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ATAS 

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos trinta dias do mês de agosto de 2021, às 19 horas, na Sala das Sessões Presidente Tancredo 

Neves, situada à Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, nesta cidade de São Sebastião do 

Paraíso, MG, sob a presidência do vereador Lisandro José Monteiro, do Vice-Presidente, vereador 

Marcos Antônio Vitorino, 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, José Luiz das Graças, Maria Aparecida Cerize Ramos, Pedro Sérgio Delfante, 

Sérgio Aparecido Gomes e Vinício José Scarano Pedroso, realizou-se esta Reunião Ordinária do 

Poder Legislativo Municipal.Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a sessão e 

convidou a vereadora Antônio César Picirilo 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 059/CFJL/2021 da 

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação sobre entrega da Ata da 21ª reunião da comissão; 

Ofício 04/21 do Pe. Ailton Goulart Rosa em resposta à Moção de Cumprimentos oferecida pela 

Casa; Ofício 630-2021/SESC/MG/DR do Diretor Regional do Sesc, senhor Francisco Soares 

Campelo Filho, em resposta ao ofício nº 548/Pres.LJM/2021, o qual solicita informações quanto ao 

prazo para execução e término das obras do Sesc no município de paraíso; Ofício 437/2021 -UAB 

do Doutor Cícero Barbosa sobre cerimônia de entrega de certificado de pós-graduação; Ofício do 

43º BPM, do 2º Tem. PM. Bruno Dias Rodrigues, sobre a presença na reunião no dia 02 de 

setembro de 2021; Ofício SMDES: 003/21do Conselho Municipal de Turismo, referente a 

indicação de Conselheiro para Biênio 2021/2023; Ofício SMS nº 1508/2021 – BAAF do Conselho 

Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas no Município, em referência ao Processo 

Administrativo MPMG nº 0647 09 00070-2; Ofício 038/2021 do SEMPRE sobre solicitação de 

correção do Projeto de Lei nº 5195/2021; Ofício/CECOC200/2021 da Comissão Especial para 

Organização das Comemorações dos 200 anos do município, encaminhando proposta para 

análise e aprovação; Relatório Anual do Sicredi; INDICAÇÕES:298/ACP/2021 de autoria do 

vereador Antônio César Picirilo solicitando que realize reparos necessários no bueiro que se 

encontra com o passeio quebrado e serviço de tapa buracos na rua São Luís, nas ruas do bairro 

Irmãos Bello; 299/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo solicitando que realize 

os serviços de pintura e sinalização na ciclovia existente no Projeto Somma, na avenida Deputado 

Delson Scarano, rua Vereador José Gonçalves de Souza;300/ACP/2021 de autoria do vereador 

Antônio César Picirilo solicitando que notifique o proprietário do terreno baldio localizado na rua 
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Astolpho José de Castro, ao lado do número 230, bairro Jardim Alvorada, para que este realize a 

limpeza; 301/LBP/2021de autoria do vereador Luiz Benedito de Paula, solicitando que seja feito 

cobertura na área existente na Unidade de Saúde da Família do bairro Alto Bela Vista, como 

forma de proteger os usuários que aguardam o atendimento nessa unidade do sol e chuva; e  

302/VJSP/2021 de autoria do vereador Vinício José Scarano Pedroso, solicitando que realize com 

a maior brevidade possível, os serviços de manutenção e limpeza necessários no "berçário das 

garças" existente na Lagoinha.TRIBUNA LIVRE: Foi convidada a utilizar a Tribuna a senhorita 

Julieta Motroni, representado o coletivo “LGBTQIA+ Paraisense”. Da Tribuna, Juliana disse ser 

artista, ativista e travesti e que estava fazendo o uso da Tribuna para aproximar os vereadores 

das questões discriminatórias sofridas pelos transsexuais. Julieta apresentou alguns dados que 

apresentam a dificuldade e a exclusão dos transsexuais em relação ao emprego, ao acesso 

especializado e gratuito da saúde, à marginalização, ao número elevado de suicídio, bem como ao 

número elevado de transsexuais que, sem oportunidade, passam a considerar a prostituição como 

única forma de sustento. Finalizando, Julieta reiterou o pedido por espaço na sociedade, respeito 

e equidade. Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos, como presidente da 

Comissão de Saúde e Educação, requereu ao Executivo informações quanto o acesso ao 

atendimento à saúde das pessoas “LGBTQIA+”, em especial, se o município possui algum 

programa objetivando o auxílio a esta comunidade, através de acompanhamento psicológico, 

endocrinológico e aos que realizam terapia hormonal para adequar-se ao gênero que se 

identificam. Os vereadores Vinício José Scarano Pedro, Pedro Sérgio Delfante e José Luiz das 

Graças se posicionaram favoráveis à demanda apresentada por Julieta, e colocaram-se a 

disposição.ORDEM DO DIA:NOVOS PROJETOS:PROJETO DE LEI Nº 5198 "Altera a Lei 

Municipal Nº 702 que aprovou o Código de Posturas Municipais" 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; PROJETO DE LEI Nº 

5199 "Projeto de lei que cria o programa de incentivo à avicultura, apicultura e piscicultura no 

município de São Sebastião do Paraíso, e dá outras providências" de autoria do vereador Antônio 

César Picirilo.O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado às Comissões de 

Finanças, Justiça e Legislação e Agricultura, Industria e Comércio após a emissão dos pareceres 

técnicos; PROJETO DE LEI Nº 5200"Dispõe sobre o serviço remunerado de transporte de 

passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou 

compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos 

ou outras plataformas de comunicação em rede, no município de São Sebastião do Paraíso, e dá 

outras providências" de autoria do Executivo Municipal. Pela ordem, o Secretário Municipal, João 

Paulo, foi convidado para subir na Tribuna a fim de esclarecer as dúvidas em relação a esse 

projeto. Da Tribuna, o secretário afirmou que em janeiro deste ano foi encerrado o contrato da 

antiga empresa que prestava o serviço de transporte coletivo, e por conta de documentos e pelo 

pedido de subsídio elevado não foi possível fazer um novo contrato. Sendo assim, após um 

período foi contratada a atual empresa por um subsídio de R$35.000,00 reais visando uma 

bilhetagem de aproximadamente 35 a 40 mil bilhetes por mês. Segundo o secretário, apesar de 

estar melhorando, a bilhetagem esperada não foi atingida e foi necessário que a Administração 

fizesse um complemento no subsídio. Prosseguindo, João Paulo afirmou que agora em setembro 

se encerra o contrato firmado com a atual empresa, mas que foi informado que seria necessário 

um subsídio de R$70.000,00 reais para prorrogação por mais seis meses, devido à alta dos 

preços. O secretário afirmo, então, que não seria viável fazer esse contrato de seis meses, porém 

foi acordado pelo período de dois meses. Segundo o secretário, esses dois meses de prorrogação 

do contrato se faz necessário para que a prefeitura elabore um projeto e abra licitação de 
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alocação de veículos, para que, após encerrado os dois meses de contrato com a empresa, a 

prefeitura passe a operacionalizar todo o processo de transporte coletivo no município, tudo 

dentro da legalidade. Segundo o secretário o aluguel da frota sairia em torno de R$ 115 a R$ 120 

mil reais, sendo que a bilhetagem hoje apresenta-se em torno de R$85.000,00. Apesar do déficit, 

afirmou João Paulo, há a possibilidade de elevar a bilhetagem, equilibrando os custos com a 

locação da frota. Por fim, João Paulo afirmou que o processo de assumir o controle operacional do 

transporte coletivo é feito de maneira ágil, e que aos poucos algumas melhorias no serviço serão 

possíveis com a redução dos custos. Aprovado. O vereador José Luiz das Graças requereu a 

suspensão dos trabalhos da Casa para fazer a análise do projeto de imediato e, desse modo, 

fazer sua aprovação ainda nesta presente sessão. O projeto foi considerado objeto de deliberação 

e encaminhado às Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Segurança Pública e Trânsito 

após a emissão dos pareceres técnicos. Aprovado, com a abstenção do vereador Vinício Scarano. 

O vereador Marcos Antônio Vitorino requereu dispensa para primeira e segunda votação. O 

projeto foi aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade e será encaminhado à 

sanção.PARECER DAS COMISSÕES:PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1083"Outorga o título de 

cidadã honorária paraisense à Doutora Mariana Martins Ferreira " de autoria do vereador Sérgio 

Aparecido Gomes.A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto 

está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. Aprovado. O vereador Pedro 

Sérgio Delfante requereu dispensa para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em 

primeira e segunda votação por unanimidade e será encaminhado à promulgação;PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 1084 "Outorga o título e a medalha da ordem do mérito municipal ao Pastor 

Antônio Vicente da Silva Júnior - Pastor Antônio Junior " do vereador Marcos Antônio Vitorino.A 

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto está apto e respeitando 

a legalidade para deliberação em plenário.Aprovado. O vereador Pedro Sérgio Delfante requereu 

dispensa para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em primeira e segunda votação 

por unanimidade e será encaminhado à promulgação;PROJETO DE LEI Nº 5175 "Denomina uma 

via pública ainda sem denominação de rua Isabel Aparecida Duarte" de autoria do vereador 

Lisandro José Monteiro. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o 

projeto está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. Aprovado, o projeto 

estará em pauta para primeira votação;PROJETO DE LEI Nº 5179 "Denomina uma via pública 

ainda sem denominação de rua "Leonando Batista Dias" de autoria do vereador Antônio César 

Picirilo. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto está apto e 

respeitando a legalidade para deliberação em plenário.Aprovado. O vereador Pedro Sérgio 

Delfante requereu dispensa para primeira votação. O projeto foi aprovado em primeira e segunda 

votação por unanimidade e será encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 5187 "Altera a Lei 

Nº 702 - Código de Posturas Municipais” de autoria do vereador Juliano Carlos Reis.A Comissão 

de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto está apto e respeitando a 

legalidade para deliberação em plenário.Aprovado. O vereador Marcos Antônio Vitorino requereu 

dispensa para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em primeira e segunda votação 

por unanimidade e será encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 5188 "Altera a Lei 3170 

que Dispõe sobre o atendimento a clientes em instituições financeiras, agências de Correios, 

INSS, Copasa, Cemig e instituições afins e dá outras providências” de autoria do vereador Sérgio 

Aparecido Gomes.A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto 

está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário.Aprovado. O vereador Pedro 

Sérgio Delfante requereu dispensa para primeira e segunda votação. O vereador Vinício Scarano 

afirmou que, como sugestão, seja prudente pedir dispensa para os projetos de títulos e nomes de 

ruas, porém não achava coerente pedir dispensa para projetos mais elaborados. O projeto foi 
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aprovado em primeira e segunda votação com a abstenção do vereador Vinício Scarano nas duas 

votações. O projeto será encaminhado à sanção;PROJETO DE LEI Nº 5189 "Denomina uma via 

pública ainda sem denominação de rua "Oscar Scavazza" de autoria do vereador Lisandro José 

Monteiro.A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto está apto e 

respeitando a legalidade para deliberação em plenário. Aprovado, o projeto estará em pauta para 

primeira votação;PROJETO DE LEI Nº 5191 "Dispõe sobre a instalação de câmeras de 

monitoramento em praças públicas e demais órgãos públicos no município de São Sebastião do 

Paraíso e dá outras providências" de autoria do vereador Juliano Carlos Reis.As Comissões de 

Finanças, Justiça e Legislação e Segurança Pública e Trânsito emitiram parecer que o projeto 

está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário, com proposta de emenda da 

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Aprovado, o projeto estará em pauta para primeira 

votação; PROJETO DE LEI Nº 5195 "Dispõe sobre a atualização do número de vagas existentes 

para cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da prefeitura municipal de São Sebastião 

do Paraíso, e dá outras providências" de autoria Executivo Municipal.As Comissões de Finanças, 

Justiça e Legislação e Educação e Saúde emitiram parecer que o projeto está apto e respeitando 

a legalidade para deliberação em plenário. Aprovado.Aprovado. A vereadora Maria Aparecida 

Cerize Ramos requereu dispensa para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em 

primeira e segunda votação por unanimidade e será encaminhado à sanção;PROJETO DE LEI Nº 

5196"Dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais à dotação do orçamento-programa 

do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2021, e dá outras 

providências" de autoria do Executivo Municipal.As Comissões de Finanças, Justiça e Legislação 

e Educação e Saúde emitiram parecer que o projeto está apto e respeitando a legalidade para 

deliberação em plenário. Aprovado. A vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu 

dispensa para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado em primeira e segunda votação 

por unanimidade e será encaminhado à sanção;PRIMEIRA VOTAÇÃO:PROPOSTA DE EMENDA 

À LEI ORGÂNICA Nº 26: “Altera e suprime dispositivo do Art. 284 da L.O.M” de autoria do 

Executivo Municipal. Aprovado, o projeto será encaminhado à promulgação.PROJETO DE LEI Nº 

5148"Dispõe sobre a limpeza de terrenos no município de São Sebastião do Paraíso e dá outras 

providências Aprovado com a abstenção dos vereadores Sérgio Aparecido Gomes e José Luiz 

das Graças, que, apesar de votado favorável no painel de votação, solicitou que fosse corrigido à 

tempo seu voto.Pela ordem, o vereador José Luiz das Graças, presidente da Comissão de 

Finanças, Justiça e Legislação, quis deixar registrado nesta presente Ata que não é contrário à 

aplicação de multa e a limpeza dos terrenos, porém acredita que seja necessário que a 

Administração Municipal faça a limpeza seus terrenos prioritariamente e que a multa para o 

proprietário que não realiza a manutenção do seus terreno seja de 0,5% e não de 1%. Apesar 

disso, concluiu o vereador, são importantes o processo democrático e a discussão em plenário 

das matérias de forma harmônica e direcionada para o bem da população, como foi a discussão 

desse projeto.PROJETO DE LEI Nº 5152 "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 dá outras providências” de autoria do vereador Juliano Carlos Reis. 

Aprovado.A vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu dispensa de interstício para 

segunda votação. O projeto foi aprovado por unanimidade em segunda votação. O projeto será 

encaminhado à sanção;SEGUNDAVOTAÇÃO:PROJETO DE LEI Nº 5159 "Dispõe acerca da 

doação de bens públicos imóveis municipais a associações e fundações sem fins lucrativos e dá 

outras providências" de autoria do Executivo Municipal. Aprovado, o projeto será encaminhado à 

sanção; PROJETO DE LEI Nº 5166 "Altera a Lei nº 4150 que institui no município de São 

Sebastião do Paraiso o programa de doação de alimentos e produtos de primeira necessidade e 



 

5                                                    15 de setembro de 2021                                 Edição nº 18 
 

 
 

Jornal Oficial da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - Estado de Minas Gerais. CNPJ 20.926.044/0001-54. Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, Jd. 

Mediterranèe. Edição produzida pelo setor de Comunicação em formato digital. Resolução nº 1019/2021. Disponível em www.camarassparaiso.mg.gov.br 

 

dá outras providências" de autoria do vereador Vinício José Scarano Pedroso. Aprovado, o projeto 

será encaminhado à sanção;GRANDE EXPEDIENTE: Pela ordem, o vereador Sérgio Aparecido 

Gomes requereu que fosse encaminhada uma Moção de Pesar à família da senhora Ana Lúcia 

Justino Lopes e à família do senhor Geraldo Domingues de Oliveira.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 Executivo, sugerindo que seja feito um estudo 

sobre a possibilidade de implantação de "Mão Dupla" em todas as ruas do bairro Califórnia 

Garden; 2) ao Executivo Municipal, solicitando que notifique o proprietário do terreno localizado na 

avenida Maestro Joaquim Souto esquina com a Rua Calixto Iria Nogueira, bairro Rosentina, para 

que ele construa a calçada nesse terreno; 3) ao Executivo Municipal, solicitando que instale  

sinalização adicional na placa "PARE",  na Rua Antônio Ananias com a avenida Zezé Amaral; 4) 

Moção de Pesar à família do senhor Benedito José Chaves; e 5) ao Executivo Municipal, 

solicitando o corte de uma árvore antiga e comprometida existente na calçada da Avenida Ângelo 

Calafiori, frente ao número 981-A, no bairro Mocoquinha. Além dos ofícios, o vereador 

parabenizou todas as equipes das secretarias do município bem como os profissionais da saúde 

pela excelência no desenvolvimento de suas atividades.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 Delfante iniciou sua fala celebrando, hoje, 30 de 

agosto, mais um ano de vida. O vereador comentou ainda que nessa semana, mais precisamente 

na quarta feira, inicia-se a Taça Paraiso Tonin de Futsal. Pedro Delfante afirmou que neste 

domingo acompanhou a recolocação de alguns brinquedos de ferro que foram recuperados pela 

secretaria de esportes da administração. Segundo o vereador, o local estava abandonado até 

então e agora está sendo revitalizado, recuperando os brinquedos de fibra, colocação de areia, 

oferecendo bem-estar e segurança para as crianças e suas famílias. O projeto amplo inclui a 

revitalização total da Lagoinha, um dos principais cartões postais da cidade. Pedro parabenizou os 

senhores Daniel, Olavo, Danilo Pimenta pelo trabalho sério e de resultados, que aos poucos vem 

devolvendo os espaços públicos para a população. Sobre a Escola Municipal Campos do Amaral, 

o vereador afirmou que será completamente reformada pela Prefeitura Municipal. Pedro requereu 

ao executivo que estude a possibilidade de reformar a quadra da Guardinha e em seus 

respectivos banheiros. Segundo o vereador, a quadra, como também o campo, podem receber 

projetos esportivos oferecidos pela secretaria de esportes, o que seria uma grande contribuição 

para os jovens do distrito da Guardinha. O vereador aproveitou o momento para solicitar que fosse 

realizado o recapeamento das seguintes ruas: a) José Mambrini – Vila Helena; b) Trecho da Rua 

Alferes Patrício até Rua Tiradentes; c) Avenida Dárcio Cantieri; d) Confluência da Rua Chico 

Risada até a rotatória próxima a Dárcio Cantieri, que também necessita da construção de galeria 

de águas pluviais; e) Recapeamento de trecho da rua santo Marcolini, sequência do asfaltamento; 

f) Rua Geraldo Borges campos no São Judas; g) Rua São Judas; e h) Rotatória da Rua Samuel 

soares até a avenida Washington Martoni. Pedro comentou ainda sobre o início da campanha de 

vacinação dos cães e gatos contra a raiva. A vacinação na zona rural começa no dia primeiro de 

setembro, e se estende até outubro, na zona urbana, o início será no próximo sábado, dia 4 de 

setembro, afirmou o vereador.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 a formação de 

preços dos combustíveis, matéria que será debatida em audiência pública no próximo dia oito. 

Segundo o vereador, o presidente Bolsonaro mente mais uma vez ao culpar os governadores por 

aumentar o ICMS dos combustíveis. Vinício Scarano afirmou que a o ICMS do estado de Minas 
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Gerais sobre os combustíveis é o mesmo desde 2018, quando a gasolina ainda estava sendo 

vendida a quatro reais. O vereador afirmou que após a gestão Temer foi alterada a política de 

formação de preço do petróleo e que a Petrobrás passou a alinhar o valor do barril de petróleo a 

preço semelhante do cobrado por as demais petroleiras do globo, tal fato fez com que o barril de 

petróleo que era vendido à 32 dólares passou a ser vendido por mais de 70 dólares. Além disso, 

Vinício Scarano afirmou que 75% do ICMS cobrado deve ser utilizado conforme preconiza a 

legislação federal, sem margem para discricionariedade. Prosseguindo, Vinício Scarano comentou 

sobre a atualização da Lei Orgânica Municipal, que após vários estudos está parada nas 

comissões do Executivo. O vereador então sugeriu que fosse atualizados alguns artigos do 

regimento interno, tal como: a) a forma como deve ser utilizada a Tribuna Livre; b) a separação da 

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação em duas comissões, a Comissão de Finanças e 

Orçamento e a Comissão de Justiça e Legislação; c) a separação da Comissão de Educação e 

Saúde em duas comissões, a Comissão de Educação e a Comissão de Saúde; e) a criação da 

Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres. Prosseguindo, Vinício comentou sobre o repasse 

do acordo com a Vale, que está previsto para acontecer nesta semana, sobre a vitória do time de 

basquete municipal, que mesmo sem os incentivos necessários conseguem mostrar seu valor, e 

sobre a resolução do deputado Cássio Soares, que destina R$ 250.000,00 reais à Santa Casa de 

Misericórdia. Vinício comentou ainda sobre as tratativas com o doutor Brasil, vereador Cidinha e 

Prefeito, na tentativa de trazer ao município uma Delegacia da Mulher destinada a tratar assuntos 

específicos que envolve a demanda feminina e que muitas vezes, quando apresentadas em uma 

delegacia geral, as mulheres se sentem inibidas e inseguras. 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 iniciou sua fala 

requerendo que fosse encaminhado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que seja viabiliza 

uma campanha de conscientização a população paraisense sobre a importância e a forma de 

separar o lixo corretamente para proteção dos lixeiros. Segundo o vereador muitos coletores se 

machucam ao encontrar materiais cortantes no saco de lixo, colocado por moradores sem ao 

menos embalá-los corretamente. Além do ofício, o vereador comentou sobre constantes 

reclamações que recebe de alguns moradores sobre a pressão de entidades para que não seja 

colocada casinhas de cachorro na rua para animais abandonados e sem lares. Segundo o 

vereador, nada impede o morador de cuidar dos animais que vivem na rua se não houver 

obstrução da calça e se os animais não forem agressivos. Pela ordem, o vereador Marcos Antônio 

Vitorino parabenizou o trabalho realizado pelo vereador Bijuliano Reis frente à causa dos animais, 

e afirmou que será realizado um trabalho para conscientizar a população que maus tratos de 

animais é crime. Pela ordem, o vereador Antônio César Picirilo iniciou sua fala comentando sobre 

dois fatos que aconteceram durante a semana. O primeiro deles é sobre um vídeo que circulou na 

internet no qual um senhor joga água e sabão para lavar carro em um andarilho na rua, uma 

humilhação. O segundo, sobre o belo trabalho dos médicos, enfermeiros e toda equipe da UPA no 

atendimento zeloso com a tia do vereador. Antônio Picirilo comentou ainda sobre o aumento do 

número de andarilhos pela cidade e que pode ser sentido de perto durante a entrega das 

marmitas no “Almoço da Providência”. Segundo o vereado, quando há um policiamento mais 

frequente no local os andarilhos vão diminuindo perceptivelmente. O vereador comentou ainda 

sobre uma situação em relação à demora para realizar o corte de duas árvores na calçada que 

está danificando a casa do morado. O vereador Antônio Picirilo afirmou que, apesar da demora, 

uma casa de patrão mais elevado bem próxima a essas árvores teve o corte de duas árvores em 

sua calçada bem mais ágil que à casa mais simples. Por fim, o vereador requereu que fosse 

encaminhado um ofício ao Executivo Municipal solicitando estudo e possibilidade de fomentar o 
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esporte no Município, sendo, inserir profissionais de educação física nas quadras poliesportivas, 

para que as crianças, que estão sedentárias com a pandemia, voltem a praticar esporte, 

principalmente quando for retornando à normalidade. O presidente da Casa, vereador Lisandro 

José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em 

nome da Casa.  Em aparte, a vereadora Cidinha Cerize afirmou que há uma lei que precisa ser 

respeitada e que, para fazer o corte de uma árvore, é preciso fazer o replantio. Segundo a 

vereadora, acontece que o Codema faz o corte da árvore de maneira irregular, deixa o toco no 

local, raízes expostas e não faz o replantio. A vereadora afirmou que é a favor do corte das 

árvores quando há qualquer tipo de dano nas calçadas ou construções, desde que haja a retirada 

correta das árvores e o replantio. Com a palavra, o presidente Lisandro José Monteiro requereu 

que fosse encaminhado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine à Secretaria 

Municipal competente,  que seja feito estudo visando viabilizar a ampliação do número de vagas 

para sepultamento na vertical, ou seja, autorizar a reconstrução dos túmulos existentes com 

câmaras sobrepostas, com mais "gavetas", popularmente falando, duplicando assim a capacidade 

de sepultamento nesses túmulos.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. 

VER LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / VER. MARCOS ANTÔNIO VITORINO / VER. JULIANO 

CARLOS REIS / VER. LUIZ BENEDITO DE PAULA / VER. ANTÔNIO CÉSAR PICIRILO / VER. 

JOSÉ LUIZ DAS GRAÇAS / VER. MARIA APARECIDA CERIZE RAMOS / VER. PEDRO SÉRGIO 

DELFANTE / VER. SERGIO APARECIDO GOMES / VER. VINICIO JOSÉ SCARANO PEDROSO 
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A “POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS 

COMBUSTÍVEIS E VALORES PRATICADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO” 

Aos oito dias do mês de setembro 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,Secretário, vereador Luiz Benedito de Paula e 2º 

Secretário, vereador Antônio César Picirilo, com a presença dos ilustres vereadores José Luiz das 

Graças, Maria Aparecida Cerize Ramos, Pedro Sérgio Delfantee Vinício José Scarano Pedroso. A 

título de esclarecimento, o presidente da Casa afirmou que audiência pública é uma reunião 

pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as 

respostas de pessoas públicas empenhadas em encontrar soluções para os problemas em 

questão. Em geral realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos ou 

entidade interessada, o objetivo de uma audiência pública é instruir matéria legislativa, bem como 

tratar de assunto de interesse público relevante.Antes de iniciar, Lisandro convidou o prefeito, 

Marcelo de Morais, o presidente da 41ª Subseção da OAB de São Sebastião do Paraíso, Dr. 

Antônio Carlos Pelúcio, o representante da Associação Comercial e Industrial de São Sebastião 

do Paraíso, senhor Leandro da Cunha Galvão, e o Coordenador do Procon, senhor Fábio Martins 

de Lima para ocuparem suas cadeiras no Plenário. O presidente declarou aberta a audiência 

pública. Inicialmente, o vereador Vinício José Scarano Pedroso fez uma breve apresentação 

(documento em anexo) na qual apresentou algumas informações iniciais a respeito do órgão 

regulador ANP e da Petrobrás. Adiante, o vereador apresentou informações a respeito da 

composição de preços dos combustíveis, e seus eventuais gargalos, que, no final do processo de 

precificação, são responsáveis por uma enorme fatia dos valores que chegam ao consumidor 

final. Vinício Scarano comentou sobre o preço do barril praticado pela Petrobrás, que tem um 

custo médio de 25 dólares e que, a partir de 2018, no governo Temer, passou a ser vendido, 

seguindo um padrão de precificação praticado em grande parte das refinarias do globo, 75 dólares 

em setembro de 2021. O vereador destacou ainda a cobrança de tributos arrecadados tanto pelo 

governo federal quanto pelos governos dos estados. Segundo o vereador, o tributo arrecadado 

pelos governos estaduais incide sobre o valor total dos combustíveis, uma bitributação, concluiu. 

Por fim, Vinício Scarano apresentou uma tabela na qual o município de São Sebastião do Paraíso 

encontra-se como a cidade na qual os combustíveis são os mais caros do estado, segundo a 

ANP. Prosseguindo, o Lisandro José Monteiro passou a palavra para o senhor Chesley Oliveira, 

representante dos donos dos postos de gasolina no município. Com a palavra, o empresário 

afirmou que a composição do preço é exatamente como apresentada pelo vereador Vinício 

Scarano, e que a diferença entre um posto e outra da região é simplesmente uma questão de 

lucro ao empresário, ou seja, se um posto da região vende o combustível a um preço de trinta 

centavos menor que outro, significa dizer que um posto lucra trinta centavos menos que o outro. 

Chesley disse estar com todos dos documentos que comprovam os custos operacionais e o lucro 

líquido por litro de gasolina, que no seu caso é de quatorze centavos por litro. Além disso, o 

empresário destacou os riscos operacionais com a estrutura, com o fisco, com tributos, com as 

exigências do Procon e riscos trabalhistas. Por fim, Chesley afirmou que o município, por ser 

próximo à divisa, paga um preço muito maior no litro do combustível, hoje, segundo ele, a R$ 5,99 

reais o litro da gasolina mais R$0,14 centavos de frete, sendo que em cravinhos o litro do mesmo 

combustível é vendido pelas distribuidoras aos postos de combustíveis por R$5,18. Com a 

palavra, o prefeito Marcelo de Morais afirmou que sempre, até mesmo antes de ser vereador, 
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questionou a política de preços dos combustíveis em paraíso, chegando até a mobilizar a 

população em um ato contra a política de preços no município. Marcelo afirmou que apesar do 

assunto impactar na vida das pessoas, principalmente daquelas que trabalham com automóveis, o 

plenário da Casa está vazio. Marcelo de Morais disse que entrou em contato com a Distribuidora 

Rio Branco de Petróleo, que apresentou uma tabela de preço (em anexo) na qual o preço de 

venda da gasolina é de R$5,81 reais mais uma média de R$0,05 a R$0,07 centavos por litro de 

gasolina referente ao frete para 200/250 quilômetros. Marcelo afirmou, então, que a diferença de 

R$0,18 por litro de gasolina adicionada aos R$ 0,07 centavos do frete, totalizando R$0,25 

centavos, talvez, ainda que não fosse o ideal por conta da política de precificação, seria um pouco 

mais justo. O prefeito afirmou que essa política dos donos dos postos de combustíveis de São 

Sebastião do Paraíso de tabelar o preço dos combustíveis para cima evidencia a suspeita de 

cartel, pois os postos de combustíveis de cidades próximas estão com o preço de até R$0,30 

centavos por litro mais baratos. Marcelo questionou o porquê os donos dos postos de paraíso 

compram o litro da gasolina por R$5,99 mais frete de R$0,14 centavos e revendem aR$6,999, 

sendo que cidades próximas vendem o litro da gasolina por R$6,40, sendo que os postos são dos 

mesmos donos dos postos de paraíso e são mais longe das distribuidoras. O prefeito comentou 

ainda que ele, como moderador do grupo de Facebook “O Espaço é Todo Seu” ofertou para um 

dono de posto de combustível que abaixasse o valor da gasolina e que a promoção seria 

anunciada no grupo para aumentar o volume de vendas e consequentemente aumentar o lucro 

pelo giro de estoque. Marcelo afirmou então que a resposta do dono de combustível foi que não 

poderia fazer isso. Marcelo concluiu dizendo que isso é caracterizado como cartel. Marcelo de 

Morais afirmou ainda que esse tipo de atitude também é percebido nos empresários que vendem 

gás de cozinha, que para reduzir os estoques colocam placas de promoção, mas que, logo após 

fazer a reposição dos mesmos, todas as placas somem. Marcelo disse que denunciou essa 

prática para o Procon, que não conseguiu verificar a tempo, e que já fez cindo denúncias ao 

Ministério Público (em anexo), sendo que todas foram arquivadas. Marcelo de Morais completou 

sua fala afirmando que a população deveria se mobilizar mais em relação à política de preços 

praticada no município e passar a comprar combustível em um só posto, ou até mesmo em postos 

de outros municípios. O prefeito comentou também que na época da greve dos caminhoneiros sua 

esposa foi abastecer o carro, com medo do desabastecimento e das incertezas da época, e que 

foi informado pelo frentista que não poderia abastecer o carro pois o preço da bomba estava 

sendo alterado naquele momento, ainda que o tanque do posto não tivesse sendo abastecido 

naquele momento. Marcelo afirmou que chamou a polícia para o local e o vendedor teve que 

abastecer o carro no valor que estava sendo cobrado, antes de alterar o preço da bomba. Marcelo 

afirmou que para ir até esta presente sessão passou por sete postos de combustíveis e todos eles 

estavam cobrando o mesmo valor pelo litro de gasolina, o que logicamente, segundo ele, é uma 

prática de cartel. Marcelo questionou ainda o porquê um dos postos não pode chamar clientes 

reduzindo R$0,05 centavos no preço, tal como um livre comércio, mas não pode. O presidente da 

Casa, vereador Lisandro José Monteiro, aproveitou o momento para requerer que fosse 

encaminhado um ofício ao governador Romeu Zema, com cópia aos deputados estaduais, à 

Secretaria de Governo e à AMEG - Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio 

Grande,   questionando o porquê, na época da campanha eleitoral e proprietário de uma rede de 

postos de combustíveis, afirmou que reduziria os impostos de ICMS, igualando ao ICMS do 

estado de São Paulo, e agora, após vencer as eleições e vender todos os postos da rede, não 

cumpre sua promessa. Pela ordem, o empresário Chesley afirmou que o preço da gasolina no 

posto JBS é de aproximadamente R$0,30 centavos mais barato que os demais, o que demonstra 

a livre concorrência que existe no município. Chesley afirmou ainda que há gasolina do tipo A, do 



 

10                                                    15 de setembro de 2021                                 Edição nº 18 
 

 
 

Jornal Oficial da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - Estado de Minas Gerais. CNPJ 20.926.044/0001-54. Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, Jd. 

Mediterranèe. Edição produzida pelo setor de Comunicação em formato digital. Resolução nº 1019/2021. Disponível em www.camarassparaiso.mg.gov.br 

 

tipo C e do tipo Formulado, sendo que nos seus postos ele vende a gasolina do tipo A, o que, 

segundo ele, garante a qualidade do combustível que está sendo utilizado no veículo. Chesley 

afirmou ainda que estava com suas notas fiscais em mãos, nas quais segundo ele, em 06 de 

setembro de 2021, para o posto BR, no qual é preciso seguir o contrato de seis anos de compra 

do combustível BR, pagou no litro de gasolina R$5,90 mais R$0,095 centavos de frete. Chesley 

afirmou ainda que seu posto de bandeira branca comprou, também no dia 06 de setembro de 

2021, gasolina a um preço de R$5,87 da distribuidora Taurus, em Ribeirão Preto, e o frete no 

valor calculado de R$0,08 centavos. Chesley disse então que o prefeito Marcelo de Morais 

poderia consultar qualquer transportadora que fizesse o serviço e que nenhum deles faria o valor 

de R$0,07 centavos pelo transporte entre Uberaba e Ribeirão Preto, um preço impraticável 

segundo ele. O empresário afirmou ainda que em janeiro de 2019 ou 2018, afirmou não se 

lembrar bem, estava vendendo o etanol com o prejuízo de R$0,03 centavos,na tentativa de 

acompanhar os preços dos demais postos, e esse prejuízo pode ser constatado por meio do seu 

contador, segundo ele. Chesley disse que naquele momento os proprietários dos postos 

chegaram a um acordo no qual não haveria mais prejuízo entre eles e que seria cobrado uma 

margem de lucro mínima de R$0,50 centavos por litro. Chesley afirmou então que a partir daquele 

momento passou a balizar seu preço pelo maior preço de tabela praticado no município. O 

proprietário disse então que é injustiça utilizar do populismo para acusar os donos de posto de 

gasolina de praticarem cartel. O prefeito Marcelo de Morais afirmou então que estaria encerrando 

sua participação nesta audiência pública solicitando ao presidente da Casa, vereador Lisandro 

José Monteiro, que fosse encaminhada uma denúncia ao Procon e ao Ministério pela prática 

confessa do proprietário Chesley de formação de cartel. Chesley afirmou então que iria processar 

Marcelo de Morais por acusa-lo de praticar cartel. Marcelo de Morais afirmou que a partir do 

momento que se faz balizar o preço pelo preço de cima da tabela, todo mundo combinado, está 

evidente a prática do cartel. Em resposta, Chesley afirmou que não utilizou a palavra combinar, 

mas que ele, para precificar seu combustível, não mais balizaria seu preço pela tabela mais baixa 

do mercado e sim pelo preço maior. Pela ordem, o munícipe Weber Aparecido Azevedo, motorista 

por aplicativo, utilizou a palavra para pedir consideração por parte dos donos de postos de 

combustíveis em relação aos trabalhadores que, por conta de R$0,30 centavos no preço do 

combustível, poderia fazer uma compra do mês da sua família. Utilizou a palavra também a 

munícipe Adriene Cristina Carvalho, que afirmou que todos os postos pelos quais passou em sua 

viagem entre Varginha e São Sebastião do Paraíso tinham preços mais baixos que os de paraíso. 

Pela ordem, o senhor Leandro Cunha, representando a ACISSP afirmou que todo empresário 

busca o retorno dos seus investimentos, e que no caso dos combustíveis há também a margem 

livre de retorno. Por outro lado, prosseguiu Leandro, há de se entender que o custo do 

combustível serve de base para toda economia e que, com um mercado livre,isso vai se tornado é 

auto regulável. Pela ordem, o senhor Fábio Martins de Lima, coordenador do Procon, afirmou que 

diversas foram as denúncias encaminhadas aos órgãos, porém sempre com ausência de provas. 

Fábio afirmou que o cartel se caracteriza pelo conluio de empresários com a finalidade de acordar 

um valor do produto visando evitar a concorrência. Sendo assim, quando há o abuso contra o 

direito do consumidor e contra a livre concorrência, os autores devem ser investigados e punidos 

caso comprovado o ilícito penal ou administrativo. Fábio afirmou que é direito do consumidor exigir 

notas, comprovação de qualidade dos combustíveis, dentre outros direitos e que o Procon está à 

disposição do consumidor. Pela ordem, o vereador Antônio César Picirilo afirmou em sua fala que 

sempre questionou, desde 2001, os preços abusivos dos combustíveis, bem como o preço 

praticados em todos setores do comércio em paraíso, todos são mais caros que os praticados em 

cidades próximas. Antônio Picirilo afirmou que a questão dos preços altos é uma questão histórica 
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e que necessita de uma conscientização por parte de todos os comerciantes. O vereador disse 

ainda que os órgãos de defesa, bem como a Casa Legislativa e o Executivo Municipal, estão à 

disposição dos munícipes na tentativa de modificar esse cenário. Antônio Picirilo comentou sobre 

o perigo vivido pelas pessoas que para economizar fazem o transporte de galões de combustíveis 

de um município vizinho até paraíso. Por fim, o vereador afirmou que paraíso parou no tempo, 

mas que com o trabalho dessa gestão espera ser possível reverter a situação. Pela ordem, a 

vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos iniciou sua fala comentando sobre duas denúncias 

apresentadas por esta Casa Legislativa ao Ministério Público Estadual, uma em 2016 e outra 2018 

(em anexo). Segundo a vereadora a primeira denúncia sobre possível formação de cartel dos 

postos de combustíveis foi encaminhada em 2016 ao Ministério Público Estadual, ao Procon e à 

ANP, foi um relatório extenso e detalhado, no qual a doutora Luciana se manifestou pelo seu 

arquivamento. Já em 2018, sob a presidência do então vereador Marcelo de Morais, com a 

assinatura dos vereadores Lisandro José Monteiro, Ademir Alves, Luiz de Paula, Vinício Scarano, 

Cidinha Cerize e José Luiz das Graças, foi encaminhada outra denúncia pela Casa, desta vez 

envolvendo também os vendedores de gás de cozinha, que por sua vez foi arquiva pelo doutor 

Rodrigo Colombini, que afirmou não haver elementos suficientes que comprovassem a formação 

de cartel que justificaria a adoção de qualquer medida por parte do órgão. Cidinha Cerize afirmou 

então que é necessário que haja provas suficientes para que seja possível caracterizar a situação 

de cartel, pois o fato de ocorrer um nivelamento de preços não se faz suficiente para manifestar tal 

situação.A vereadora disse então que no presente momento é preciso entender o porquê que o 

valor cobrado pelos combustíveis são mais baratos em cidades próximas a paraíso, ainda que 

dentro do estado de Minas Gerais. Cidinha sugeriu então aos donos de postos de combustíveis 

que, se possível, reveja se há a possibilidade de reduzir a margem de lucro. Segundo a 

vereadoras, a redução na margem de lucro talvez impulsionaria a venda de combustível no 

município, uma vez que, com o preço mais acessível, os munícipes deixariam de se deslocar a 

cidades vizinhas e passariam a consumir o produto vendido em paraíso. Por fim, a vereadora 

afirmou que é preciso ser justo e observar os todos os envolvidos nessa situação, pois não é 

coerente acusar um empresário de praticar cartel sem ter certeza da acusação. Pela ordem, o 

vereador Vinício José Scarano Pedroso iniciou sua fala dizendo que a finalidade de uma audiência 

pública é formalizar um documento com um resultado positivo para a população, no qual são 

respondidas diversas questões debatidas durante a reunião. Vinício afirmou que em primeiro lugar 

a política de preço mantida pela Petrobrás sacrifica a população pois atrela o preço do barril ao 

mercado e consequentemente ao dólar, sendo que o custo para a produção para sua produção é 

muito menor. Em segundo lugar, o ICMS cobrado pelo governo do estado tem sua base de cálculo 

o preço final do produto, incidindo nos impostos federais, o que de fato caracteriza uma 

bitributação. Em terceiro lugar, o vereador afirmou que, quando há reajustes nos preços da 

Petrobrás,o preço nas bombas de combustíveis só varia para cima e nunca muda quando há a 

redução. Vinício Scarano comentou ainda que o posto 7P, no sentido para Monte Santo, há 

aproximadamente vinte quilômetros, cobra pelo litro de combustível R$0,40 centavos mais baratos 

que os postos do município de São Sebastião do Paraíso, sendo que o proprietário também é 

dono de um posto de paraíso. O vereador afirmou que o nivelamento de precificação para cima, 

como apresentado pelo empresário Chesley, forma uma cadeia de aumento nos preços de 

diversos produtos, pois a base para o custo do transporte desses produtos é justamente o preço 

dos combustíveis. Vinício Scarano afirmou que a livre concorrência permite que os empresários 

formulem seus preços, apresentando, no final, uma variação de preços para o consumidor, o que 

de fato não ocorre no município. Concluindo, o vereador requereu que fosse formulado mais um 

documento, tendo como base a presente audiência, detalhando todos os nuances apresentados 
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durante esta reunião, e que seja encaminhado novamente ao Ministério Público, ao Procon e à 

ANP. Pela ordem, o vereador Luiz de Paula comentou sobre a disparidade do preço do 

combustível que sai das refinarias da Petrobrás até o valor que chega aos postos de 

combustíveis, em aproximadamente três reais de diferença. Pela ordem, o vereador José Luiz das 

Graças afirmou que há a necessidade de cobrar do governador Romeu Zema que reveja o 

percentual do ICMS cobrado por Minas Gerais, assunto que, segundo o vereador, merece um 

amplo debate na Assembleia Legislativa. Pela ordem, o empresário José Carlos Castro, afirmou 

que o ICMS cobrado por litro de gasolina em Minas Gerais é de aproximadamente R$1,91, o que 

se comparado ao lucro de R$0,50 ou R$0,60 centavos dos donos de postos de combustíveis é 

três vezes maior. O empresário afirmou ainda que é preciso considerar o volume de vendas em 

postos de Ribeirão Preto e o volume de venda em postos de São Sebastião do Paraíso. Pela 

ordem, o vereador Marcos Antônio Vitorino afirmou que seria possível, através de uma conversa 

entre os donos, ajustar os preços sem a necessidade de uma lide judicial ou algo do tipo. Pois, 

conforme apresentado nesta presente audiência, afirmou o vereador, o município cobra o maior 

valor por litro de gasolina dentre todos os municípios do estado de Minas Gerais. Pela ordem, o 

vereador José Luiz das Graças quis deixar registrado nesta presente Ata que o ICMS incide em 

um percentual 31% na gasolina, 15% no diesel e 16% no etanol, uma arrecadação exacerbada 

por parte do governo estadual. O vereador Vinício Scarano afirmou que não só o governo do 

estado, mas também o governo federal poderia, através de uma decisão do chefe do executivo, 

alterar a política de preço da Petrobrás, que só em três meses deu um lucro de aproximadamente 

quarenta bilhões de reais.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 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. MARCOS ANTÔNIO VITORINO / VER. LUIZ 

BENEDITO DE PAULA / VER. ANTÔNIO CÉSAR PICIRILO / VER. JOSÉ LUIZ DAS GRAÇAS / 

VER. MARIA APARECIDA CERIZE RAMOS / VER. PEDRO SÉRGIO DELFANTE / VER. VINÍCIO 

JOSÉ SCARANO PEDROSO 
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ATA DA 23ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  

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

Aos nove dias do mês de setembro de 2021, às dez horas, na Sala de reuniões da Câmara 

Municipal de São Sebastião do Paraíso, situada à Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445, 

nesta cidade de São Sebastião do Paraíso, MG, sob a presidência do vereador José Luiz das 

Graças, com a presença dos ilustres vereadores: Marcos Antônio Vitorino, Maria Aparecida Cerize 

Ramos e Vinício José Scarano Pedroso, presentes os servidores: Noriene Aparecida Bueno 

Fonseca, Paulo Henrique Vilas Boas, Raíssa Bugança Pereira e Leonardo Gonçalves Mota. 

Contou, ainda, com a participação de Lúcia Aparecida Gonçalves e Prescila Venâncio, 

representando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 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 5128 que “Autoriza O Município a Receber a Título de Doação e Sem ônus Ou Encargo, 

Quaisquer Bens Móveis Ou Imóveis Que Seja Oferecido Por Pessoa Física Ou Jurídica, de Direito 

Público Ou Privado.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão expediu oficio ao Executivo 

Municipal solicitando informação sobre há necessidade de prosseguir com a tramitação do projeto, 

haja vista que foi editado o Decreto Municipal nº 5888, de 13/07/2021 que dispõe sobre doações 

de bens móveis e está em vigência a Lei Municipal nº 3235, de 07/10/2005 que dispõe sobre 

doação de bens imóveis. 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 reiterou ofício ao Executivo Municipal, solicitando o plano de amortização e 

o impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesas, para cumprimento à 

Lei de Responsabilidade Fiscal. PROJETO DE LEI Nº 5172 que “Institui Incentivo Fiscal para O 

Desenvolvimento do Esporte Amador No âmbito do Município de S.S. Paraíso e da Outras 

Providências.”, de autoria dos Vereadores Juliano Carlos Reis/Lisandro José Monteiro/Vinício 

José Scarano Pedroso. A comissão reiterou oficio ao Executivo Municipal, solicitando valor 

estimado do impacto-orçamentário para que a comissão prossiga com a tramitação do projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 5180 que “Dispõe Sobre Alterações Na Lei Municipal Nº 3446, de 17 de 

dezembro de 2007, Que Autoriza O Município de São Sebastião do Paraíso a Participar do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro, e da Outras Providências.”, de autoria do 

Executivo Municipal. A comissão reiterou oficio ao Executivo Municipal solicitando a estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesas. PROJETO DE LEI Nº 

5186 que “Dispõe Sobre Transporte de Animais Domésticos No Serviço Público de Transporte 

Coletivo de Passageiros No Município de São Sebastião do Paraíso e da Outras Providências.”, 

de autoria dos Vers. Juliano Carlos Reis/Marcos Antônio Vitorino. A comissão expediu oficio ao 

autor do projeto, ver. Juliano Carlos Reis, convidando-o para participar da reunião da comissão do 

dia 16/09. PROJETO DE LEI Nº 5194 que “Dispõe Sobre a Regulamentação da Prestação de 

Serviços de Transporte Individual de Passageiros Mototáxi No Município de São Sebastião do 

Paraíso, e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão expediu oficio 

ao Presidente da Casa, solicitando agendamento de audiência pública.  PROJETO DE LEI Nº 

5199 que “Projeto de Lei Que Cria O Programa de Incentivo à Avicultura, Apicultura e Piscicultura 

No Município de São Sebastião do Paraíso, e da Outras Providências.”, de autoria do Vereador 

Antônio César Picirilo. A comissão expediu oficio ao autor do projeto, ver. Antônio Picirilo, 

convidando-o para participar da reunião da comissão do dia 16/09. PROJETO DE LEI Nº 5200 

que “Dispõe Sobre O Serviço Remunerado de Transporte de Passageiros, Não Aberto ao Público, 
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para a Realização de Viagens Individualizadas Ou Compartilhadas Solicitadas Exclusivamente 

Por Usuários Previamente Cadastrados Em Aplicativos Ou Outras Plataformas de Comunicação 

Em Rede, No Município de S.S. Paraíso, e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo 

Municipal. A comissão expediu oficio ao Presidente da Casa, solicitando agendamento de 

audiência pública. 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 5143 que “Dispõe Sobre a Proibição do Uso de Veículos de Tração Animal 

(charretes e 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 da Outras Providências.”, de autoria do Vereador 

Juliano Carlos Reis. A comissão aguarda a realização de audiência pública. PROJETO DE LEI Nº 

5176 que “Dispõe Sobre a Utilização do Percloroetileno No Processo de Lavagem a Seco e da 

Outras Providências.”, de autoria do Vereador Pedro Sergio Delfante. O assessor Leonardo 

Gonçalves informou que o vereador Pedro Sérgio irá retirar o projeto de pauta.  PROJETO DE LEI 

Nº 5192 que “Autoriza a Alienação de Imóvel de Propriedade do Patrimônio Público Municipal, Na 

Forma de Investidura e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. Tendo em 

vista que o parecer jurídico é pela impossibilidade de tramitação, a comissão optou por deixar o 

projeto em diligência para melhor analisá-lo. A assessora Raíssa Bugança esclareceu que há 

divergências de decisão no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais quanto ao tema, porém 

ela entende ser inconstitucional visto que o projeto visa sanar uma ilegalidade ocorrida há anos. 

Vereadora Maria Aparecida reforçou que a aprovação desse projeto abre precedentes a outros 

casos iguais existentes no Município. PROJETO DE LEI Nº 5193 que “Dispõe Sobre Nova Lei de 

Criação da Política de Incentivo à Instalação, Implantação, Expansão E/ou Ampliação de 

Empresas No Ramo Industrial, Agroindustrial e Comercial No Município de São Sebastião do 

Paraíso, e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A assessora Raíssa 

Bugança sugeriu que o parecer jurídico seja analisado minuciosamente. Relatou, ainda, que em 

linhas gerais o projeto encontra-se apto à tramitação, porém entende que a outorga de escritura 

definitiva de doação após transcorrido o prazo de concessão de direito real de uso não seria 

adequada. 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 Cesar De 

Souza/Sergio 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. PROJETOS LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO:  PROPOSTA DE EMENDA 

À LEI ORGANICA Nº 27 que “Altera Os Parágrafos 2º e 3º do Artigo 41 da Lei Orgânica 

Municipal.”, de autoria do Mesa Diretora. Acerca do projeto, a assessora Raíssa Bugança 

informou que independentemente do texto atual da Lei Orgânica o parlamentar que sofrer 

condenação criminal transitada em julgado já perde o mandato, assim o projeto visa sanar a 

inconstitucionalidade existente. Então, haja vista que houve recomendação do Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais e há prazo para a tramitação do projeto, a comissão emitiu parecer 

favorável à tramitação do mesmo. PROJETO DE LEI Nº 5190 que “Institui O Fórum Permanente 

de Integração de Políticas para as Mulheres No Município de São Sebastião do Paraíso e da 

Outras Providências.”, de autoria do Vereador Pedro Sergio Delfante. Inicialmente, vereador José 

Luiz informou que convidou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para ouvi-lo e ver o que 
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é necessário acrescentar ao projeto. Lúcia Gonçalves, presidente do Conselho Municipal de 

Direitos da Mulher, informou que o projeto é importante e irá proporcionar maior visibilidade ao 

conselho, acrescentou que ela e Prescila fazem parte da Associação Ajuda Mulher e que o fórum 

irá auxiliar a causa, visto que houve aumento do número de casos de violência doméstica. 

Acrescentou, ainda, que o CREAM (Centro De Referência Especializado De Assistência Social) 

não está ativo no Munícipio e seria uma ferramenta importante no auxílio às vítimas. Prescila 

complementou dizendo que as vítimas não têm atendimento adequado devido à falta de 

capacitação de alguns servidores. Vereador José Luiz acrescentou sobre a importância de realizar 

um trabalho educativo nos ambientes escolares como forma de prevenção dos casos de violência 

doméstica. Em resposta, Lúcia e Prescila informaram que o Conselho já realiza esse trabalho, 

mas que devido a pandemia está temporariamente suspenso. Vereador Marcos reforçou sobre a 

necessidade de fomentar a causa e auxiliar as vítimas. Então, a comissão liberou o projeto para 

tramitação com proposta de emenda supressiva do artigo 3º e emenda de redação no artigo 5º, 

conforme orientação da assessoria jurídica da Casa. PROJETO DE LEI Nº 5198 que “Altera a Lei 

Municipal Nº 702 Que Aprovou O Código de Posturas Municipais”, de autoria do Vereador Juliano 

Carlos Reis. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 

vereadores membros da Comissão presentes na reunião. (NABF) 

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

VER. MARCOS ANTONIO VITORINO - Membro 

 

LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG 

PREGÃO Nº 006/21 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2021 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material/serviço para a realização 

das Festividades em Comemoração aos 200 anos da fundação do município de São Sebastião do 

Paraíso, conforme termo de referência. 

Abertura dos envelopes: 28 de setembro de 2021 às 9 horas. 

 

Retire o edital no sítio: https://transparencia.camarassparaiso.mg.gov.br/licitacoes ou na sede da 

Câmara Municipal, localizada na Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445 – Edifício Darci 

Ferreira – Jardim Mediterranèe – São Sebastião do Paraíso – CEP 37.950-000. 

 

Informações pelo PABX: (35) 3531-4770  

São Sebastião do Paraíso, 15 de setembro de 2021. 

ABDU FERREIRA - PREGOEIRO 
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