranda; 2) Moção de Pesar à família do senhor Ivan Carlos Gomes 
Pereira; e 3) Moção de Pesar à família da senhora Elizabete Marin. 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 
comentando sobre um recurso no valor de 5 milhões de reais destinados pelo governo de Minas 
Gerais, através de um acordo feito entre a Vale e o Governo de Minas, graças ao trabalho e união 
da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas. Pela ordem, 
o vereador Vinício Scarano afirmou que o projeto sobre esse tema está há cem dias parado para 
entrar em pauta na Assembleia e que o presidente da Assembleias, deputado Agostinho Petrus 
não coloca em pauta. Segundo o vereador Vinício, tudo indica que o deputado Agostinho Petrus 
deseja fazer emendas no projeto visando que os recursos que serão repassados para os 
municípios possam ser utilizados sem destinação específica e sem a necessidade de prestação 
de contas. Segundo o vereador, o acordo firmado especifica que o recurso deve ser destinado a 
investimentos no município e deve ser prestado conta sobre sua utilização. Prosseguindo, Pedro 
Delfante solicitou que fosse encaminhada uma indicação solicitando que a prefeitura se mobilize e 
estude a possibilidade de melhorar os salários dos professores, educadores e dos profissionais de 
saúde, a partir de 2022. Pedro solicitou ainda que fosse encaminhado um ofício em nome da Casa 
solicitando a patrolagem e colocação de cascalho na estrada dos Marques. O vereador requereu 
que fosse encaminhada uma Moção cumprimentando a Diretoria da Associação Atlética 
Paraisense que, com grande esforço, dedicação e empenho, estão mantendo o campo em boas 
condições de uso para a população. Pedro Delfante requereu que fosse encaminhado um ofício 
ao Executivo solicitando providências quanto a reforma do prédio principal da Escola Municipal 
Campos do Amaral, melhorias e ampliação da Escola Municipal Ibrantina Amaral e também da 
Escola Roque Scarano. O vereador requereu o envio de uma Moção de Parabenização à atleta de 
jiu-jitsu Bia Siqueira, que se prepara para a competição nacional. Pedro Delfante requereu o envio 
de um ofício ao executivo solicitando, caso possível, que seja encaminhado a essa Casa 
Legislativa um projeto de implantação com mais pontos de internet gratuita. Pedro Delfante 
afirmou que é necessário dar uma atenção especial à demanda trazida à essa Casa através do 
doutor Geovane Medeiros, representante da MobyCar, sobre a regulamentação do serviço 
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prestado por empresas de transporte por aplicativo. Por fim, o vereador Pedro Delfante solicitou 
ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que encaminhe algum projeto 
viável para amenizar a situação dos cavalos e outros animais soltos pela cidade. 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 
iniciou sua fala requerendo que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) ao Executivo, à 
Vigilância Sanitária e à Copasa, solicitando providências urgentes quanto ao descarte de esgoto a 
céu aberto, na avenida Zoroastro Bícego, que está causando mal cheiro, bem como, a colocação 
da tampa da caixa desse esgoto, pois a caixa aberta como está, tem oferecido risco de acidentes 
as pessoas e animais. 2) ao Corpo de Bombeiros e à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando 
que seja realizada uma avaliação em relação a um galho localizado acima do telhado da escola 
Campos do Amaral. Além dos ofícios, a vereadora parabenizou à Casa pelo trabalho realizado 
visando o bem da sociedade, e parabenizou também os esforços realizados pela Comissão de 
Finanças, Justiça e Legislação, pois manteve seus trabalhos em dia, apesar das dificuldades 
trazidas pela ausência dos vereadores José Luiz das Graças e Marcos Antônio Vitorino. 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 que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) ao deputado Antônio Carlos 
Arantes, solicitando que seja viabilizada a implantação de uma academia ao ar livre na praça 
existente na Rua Aldo Semenzi com a Rua Orlando Soares de Aguiar, no bairro Jardim Califórnia 
Garden; 2) ao Executivo Municipal, solicitando que determine à Secretaria Municipal de Obras, 
Serviços Públicos e Planejamento Urbano, que seja realizada a manutenção nas calçadas da 
Avenida Dr. Delfim Moreira, em frente ao número 2030, ao lado da Prefeitura, e na Praça da 
Prefeitura em frente ao Edifício Parque das Águas, na rua Dr. Placidino Brigagão, nº 2121. As 
raízes das árvores danificaram o piso da praça; 3) ao Executivo Municipal, solicitando que sejam 
realizadas adequações na passagem da depressão da água da mina, localizada na rua Letônia 
esquina com a rua Luxemburgo; 4) ao Executivo Municipal, solicitando a construção de uma guia 
(meio-fio) na Rua Abel Delfante, bairro Jardim América VII; 5) ao Executivo  Municipal, solicitando 
a manutenção do mata-burro existente na estrada vicinal entre os bairros Faxina e Rocinha, 
próximo as propriedades dos senhores Benedito Gabriel e José de Bello; 5) ao Executivo 
Municipal, solicitando a abertura no canteiro da Avenida Central com a Rua Cecília Gonçalves 
Pádua Resende, no bairro Jardim Planalto; 6) ao Executivo Municipal, solicitando a manutenção 
nas estradas vicinais, desde a estrada da Guardinha até as propriedades dos senhores: Bairro 
Morro Alto, Agnaldo Resende, Márcio Aguiar e Isabel Resende; e Bairro Furna, Ari Teodoro, 
Capitão e João Laércio. 7) ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizado o aumento de 
potência na Estação de Rádio Base - ERB, antena de celular, do distrito de Guardinha; 8) ao 
Executivo Municipal, solicitando a implantar pintura "PARE" horizontal nos cruzamentos da 
avenida Oliveira Resende com as ruas Piauí e Ceará, bairro Vila Helena; 9) ao Executivo 
Municipal, solicitando a colocação de cascalho ou pedra brita em todos os pontos críticos da 
estrada do Morro Vermelho; 10) ao Executivo Municipal, solicitando a implantação das seguintes 
sinalizações de trânsito nas rotatórias da avenida Zezé Amaral: placas verticais "DÊ A 
PREFERÊNCIA", no lado esquerdo da avenida, e sinalizações horizontais "DÊ A PREFERÊNCIA" 
no asfalto. . 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 que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) ao doutor 
Augusto Pádua, Moção de agradecimentos por sua contribuição ao esporte paraisense e, em 
especial, pelo incentivo para a elaboração do Projeto de Lei n° 5172, em tramitação nesta Casa; 
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2) à Superintendente da Regional de Passos, senhora Kátia Rita Gonçalves, solicitando a 
viabilização de uma nota técnica para inclusão na lista de grupos prioritários no plano de 
vacinação contra a covid-19, os moto taxistas, incluindo-os no grupo do transporte coletivo e 
rodoviário. 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: 
1) ao comandante da Polícia Militar, solicitando a maior presença de policiamento no bairro Jardim 
Belvedere, pois há muito trânsito e aglomerações naquele bairro e entorno; e 2) ao Executivo 
Municipal, solicitando estudada a possibilidade de implementar na escola do distrito de Guardinha, 
aulas de musicalização, de artesanato, alimentação às crianças, assim como foi realizado na 
gestão do ex-prefeito Pedro Cerize, que muito contribuiu em relação a esse tema. Sobre o Projeto 
de Lei 5151, o vereador Antônio Picirilo afirmou que votou contrário ao projeto pois, apesar de 
entender que essa é uma questão que a atual gestão municipal está buscando resolver problemas 
de administrações passadas que foram mal elaboradas, os servidores não merecem ser mais uma 
vez prejudicados, como se eles sempre tivessem culpa. O vereador destacou ainda o primeiro 
semestre de atuação de toda administração municipal, em especial a Secretaria de Saúde e todos 
os envolvidos que demonstraram uma atuação humanizada que merece todo o mérito. Por fim, o 
vereador afirmou conhecer a pessoa do deputado Antônio Carlos Arantes e disse que, 
conhecendo o deputado, sabe que ele busca fazer tudo o que está ao seu alcance para trazer 
melhorias para o município de Paraíso. 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 comentando sobre os 
problemas envolvendo a tarifa de água e a taxa de esgoto cobrada pela Copasa. Segundo o 
vereador, essa questão vem sendo discutida há algum tempo, e foi em meados de julho de 2019 
que os vereadores tiveram o conhecimento de um acordo envolvendo Arsae, Ministério Público e 
Prefeitura Municipal, sem a participação da Câmara Municipal, para estender o prazo para que a 
Copasa fizesse as adequações necessárias. A partir de então, a Copasa acelerou as obras 
necessárias e findou-se a possibilidade de qualquer tipo de rescisão unilateral de contrato, 
prosseguiu o vereador. Contudo, apesar de não ser a redução desejada, Vinício Scarano afirmou 
que, com o apoio desmedido dos vereadores e do atual prefeito, ficou estabelecido pela Arsae, 
para a revisão tarifária deste ano, a redução da cobrança de 1,5% na água, e de 26% no esgoto, o 
que será impositivo para a Copasa. Além disso, sobre o distrito de Guardinha, Vinício Scarano 
afirmou que o distrito nunca foi tão bem assistido pela administração municipal, e afirmou ainda 
que não só o distrito, mas todo o município de Paraíso, terá todas as ruas asfaltadas. Pela ordem, 
o presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, iniciou sua fala requerendo o envio dos 
seguintes ofícios: 1) Moção de Pesar à família do senhor José Francisco Cassiano; e 2) Moção de 
Pesar à família do senhor Eduardo Luiz Ribeiro. Além disso, Lisandro afirmou que foi convidado 
pelo reitor da UFLA para participar, junto ao prefeito e os demais vereadores, de uma reunião 
sobre o campus, que acontecerá no próximo dia sete. Sobre o projeto de reestruturação do 
INPAR, Lisandro afirmou que o projeto foi amplamente debatido em audiências, diversas frentes 
de estudos foram realizadas e por fim, após mais uma audiência, a Casa votou esse projeto 
buscando a melhor opção para os servidores. Pela ordem, o vereador Vinício Scarano afirmou 
que a mudança deveria ter acontecido desde julho de 2020 por força da emenda constitucional de 
2019. Durante esse período o projeto foi debatido e foi visto que os municípios nos quais a o 
instituto de previdência própria estivessem com déficit atuarial não poderia aderir a tributação 
progressiva, o que é o caso de Paraíso. Sendo assim, foi contratada uma empresa especializada 
que apresentou três opções de reforma para o município, e após mais uma audiência pública, a 
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Casa votou na opção que causava menos impacto negativo para os servidores e garantindo o 
recebimento de benefícios da previdência própria num futuro. 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 AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI N° 5168, QUE "AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, VISANDO A ABSORÇÃO DOS ANOS INICIAIS DA REDE 
ESTADUAL E MUNICIPALIZAÇÃO DA E.E. SÃO JOSÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Aos trinta dias do mês de junho de 2021, às 18 horas, na Sala de Sessões Presidente Tancredo 
Neves, situada à Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, nesta cidade de São Sebastião do 
Paraíso, MG, com a presença dos ilustres vereadores Juliano Carlos Reis, Lisandro José 
Monteiro, Luiz Benedito de Paula, Maria Aparecida Cerize Ramos, Pedro Sérgio Delfante, Sérgio 
Aparecido Gomes e Vinicio José Scarano Pedroso, realizou-se esta Audiência Pública para tratar 
sobre o Projeto de Lei n° 5168, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, visando a absorção dos anos iniciais 
da rede estadual e municipalização da E.E. São José e dá outras providências". Compuseram a 
mesa de discussões o vice-prefeito municipal, Daniel Tales de Oliveira, o Secretário Municipal de 
Educação, Lucas Cândido de Oliveira, a diretora da 35ª Superintendência de Ensino, Maísa 
Claudia de Melo Barreto e o Secretário Muncipal de Planejamento e Gestão, José Henrique 
Caldas de Pádua. Participaram também representantes da educação municipal, sindicalistas e 
população interessada, conforme lista de presença anexa. Inicialmente, o Presidente Lisandro 
José Monteiro declarou aberta a audiência e informou, a título de esclarecimentos, que a 
audiência é uma reunião pública, onde todos da comunidade são convidados a comparecer, dar 
suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas para encontrar soluções 
para os problemas em questão. Informou, ainda, que divulgação para participação popular da 
audiência foi feita por meio das redes sociais, jornais, TV, carro de som, site da Câmara, 
Facebook e Instagram. Prosseguindo, o vereador secretário Luiz Benedito de Paula procedeu com 
a leitura da justificativa e objetivos do presente projeto de lei, destacando que a propositura 
pretende autorizar a municipalização do Ensino Fundamental I anos iniciais, que corresponde às 
turmas de 1º ao 5º ano da Educação Básica e também a municipalização da Escola Estadual São 
José, e que a iniciativa é do governo do Estado através do projeto intitulado "Mãos Dadas", além 
de repassar investimentos no valor de oito milhões de reais. Ressaltou que em relação à 
municipalização da Escola São José, será transferido o prédio ao município, juntamente com os 
mobiliários, equipamentos em geral e recursos institucionais. Destacou que o acordo tabulado 
pelo Município com o Estado via Superintendência Regional de Ensino abre campo para enfim ter 
professor de apoio na rede municipal, o que irá gerar mais empregos e ainda dará condições de 
entregar, até julho de 2022, duas escolas com capacidade de 400 alunos cada, na região dos 
bairros Belvedere e Diamantina. Ressaltou que haverá um aumento de R$4,5 milhões do Fundeb 
e mais R$1,5 milhão do Qese por ano, que possibilitarão ao município garantir gastos com 
profissionais, viabilizando o aumento da demanda financeira para custear o serviço ao cidadão. 
Prosseguindo, o Presidente passou a palavra à diretora da 35ª superintendência de ensino, Maísa 
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Claudio de Melo Barreto. Inicialmente, Maísa esclareceu que o Projeto "Mãos Dadas" foi criado 
em março de 2021, lançado pelo governador Romeu Zema. Afirmou que a educação básica é 
direito de todos e, no caso de São Sebastião do Paraíso, ela não está universalizada. Destacou 
que em relação aos anos iniciais de ensino fundamental, finais e médio, há vagas para todos os 
estudantes, mas não há para a educação infantil, principalmente em elação às creches, cabendo 
aos gestores públicos criar oportunidades para universalização deste direito. Afirmou que, o 
recurso de R$8 milhões para construção de unidades escolares auxiliará na universalização do 
direito às creches e educação infantil. Prosseguindo, Maísa realizou apresentação power-point 
através de data-show instalado no plenário. Na primeira transparência, foi apontado que a 
descentralização do ensino no Projeto "Mãos Dadas" eleva a qualidade da educação e promove o 
crescimento do IDEB; gera uma unidade no atendimento educacional do ciclo da infância com 
planejamento pedagógico contínuo; amplia o regime de colaboração entre Estado e município; 
melhora significativamente a infraestrutura das escolas; possibilita a ampliação da oferta da 
educação infantil pelos municípios e permite a ampliação da oferta do Ensino Médio diurno, 
Ensino Médio em tempo integral e a expansão da educação profissional pelo Estado. Em seguida, 
afirmou que o amparo legal dos anos iniciais e municipalização está previsto no art. 211 da 
Constituição da República e no art. 10º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 
9.394/1996. Na próxima transparência, destacou os benefícios para os município: R$8 milhões em 
investimentos para construção e unidades escolares proporcionando ampliação de vagas para as 
crianças na educação infantil; apoio pedagógico com regime de colaboração para melhorar os 
indicadores educacionais dos municípios; suporte durante a transição dos alunos do estado para o 
município; e, por fim, recursos humanos e infraestrutura, por meio da cessão de imóvel e 
possibilidade de adjunção do professor com ônus para o Estado, ou seja, o Estado arcará com as 
despesas desse professor por tempo indeterminado, conforme Estatuto do Magistério e anuência 
do servidor. Prosseguindo, destacou que os servidores efetivos das escolas estaduais absorvidas 
terão a garantia de permanecer no município de lotação, e que os professores efetivos e 
especialistas da educação básica poderão ficar em adjunção no município, com ônus para o 
Estado, pelo tempo em que permanecer o interesse das partes. O Estado arcará com os custos 
de folha dos servidores efetivos, em adjunção ou não no município, garantindo todos os direitos e 
benefícios, incluindo o IPSEMG e aposentadoria, além das promoções e progressões da carreira. 
Em seguida, afirmou que para os professores da rede estadual de ensino, serão oferecidos os 
cursos de pós-graduação em alfabetização e letramento, educação matemática, educação 
especial e ensino religioso e cursos de licenciatura em artes, letras-português, física e 
matemática. Para os diretores de escolas exclusivas de anos iniciais, que forem absorvidas pelo 
município, será oferecido curso de gestão educacional, custeados integralmente pelo Estado. Nos 
próximos slides, apresentou quantitativo de matrículas de alunos das escolas estaduais - EF anos 
iniciais, totalizando 982 alunos e 46 turmas, bem como a Resolução SEE n° 4584, que dispõe 
sobre o Projeto "Mãos Dadas". Prosseguindo, o Presidente passou a palavra ao Secretário 
Municipal de Educação, Lucas Cândido de Oliveira, que destacou que, com o recurso de R$8 
milhões, haverá oportunidade para construção de duas creches e duas escolas. Afirmou que, 
enquanto os prédios não estiverem construídos, os alunos permanecerão nas escolas estaduais 
durante o ano de 2022 e, após a entrega das construções, acontecerá o remanejamento dos 
alunos para as novas escolas. Destacou que a educação infantil é responsabilidade da rede 
pública municipal e, atualmente, devido a falta de espaço físico, não há oportunidade de atender 
toda a demanda em tempo integral. Afirmou, assim, que a partir do momento que forem 
construídos os quatro novos prédios, haverá condição de atender maior número de crianças em 
regime integral. Afirmou, por fim, que a partir do próximo ano, será apresentado projeto de lei para 
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a criação de professor de apoio, bem como serão adquiridos equipamentos e materiais 
pedagógicos para a sala de inclusão. Prosseguindo, o vice-prefeito, Daniel Tales de Oliveira, 
destacou que o recurso de R$8 milhões para a construção de novas creches e escolas trará 
dignidade às famílias paraisenses. Afirmou que há planejamento para o 14º salário para os 
professores e andamento no plano de carreira do magistério. Destacou que o projeto de 
implantação contempla construção de escolas e creches nos bairros Belvedere e Diamantina. Por 
fim, ressaltou os feitos da gestão do Executivo durante os primeiros meses de mandato. 
Prosseguindo, o Presidente convidou, para fazer uso da tribuna, Márcio Roberto Freitas, 
representando Sind-UTE. Inicialmente, Márcio destacou que, devido a atual conjuntura de cenário 
pandêmico, não é momento para a discussão de implantação do projeto, uma vez que os alunos 
estão em aulas online, muitos sem equipamentos para acompanharem essas aulas. Afirmou que 
há diversos professores designados que poderão ficar desempregados, além de diversos 
professores de apoio que não são efetivos. Destacou que o Sind-UTE não é contrário à 
construção de escolas ou creches, mas que a rede estadual não deve ser prejudicada. Afirmou 
que em mais de cem cidades o prefeito recusou o Projeto "Mãos Dadas" e que a categoria de 
base e servidores da educação deveria ser ouvida. Solicitou, por fim, que o projeto seja muito 
discutido, que sejam pesados os prós e contras, principalmente no que se refere à terminalidade 
de ensino. Em seguida, ocupou a tribuna Lilian Aparecida de Oliveira Gonçalves, professora e 
diretora do Sind-UTE. Lilian iniciou pontuando que o processo de municipalização começou em 
1998 e citou o exemplo de Capitólio, onde afirma que a municipalização não funcionou. Destacou 
que Capitólio foi uma das primeiras cidades a rejeitar o Projeto "Mãos Dadas", assim como outras 
99 cidades. Citou que o PL2617/21, que trata da obrigatoriedade de consulta prévia e 
concordância da comunidade escolar para fins de descentralização do ensino na rede estadual, e 
o PL2657/21, que trata do "Projeto Mãos Dadas", ambos em tramitação na ALMG, ainda estão em 
análise pela Comissão de Constituição e Justiça e ainda sequer foram votados. Questionou, desta 
forma, retoricamente, os motivos de a Câmara Municipal já estar discutindo o projeto. Ressaltou 
que o PL2657/21 trata, em seus artigos 5° e 7°, que o valor de incentivo financeiro está 
condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária e que o município não é obrigado a 
participar. Ressaltou, ainda, não ser contrária ao recurso de R$8 milhões para a construção de 
creches. Em seguida, Regina Célia Nunes, representando o SEMPRE-Sudoeste, na Tribuna, 
destacou que não se posicionaria nem contra nem a favor da municipalização, mas apenas 
apresentaria a realidade da educação municipal, sob o ponto de vista do servidor municipal. 
Regina apresentou estudo feito pelo sindicato, com comparativos de tabela salarial de 
profissionais da educação e geral. Regina apresentou, assim, algumas demandas da educação 
municipal: reajuste para os profissionais do magistério conforme Lei Federal do Piso Nacional; 
recomposição das perdas salariais dos profissionais do Magistério acumuladas ao longo dos anos 
pelo não cumprimento da Lei Federal; pagamento de abono salarial aos professores como forma 
de compensação pelo investimento em tecnologia, às próprias expensas para as aulas remotas; 
envio de plano de carreiras e remuneração do magistério para aprovação da Câmara; pagamento 
de auxílio alimentação aos professores que assumirem substituição em horas adicionais, inserindo 
este direito no artigo 83 do Plano de Carreira do Magistério; prever o recolhimento da contribuição 
previdenciária ao INPAR sobre as horas adicionais que os professores efetivos assumem em 
substituição para que não sofram uma queda drástica em seus rendimentos quando estiverem 
afastados por licença-saúde, uma vez que o vínculo com a turma continua com a natureza de 
horas adicionais é bem diferente de simples horas extras; remuneração em horas extras para o 
sábado letivo; manutenção do pagamento dos acordos judiciais de restituição dos descontos 
indevidos sobre as verbas não incorporáveis a aposentadoria dos servidores, nos processos 
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ajuizados em face do INPAR e do Município; manutenção da agenda positiva, com participação do 
Legislativo. Prosseguindo, Cícero Barbosa da Silva, representando o Conselho Municipal de 
Educação, destacou que o processo de municipalização é benéfico ao município e atende ao 
anseio da comunidade. Afirmou que, caso a municipalização não aconteça, as crianças dos 
bairros Belvedere, Diamantina, Nascentes do Paraíso, João XXIII e São Francisco terão que 
continuar se deslocando para escolas longe de casa, além de gastos com transporte por parte do 
município. Afirmou que quando a estrutura for criada, haverá possibilidade de a rede estadual 
executar programa de educação integral com alunos do 6º ao 9º ano, reduzindo desemprego, com 
possibilidade de contratação de professores que atualmente são designados. Destacou, ainda, 
que o recurso do Fundeb é repassado per capita e, portanto, não faltarão recursos para o 
município manter as novas escolas. Afirmou que apenas um ponto gera preocupação, em relação 
à Escola São João da Escócia, Escola Comendador João Alves de Figueiredo e Escola 
Comendadora Ana Cândida de Figueiredo. Cícero afirmou que entende não ser o momento da 
municipalização dos anos iniciais da Escola Comendadora Ana Cândida de Figueiredo e Escola 
São João da Escócia por questões de territorialidade, pois ficaria longe para buscar alunos da Vila 
Muschioni para levar para outra escola. Sugeriu, assim, a proposta de municipalização total da 
Escola Comendador João Alves de Figueiredo e, em contrapartida, deixar Escola Comendadora 
Ana Cândida de Figueiredo e Escola São João da Escócia a cargo do Estado. Afirmou que deve 
haver maior clareza na garantia dos direitos do servidor estadual, de que não serão prejudicados 
com a municipalização. Cícero concluiu que a municipalização só tem a acrescentar do ponto de 
vista social. Prosseguindo, o prefeito municipal, Marcelo de Morais, participou da audiência 
através de reunião realizada pelo aplicativo Google Meet e com projeção no painel do plenário. O 
prefeito afirmou que há planejamento de plano de cargos e carreiras do magistério e já determinou 
ao Secretário de Educação o planejamento de projeto para criação de 14º salário do professor, de 
modo a valorizar os bons profissionais. Afirmou, ainda, que serão abertas mais de 80 vagas de 
professores nas escolas após a municipalização e que os professores poderão escolher em qual 
escola municipal querem trabalhar. Marcelo destacou que a Lei Municipal n° 2529, aprovada em 
1997, já autoriza o município a realizar a municipalização. Destacou que já exigiu da 
superintendente regional, Maísa, que não sejam demitidos vice-diretores, bem como solicitou ao 
Secretário de Educação, Lucas, que faça o trabalho de pegar o tempo do magistério e trazer para 
dentro do município, além de proposta de 14º salário e plano de cargos e carreiras aos 
professores. Em seguida, o Presidente passou a palavra aos vereadores presentes. Inicialmente, 
o vereador Sérgio Aparecido Gomes afirmou que se o Projeto "Mãos Dadas" fosse relevante, não 
teria a rejeição de várias cidades e inclusive, dos deputados estaduais. O vereador tomou como 
exemplo, a cidade de São Francisco, de 56 mil habitantes, onde não ocorreu a municipalização. 
Mencionou, ainda, o Art. 211 da Constituição, que trata que os municípios atuarão prioritariamente 
no ensino fundamental da educação infantil, e os estados e distrito atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e ensino médio. Mencionou, ainda, o Art. 5° do Projeto "Mãos Dadas" - 
PL2657/21, em tramitação na Assembleia Legislativa, que dispõe que o incentivo financeiro visa a 
garantir a participação da comunidade escolar na aplicação dos recursos, com vistas à ampliação 
da transparência e ao aprimoramento do processo de prestação de contas e que o valor do 
incentivo financeiro está condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária. Afirmou, 
portanto, que o Estado não pode garantir que vai honrar com esse compromisso posteriormente à 
municipalização. Sérgio reiterou, ainda, não ser contra a construção de creches ou escolas, 
inclusive afirmou que a Câmara possui recursos para auxiliar o município nesse quesito. Afirmou 
que o Estado está diante de uma crise que não se aplica o mínimo constitucional, que o estado vai 
diminuir sua receita, que matrículas serão triplicadas, além dos investimentos que tem que ser 
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feitos em mobiliários, professores e reforma de escola. Destacou, ainda, em referência ao Projeto 
"Mãos Dadas" do governo estadual potencializa o sucateamento do ensino público estadual e a 
progressiva destruição de carreira dos servidores do estado; elevará o número de desempregos 
no município; as crianças perderão seu vínculo social com a escola, já que irão estudar em outra 
instituição e não atendendo o local de referência próxima a sua realidade e de sua família; as 
crianças terão que se deslocar por meio de transporte público estando expostas aos perigos do 
trânsito; e, por, fim, que o município arcará com despesa imensa, recebendo um grande 
quantitativo de alunos na sua rede, com aluguel de imóveis para abrigá-los, mobiliário novo, 
material escolar, contrato de professores e transporte público. Prosseguindo, o vereador Pedro 
Sérgio Delfante manifestou-se favoravelmente ao projeto, ressaltando que o propositura será 
vantajosa para o município, atendendo bairros periféricos com novos prédios escolares com 
capacidade para 400 crianças. Sugeriu homenagear o educador Márcio e o prefeito Waldir 
Marcolini na construção das novas escolas e ressaltou que serão criados novos postos de 
trabalho. Em seguida, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos questionou à diretora da 35ª 
Superintendência de Ensino, Maísa Claudia de Melo Barreto, o quantitativo de professores 
efetivos pela rede estadual no município. Maísa respondeu que esse número corresponde a 34. A 
vereadora questionou quantos seriam os contratados/designados. Maísa informou que também 
34. A vereadora questionou o que acontecerá aos professores contratados após 31 de dezembro 
de 2021. Maísa respondeu que todo contrato não tem um vínculo com o estado assim como a 
carreira de um professor efetivo. Afirmou que ninguém será demitido até 31 de dezembro e que, a 
partir de 2022, haverá um novo processo seletivo de acordo com a legislação própria. A vereadora 
questionou como seria feita a transferência do estado para o município em relação ao plano de 
cargos e carreiras e progressão Ipsemg, e se os servidores perderiam esses direitos. Maísa 
afirmou que todo professor efetivo não perderá nenhum direito, destacando que cada servidor 
efetivo terá reunião com a superintendência para analisar cada caso individualmente. Destacou 
que, no caso de professores efetivos que residem em outros municípios será oferecida a remoção 
e, no caso dos que residem em São Sebastião do Paraíso, será oferecida a adjunção para os que 
queiram atuar nos anos iniciais e o aproveitamento nas outras escolas estaduais nas funções de 
professor. A vereadora questionou se haveria redução salarial. Maísa informou que não. A 
vereadora questionou se os contratados que possuem planos de saúde perderão esse direito. 
Maísa informou que o contratado não será transferido para o município, pois terá que prestar o 
processo seletivo da prefeitura e do estado para 2022. A vereadora questionou se os 34 
professores efetivos terão a garantia de não optarem por serem transferidos e permanecerem em 
suas respectivas funções para as quais foram designados. Maísa afirmou que o oferecimento de 
segunda licenciatura e pós-graduação aos 34 professores efetivos é opcional, caso queiram 
completar a sua formação. A vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos concluiu seu discurso 
afirmando que cada município deve estudar se o processo de municipalização é viável ou não e, 
por fim, manifestou que, no caso de São Sebastião do Paraíso, a municipalização será positiva. 
Em seguida, o vereador Vinicio José Scarano Pedroso questionou se o aumento de R$4,5 milhões 
do Fundeb e R$1,5 milhão do Qese por ano é devido às matrículas que serão inseridas na 
municipalização. O Secretário de Educação, Lucas Candido de Oliveira, informou que sim, pois o 
recurso é recebido por número de alunos. Informou que é feito senso anualmente e, a partir do 
momento que ocorrer a municipalização, todos os alunos passarão a integrar a equipe do 
município e automaticamente os recursos vêm para o município. O vereador Vinicio afirmou que 
existe a possibilidade de ocorrer a municipalização mesmo se o Projeto de Lei n° 5168 não seja 
aprovado, mas questionou se a aprovação deste projeto está condicionada ao recebimento do 
investimento oferecido a São Sebastião do Paraíso pelo governo do Estado. Maísa, em resposta, 
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disse que sim. O vereador questionou, ainda, sobre o quantitativo de servidores necessários para 
atuar nas novas quatro escolas. Lucas Cândido afirmou que não possui esse quantitativo, mas 
que corresponderá a um grande número de novos servidores. Por fim, o vereador questionou 
como está sendo feito o contato entre os servidores e a superintendência sobre o assunto. Maísa 
afirmou que o primeiro contato foi com os diretores das escolas envolvidas e o contato com os 
professores será individualmente diretamente com a superintendência de ensino. Prosseguindo, o 
vereador Luiz Benedito de Paula destacou que a construção das novas creches e escolas será 
uma ação benéfica, aumentando a demanda de profissionais e facilitando o acesso aos alunos 
dos bairros. Após as considerações finais, o Presidente Lisandro José Monteiro afirmou que serão 
atendidas as demandas por creche, especialmente nos bairros Belvedere e Diamantina. Nada 
mais havendo a se tratar, o Presidente Lisandro José Monteiro declarou encerrada a audiência 
pública. E, para constar, foi redigida a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada 
pelos vereadores que compareceram a presente audiência pública, acompanhada da lista de 
presença dos participantes. 

VER. JULIANO CARLOS REIS / VER. LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / VER. LUIZ BENEDITO 
DE PAULA / VER. PEDRO SÉRGIO DELFANTE / VERª. MARIA APARECIDA CERIZE RAMOS / 

VER. PEDRO SÉRGIO DELFANTE / VER. VINICIO JOSÉ SCARANO PEDROSO / VER. 
SÉRGIO APARECIDO GOMES 

  

ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos cinco dias do mês de julho de 2021, às 18 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, 2º Vice-Presidente, vereador Juliano Carlos Reis, 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 e Vinício José Scarano 
Pedroso, e com a ausência justificada dos vereadores José Luiz das Graças e Sérgio Aparecido 
Gomes, realizou-se esta Reunião Extraordinária do Poder Legislativo Municipal. Havendo número 
regimental, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o vereador Marcos Antônio Vitorino 
para desfraldar o Pavilhão Nacional. ORDEM DO DIA:  PARECER DAS COMISSÕES:PROJETO 
DE LEI Nº 5168 "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de 
Estado de Educação de Minas Gerais, Visando a absorção dos anos iniciais da rede estadual e 
municipalização da E.E. São José e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal. As 
Comissões de Finança, Justiça e Legislação e Educação e Saúde emitiram parecer que o projeto 
de lei está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. APROVADO por 
unanimidade dos parlamentares presentes. O vereador Juliano Carlos Reis requereu dispensa de 
interstício para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em primeira e segunda 
votação, e será encaminhado à sanção. Pela ordem, o vereador Pedro Sérgio Delfante comentou 
sobre a importância do projeto, que visa aumentar o número de vagas para com a criação de dois 
centros escolares. Além disso, o vereador afirmou que, apesar da sua coligação não fazer parte 
da base eleita para o Poder Executivo, busca agir de forma coerente e correta, sempre em busca 
do bem comum para o município. Pela ordem, a vereadora Cidinha Cerize parabenizou a todos 
que se movimentaram pela aprovação desse projeto que, segundo ela, através do convênio entre 
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o governo municipal e estadual, será criada mais duas escolas que atenderão a demanda de 
vagas nas creches, além de aumentar o número de vagas de período integral. Cidinha afirmou 
que o partido que representa não faz parte da base do Executivo, porém mantém seus ideais em 
busca do melhor para os cidadãos paraisenses, independente de demandas políticas. Pela ordem, 
o vereador Luiz Benedito de Paula disse ser favorável ao projeto, pois desde 2017 as mães 
sofrem com a carência de vagas nas creches da rede pública. Além disso, o vereador destacou 
todo trabalho desenvolvido pelo prefeito, que também é professores e sabe a carência vivida pela 
educação do município. Pela ordem, o vereador Antônio César Picirilo quis deixar registrado que, 
quando o projeto deu entrada na Casa, votou contrário, pois não teve tempo hábil para realizar um 
estudo detalhado sobre o assunto e percebeu uma movimentação contrária a aprovação do 
projeto. Apesar disso, após uma análise mais minuciosa, o vereador afirmou que, apesar de 
alguns contras, o projeto proporciona um evidente avanço no setor educacional do município e, 
por conta disso, votou conscientemente favorável à aprovação do Projeto de Lei. Pela ordem, o 
vereador Vinício José Scarano Pedroso comentou sobre o extenso debate em torno do projeto 
durante comissões e audiência pública, a fim de dar voz a todos os envolvidos e buscar a melhor 
alternativa para a comunidade. Sendo assim, o vereador afirmou estar feliz pela construção de 
duas novas escolas e que agora cabe aos vereadores cobrar do Governo do Estado que faça o 
repasse da verba ao município, e que o município trabalhe de forma efetiva, por meio de uma 
licitação célere e bem feita, para que no próximo ano seja possível sanar a demanda por vagas 
das creches municipais. Pela ordem, o vereador Juliano Carlos Reis destacou o empenho dos 
membros da Casa por fazer uma análise justa e detalhada em torno do projeto, e afirmou estar 
feliz por fazer parte desse projeto. Pela ordem, o vereador Marcos Antônio Vitorino afirmou estar 
feliz com seu retorno às atividades parlamentares, após um período de recuperação da doença 
COVID-19. Marcos agradeceu a todos que enviaram mensagens, aos funcionários da Santa Casa 
e aos que fizeram orações por sua melhora. O vereador comentou sobre alguns momentos vividos 
durante o período de internação e pediu para que a população se conscientize e siga as 
orientações de distanciamento e higiene. Por fim, Marcos Antônio Vitorino afirmou que é com 
orgulho que está fazendo parte dessa legislatura, que como muita dedicação fará de Paraíso uma 
cidade melhor. 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.  
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EXTRATOS 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo n° 057/2021 - Inexigibilidade nº 004/2021 - Contratante: Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso - Contratada:  EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA - CNPJ: 
17.598.368/0001-04 - Objeto: Contratação de 12 assinaturas anual de jornal regional para atender 
aos vereadores, chefe de gabinete e departamento de imprensa  da Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso, por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, caput; valor global de 
R$ 5.608,32 (cinco mil, seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos ); 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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo n° 058/2021 - Inexigibilidade nº 005/2021 - Contratante: Câmara Municipal de São 
Sebastião do Paraíso - Contratada: Instituto Brasil de Inteligência em Administração Pública Ltda - 
IBRAP -  CNPJ: 62.009.642/0001-09  -  Objeto: Contratação de pessoa jurídica para ministrar o 
curso "Chefe de Gabinete" realizado pela Chefe de Gabinete da Câmara Municipal, por 
inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, II, e Art. 13, VI da Lei 8.666/93; valor global de 
R$ 1.386,00 (Hum mil trezentos e oitenta e seis reais). Autorização e Ratificação: Lisandro José 
Monteiro,  Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso.  
 
 

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E 

CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME. 

Processo Administrativo n.º 030/2016, Pregão n.º 003/16. Tendo em vista atendimento do 
interesse público e da necessidade dos serviços, em razão da qualidade do serviço prestado e do 
atendimento às exigências legais, considerando que se trata de serviço de natureza contínua da 
administração, torna-se indispensável o aditivo, pois, o serviço de conservação predial e 
necessário a esta casa, também em razão que no dia 29 de julho de 2021 a Câmara Municipal 
recebeu as decisões de ambos mandados de segurança emitidas pelo doutor Juiz de Direito 
OSVALDO MEDEIROS NERI, suspendo o Pregão Presencial 005/2021, bem como qualquer 
contratação dele decorrente, até a análise do mérito do “mandamus”, com fulcro no artigo 57, 
parágrafo 4ª da Lei Federal 8.666/93. As partes de comum acordo pactuam e aditam o presente 
termo por 2 (dois) meses, vencendo em 30/09/2021, os valores da contratação excepcional foi 
realizado uma adequação de valores para melhor atender à gestão financeira da Câmara 
Municipal com o valor de R$ 39.584,98 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e 
noventa e oito centavos) mensais, totalizando o valor de R$ 79.169,96 (setenta e nove mil cento e 
sessenta e nove reais e noventa e seis centavos). São Sebastião do Paraíso/MG, 30 de julho de 
2021. LISANDRO JOSÉ MONTERIO - Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do 
Paraíso – MG. 
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LEIS 
LEI MUNICIPAL   Nº 4766, DE 26/07/2021 
PROJETO DE LEI Nº 5114, DE 28/06/2021 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SEMANA MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO 
VOCACIONAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG aprovou 
e o seu Presidente, no uso da atribuição que lhes confere os parágrafos 1º e 8º do art. 55 da Lei 
Orgânica Municipal promulga a seguinte Lei: 

Art 1º - Fica criado o Programa “Semana Municipal de Orientação Vocacional 
de São Sebastião do Paraíso”, que será realizado anualmente, na primeira semana de julho.  

Art 2º - Para o cumprimento do disposto na presente Lei, o Poder Executivo 
poderá publicar textos explicativos contemplando as profissões existentes; realizar atividades de 
orientação, tais como palestras e seminários, tendo sempre como objetivo auxiliar os jovens na 
escolha de uma profissão.  

Art 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com 
entidades governamentais e não governamentais; parcerias com instituições públicas e privadas 
de ensino em todos os níveis e demais órgãos da sociedade civil para a execução desta Lei. 

Art 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data de sua publicação.  

Art 5º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na 
data de sua publicação. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 26 de julho de 2021. 

AUTOR: VEREADOR ANTONIO CESAR PICIRILO 

VER. PRES. LISANDRO JOSE MONTEIRO / VER. VICE-PRES. MARCOS ANTONIO VITORINO 
/ VER. SECRET. LUIZ BENEDITO DE PAULA 

Confere com o original 
 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO - PRESIDENTE 
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LEI MUNICIPAL   Nº 4767, DE 26/07/2021 
PROJETO DE LEI Nº 5157, DE 28/06/2021 

"INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL “ADOTE UMA PARADA DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO 
DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO." 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG aprovou 
e o seu Presidente, no uso da atribuição que lhes confere os parágrafos 1º e 8º do art. 55 da Lei 
Orgânica Municipal promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica instituído o Programa Municipal "Adote uma Parada de ônibus" em 
São Sebastião do Paraíso, que tem por finalidade celebrar termo de cooperação com pessoas 
físicas ou jurídicas de direito público ou privado para implantação, melhoria e conservação de 
pontos de parada de ônibus no município, podendo fazer seu uso para publicidade e propaganda 
de seus produtos e serviços.  

Art. 2º - O programa caracteriza-se pela adesão espontânea dos interessados, 
que se comprometerão a observar as condições ajustadas em "Termo de Cooperação" a ser 
firmado com a Prefeitura, a empresa que obtiver á concessão ficará responsável pela limpeza, 
manutenção, pintura ou reforma do mesmo. 

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na 
data de sua publicação. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 26 de julho de 2021. 

AUTOR: VEREADOR ANTONIO CESAR PICIRILO 

VER. PRES. LISANDRO JOSE MONTEIRO / VER.VICE-PRES. MARCOS ANTONIO VITORINO / 
VER. SECRET. LUIZ BENEDITO DE PAULA 

Confere com o original 
 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO - PRESIDENTE 
 

 
LEI MUNICIPAL  Nº 4768, DE 26/07/2021 

PROJETO DE LEI Nº 5158, DE 28/06/2021 

“ALTERA A LEI 4599/19 QUE ESTABELECE A FICHA LIMPA E CONDIÇÕES PARA 
NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES DE LIVRE NOMEAÇÃO NO 
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER 

EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. (LEI MARIA 
DA PENHA)”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG aprovou 
e o seu Presidente, no uso da atribuição que lhes confere os parágrafos 1º e 8º do art. 55 da Lei 
Orgânica Municipal promulga a seguinte Lei: 
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Art. 1º - O alínea “j” do inciso II do artigo 1º da Lei 4599/19 passa a vigorar 
como alínea “k”; 

Art. 2º - O inciso II do artigo 1º da Lei 4599/19 passa a vigorar acrescido da 
seguinte alínea: 

j) da Lei Federal 11.340 de 07 de agosto de 2006, intitulada Lei Maria da 
Penha;  

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na 
data de sua publicação. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 26 de julho de 2021. 

AUTOR: VER. PEDRO SERGIO DELFANTE 

VER. PRES. LISANDRO JOSE MONTEIRO / VER. VICE-PRES. MARCOS ANTONIO VITORINO 
/ VER. SECRET. LUIZ BENEDITO DE PAULA 

Confere com o original 
 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO - PRESIDENTE 
 

 
LEI MUNICIPAL  Nº 4769, DE 26/07/2021 

PROJETO DE LEI Nº 5174, DE 28/06/2021 

“DISPÕE SOBRE O DIREITO DE PREFERÊNCIA À VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, A 
TODOS OS TRABALHADORES DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ÀS 
PESSOAS PRIORITÁRIAS E INCLUSAS NO GRUPO DE RISCO QUE MENCIONA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG aprovou 
e o seu Presidente, no uso da atribuição que lhes confere os parágrafos 1º e 8º do art. 55 da Lei 
Orgânica Municipal promulga a seguinte Lei: 

Art. 1o Fica assegurado o direito de preferência à vacinação contra a covid-19 
(novo coronavírus), logo que houver disponibilização desta vacina pelas entidades sanitárias do 
país e distribuição pelo Sistema Único de Saúde, às seguintes categorias de pessoas: 

I - Todos os profissionais do transporte público, mototaxistas e moto 
entregadores de delivery, motoristas sistema aplicativo e taxistas. 

Art. 2o A Secretaria Municipal de Saúde deverá organizar um cronograma de 
atendimento específico para atender as pessoas prioritárias discriminadas no art. 1º desta lei. 

Parágrafo Único. Consideram-se como potencialmente expostos todos os 
profissionais expostos de forma direta ou indiretamente, no contato continuo de pessoas, aos se 
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dirigirem aos destinos para suas tarefas profissionais. 

Art. 3o As despesas geradas com a execução desta Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 26 de julho de 2021. 

AUTOR: VEREADOR SÉRGIO APARECIDO GOMES 

VER. PRES. LISANDRO JOSE MONTEIRO / VER.VICE-PRES. MARCOS ANTONIO VITORINO / 
VER. SECRET. LUIZ BENEDITO DE PAULA 

Confere com o original 
LISANDRO JOSÉ MONTEIRO - PRESIDENTE 
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