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Ano 2021                     Publicado em 29 de setembro de 2021                            Edição nº 20 

 

ATAS 

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

 

Aos vinte dias do mês de setembro 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 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, e com a ausência justificada do Vice-Presidente, vereador Marcos 

Antônio Vitorino, realizou-se esta Reunião Ordinária do Poder Legislativo Municipal.Havendo 

número regimental, o presidente declarou aberta a sessão e convidou a vereadora Maria 

Aparecida Cerize Ramos para desfraldar o Pavilhão Nacional. Prosseguindo, antes de dar início a 

sessão, o presidente convidou o vereador Juliano Carlos Reis para compor a mesa diretora, por 

conta da ausência do vereador Marcos Antônio Vitorino. O presidente colocou a Ata da Sessão 

Ordinária anterior em apreciação, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores. 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Nº 241/2021 do Executivo Municipal requerendo a 

retirada de pauta do Projeto de Lei nº 5149; Ofício da Copasa nº 1980/2021 – GRSS em resposta 

ao ofício nº 604/Pres.LJM/2021 sobre as manutenções nas redes de distribuição de água. Pela 

ordem, o vereador Juliano Carlos Reis comentou sobre a necessidade de estruturar os meios de 

comunicação da empresa para que a população seja avisada anteriormente sobre o 

desabastecimento de água. Em aparte, o vereador Vinício Scarano afirmou que nenhum canal de 

atendimento funcionou durante o período de até seis dias de desabastecimento de água. Além 

disso, o vereador informou que, de acordo com um comunicado, nesse instante, do Prefeito 

Municipal, os executivos da Copasa estarão presentes em uma reunião as 14 horas da próxima 

quarta-feira. Pela ordem o vereador Luiz Benedito de Paula requereu que fosse informado à Casa 

Legislativa quais foram as ações de preservação de mananciais da região, fazendo a 

comprovação por meio de fotografia. O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, 

colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome da Casa.; 

Ofício Gab.Pref nº 236/2021 do Executivo Municipal, sobre encaminhamento de decretos emitidos 

no mês de agosto de 2021; Ofício Gab.Pref nº 238/2021 do Executivo Municipal, sobre entrega de 

Balancetes de Receita e Despesas do mês de agosto de 2021; Correspondência do senhor 

Reginaldo Batista de Aguiar, oficial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sobre 
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recolhimento de assinaturas para participação do ato de homenagem às vítimas do Covid-19, 

realizada pelo CPI da Pandemia no Senado Federal; Ofício nº 1673.2021-PRESID do chefe de 

gabinete do Presidente do Senado Federal, sobre o recebimento do ofício nº 613/Pres.LJM/2021; 

Ofício nº 480/2021/GAB/UFLA da secretária da reitoria da UFLA que reitera o Ofício nº 

327/2021/GAB/UFLA, que solicita alteração na Lei Municipal nº 4525 de 19/07/2018. O vereador 

José Luiz das Graças destacou a necessidade de que seja encaminhado um projeto de lei que 

forneça o prazo necessário para a conclusão das obras, bem como resguarde a prefeitura em 

caso de não cumprimento do cronograma. A vereadora Cidinha Cerize sugeriu que fosse 

agendada uma reunião para debater sobre o tema o mais breve possível, resguardando a 

prefeitura e agilizando a continuidade dos investimentos. O presidente da Casa afirmou que, até a 

próxima quarta-feira será realizada uma reunião com o Executivo para ajustar os prazos; Ofício nº 

069/CFJL/2021 da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, sobre entrega da Ata da 23ª 

reunião da comissão. Antes de prosseguir com o andamento da pauta, o presidente da Casa 

requereu que fosse encaminhado um ofício para a procuradora doutora Manuella de Oliveira 

Nunes Maranhão Ayres, requerendo que, após passado o auge pandêmico, fosse tomadas 

medidas para retomar as cirurgias eletivas, paralisadas desde então. O presidente da Casa, 

vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão 

encaminhados em nome da Casa. Prosseguindo, Lisandro deixou agendadas as seguintes 

audiências: sobre o Projeto de Lei nº 5105, para o dia 29 de setembro, às 18 horas; sobre o 

Projeto de Lei nº 5194, para o dia 6 de outubro, às 19 horas; esobre o Projeto de Lei nº 5200, para 

o dia 14 de outubro, às 19 horas; INDICAÇÕES:307/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio 

César Picirilo solicitando o serviço de tapa buracos na rua Pedro Dutra Junior, ao lado da "Adega 

Diamantina", bairro Diamantina; 308/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo 

solicitando o serviço de tapa buracos em toda extensão da rua Portugal, bairro Jardim 

Europa,309/JLG/2021 de autoria do vereador José Luiz das Graças solicitando o serviço de 

limpeza no entorno da área da "APAC", localizada no bairro Santa Tereza;ORDEM DO 

DIA:NOVOS PROJETOS:PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 79"Dispõe sobre a atualização 

do número de vagas existentes para cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da 

guarda municipal de São Sebastiao do Paraíso constante da Lei Complementar Nº 36/11” 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 cabíveis. 

PROJETO DE LEI Nº 5197 "Denomina uma via pública ainda sem denominação de Rua Manoel 

Neves de Paula" de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. O projeto foi considerado objeto 

de deliberação e encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos 

pareceres técnicos cabíveis.PROJETO DE LEI Nº 5205 "Institui o programa adote uma nascente 

no município de São Sebastião do paraíso e da outras providencias" de autoria do vereador 

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

Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Turismo e Meio Ambiente após a emissão dos 

pareceres técnicos cabíveis. O vereador Pedro Delfante requereu, ao autor do projeto, permissão 

para subscrevê-lo. PROJETO DE LEI Nº 5206 "Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

especial 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.O 

projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado às Comissões de Finanças, Justiça 

e Legislação e Educação e Saúde após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis.PROJETO DE 

LEI Nº 5207 "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 do Executivo Municipal.O projeto foi considerado objeto de 
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deliberação e encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos 

pareceres técnicos cabíveis.PARECER DAS COMISSÕES:PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1085 

"Outorga o título de cidadã honorária paraisense a senhora Maria Aparecida Maia" 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 projeto 

estará em pauta para primeira votação; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1086"Outorga o título de 

cidadã honorária paraisense a senhora Zilda Fátima de Almeida” 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 projeto estará em pauta 

para primeira votação; PRIMEIRA VOTAÇÃO:PROJETO DE LEI Nº 5189 "Denomina uma via 

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

Monteiro. O autor do projeto propôs uma emenda, que será encaminhada à Comissão de 

Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis.SEGUNDA 

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.Aprovado, o projeto estará será 

encaminhado à sanção. GRANDE EXPEDIENTE: Pela ordem, o vereador Luiz Benedito de Paula 

requereu que fosse encaminhado um ofício ao deputado Antônio Carlos Arantes e ao Secretário 

de Estado de Infraestrutura e Mobilidade , solicitando que intervenha junto aos órgãos 

competentes para que seja acrescentado, no Projeto de construção do trevo da MG-050 com a 

MGC-491, uma travessia, passagem e retorno na MGC-491, entre os KMS 01 e 02, próximo ao 

Terminal Rodoviário. Além desse ofício, o vereador parabenizou a companhia Laticínios Aviação, 

pelos seus 101 anos.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 a demanda, já solicitada por 

ele através de ofício, de viabilizar a limpeza na pista de skate localizada no complexo de lazer San 

Genaro. O vereador comentou ainda sobre a construção de uma ponte ligando os bairros 

California Garden e Mediteranée ao bairro São Sebastião, na parte baixa da cidade. Segundo o 

vereador, a obra aguarda liberação de licença ambiental para seu início. Pedro parabenizou o 

prefeito Marcelo de Morais pelo início da reforma na Escola Municipal Campos do Amaral, que ao 

todo serão investidos um milhão e oitocentos mil reais de recursos próprios, e afirmou que em 

breve será iniciada a reforma na Escola Municipal Roque Scarano. O vereador requereu que fosse 

implantado no município um Centro de Reabilitação para pacientes pós-covid, pedido esse já 

realizado pela vereadora Cidinha Cerize. Por fim, Pedro Delfante comentou sobre a falta de 

abastecimento de água, afirmou que a presença da população se faz essencial no debate que 

haverá na audiência pública sobre o tema na próxima quinta-feira, e solicitou que a empresa 

forneça um desconto na cobrança de água devido à falta de distribuição de água neste mês.O 

presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação 

em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador Sérgio Aparecido 

Gomes iniciou sua fala afirmando que, de acordo com o artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, a Copasa é obrigada a reparar os eventuais danos causados pela falta de 

abastecimento de água. Além disso, o vereador afirmou que é preciso participação popular na 

próxima audiência no dia vinte. Por fim, Sérgio Gomes requereu o envio dos seguintes 

documentos: a) Moção de Parabenização ao senhor João Paulo Vitor Montuani pela posse no 

Cargo de Diretor do Presídio de São Sebastião do Paraíso-MG; b) ao Executivo Municipal, 

solicitando que seja disponibilizado um veículo para crianças com necessidades especiais. O 

presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação 
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em plenário e serão encaminhados em nome da Casa.Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida 

Cerize Ramos iniciou sua fala comentando sobre a sua participação, como presidente da 

Comissão de Educação e Saúde, nas tratativas para elaboração do plano de cargos e carreiras do 

magistério municipal. Segundo a parlamentar, o projeto chegará a Casa Legislativa muito bem 

trabalhado, discutido e analisado pelo Executivo, com a participação do Legislativo e de 

representantes dos servidores do magistério, escolhidos pelos próprios funcionários. A vereadora 

destacou a necessidade de estudar o texto do projeto para que, em uma gestão futura, não haja a 

possibilidade de distorcer a legislação para agradar qualquer tipo de agenda política. 

Prosseguindo, a vereadora requereu que fosse encaminhada uma Moção de Apoio ao 

Governador Romeu Zema pelo veto integral a Proposição de Lei nº 24.909 que “Altera a Lei 

14170, de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções a pessoa jurídica por ato 

discriminatório praticado contra pessoa em virtude de sua orientação sexual.”, de autoria do 

deputado André Quintão. Segundo a vereadora, é notório que se deve lutar por um país mais 

igualitário e com respeito a diversidade sexual e de gênero, porém já há leis vigentes em âmbito 

Federal e Estadual que disciplinam sobre penalidades para ocorrência de discriminação em 

virtude da orientação sexual. Ainda, prosseguiu a parlamentar, a proposição não impõe que haja 

identificação por meio de mudanças corporais ou mudança do nome, o que amplia demais o 

entendimento sobre os limites da efetiva aplicação da legislação proposta. Sendo assim, a 

vereadora requereu, que nos mesmos moldes, fosse encaminhada uma Moção de Repúdio aos 

deputados estaduais de Minas Gerais que votaram pela aprovação do referido projeto de lei.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 comentando sobre a reunião que participou no município de Passos com a 

finalidade de expor a demanda de empresários que necessitam de instalação de rede de energia 

no bairro Cidade Industrial, por parte da CEMIG. Segundo o vereador, todos foram muito bem 

atendidos na CEMIG pelo senhor Alexandre, que deixou acordada a instalação de energia elétrica 

após a construção das guias do loteamento. Sendo assim, o vereador requereu que fosse 

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

competente que construa guia na calçada da Rua Agnaldo Noronha Peres, no bairro Cidade 

Industrial. Além do ofício, o vereador comentou sobre a demanda da população pela melhora da 

água distribuída pela COPASA, que está com cheiro forte de queimada e amarelada. O presidente 

da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário 

e serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador José Luiz das Graças quis 

deixar registrado o apoio por parte desta Casa Legislativa aos empresários que atuam em 

paraíso. Segundo o vereador, esse é um reconhecimento e incentivo aos empresários que, apesar 

de tantas dificuldades vividas devido ao período extenso de pandemia, geram emprego e 

movimentam a economia do município. Pela ordem, o vereador Vinício José Scarano Pedroso 

iniciou sua fala solicitando que fosse encaminhado um ofício ao Executivo Municipal no qual são 

relatadas, pela senhora Regina Aparecida Ferreira, todas as dificuldades vividas pelos moradores 

do Condomínio Recanto Feliz devido aos anos pleiteando a instalação de distribuição de energia 

elétrica, e solicitando que o caso seja  analisado e as providências tomadas, a fim de que os 

moradores do condomínio sejam contemplados com a ligação de energia elétrica. O vereador 

comentou ainda sobre a necessidade de cobrar dos responsáveis do SESC informações a 

respeito do início das obras, pois o prazo previsto é para esse mês de setembro. Além disso, 

Vinício Scarano destacou a necessidade de dar andamento aos Projetos de Lei nºs 5181 que 

"Dispõe sobre política de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade pela rede pública 

de saúde com a utilização do contraceptivo reversível de longa duração de etnogestrel e dá outras 
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providências" e 5172 que “Institui incentivo fiscal para o desenvolvimento do esporte amador no 

âmbito do município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências”. O vereador 

comentou ainda sobre a retomada das cirurgias eletivas e, por fim, solicitou que fossem revistas 

as regras para diminuir as filas nos bancos, tendo em vista o avanço da vacinação e a redução 

dos casos de Covid.O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os 

requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, 

o vereador José Luiz das Graças afirmou que foi encaminhado um ofício em nome da Comissão 

de Finanças, Justiça e Legislação ao Executivo Municipal solicitando que fosse verificada a 

questão financeira em relação ao Projeto de Lei  nº 5172, pois a comissão tem a finalidade de 

avaliar a questão jurídica constitucional do projeto para que futuramente possa ser cobrada e 

fiscalizada a sua execução. Pela ordem, em relação ao Projeto de Lei nº 5181, a vereadora Maria 

Aparecida Cerize Ramos, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, afirmou que as 

tratativas em relação ao projeto foram realizadas e que o projeto estará liberado para entrar em 

pauta na próxima sessão ordinária. Por fim, o vereador Vinício Scarano requereu que fosse 

encaminhado um ofício ao Executivo solicitando que realize o serviço de limpeza na área verde de 

propriedade da Prefeitura Municipal, localizada entre os bairros Jardim Itamarati e Jardim das 

Hortências, pois estão sendo depositados entulhos e lixos, ocasionando a proliferação de animais 

peçonhentos. O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os requerimentos 

em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. Com a palavra, o 

presidente Lisandro José Monteiro, afirmou que estaria encaminhando, como ordenador de 

despesa e presidente da Casa, os gastos realizados pelo vereador Pedro Delfante e seu assessor 

durante a sua visita ao município de Ribeirão Preto à Comissão de Ética. Lisandro fez a leitura de 

cada um dos custos do vereador e afirmou que, apesar de legal, o gasto, da forma como 

apresenta-se, é imoral, e que atos assim resgatam a velha política, afastada pelos integrantes 

atuais desta Casa Legislativa. Em aparte, o vereador Pedro Delfante afirmou que houve um 

problema com vazamento de óleo no carro, mas que em um momento posterior iria apresentar o 

ocorrido, tendo em vista a relação harmoniosa entre este vereador e a presidência.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. 
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE 

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro 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, presentes os 

vereadores Luiz Benedito de Paula, Pedro Sérgio Delfante, José Luiz das Graças, Sérgio 

Aparecido Gomes, Juliano Carlos Reis, Maria Aparecida Cerize Ramos, Antonio Cesar Picirilo, 

Vinicio José Scarano Pedroso e Marcos Antonio Vitorino, realizou-se esta Audiência Pública para 

tratar sobe o abastecimento de água e os problemas recentes ocorridos no Município de São 

Sebastião do Paraíso. Para a realização da audiência, foi realizado o convite para participação 

popular através das redes sociais, site, rádios, jornais, televisão e carro de som. Compuseram a 

mesa de trabalhos Marcelo de Morais, prefeito municipal, Daniel Tales, vice-prefeito,  Fabio 

Martins de Lima, coordenador do Procon, Danilo Soares Marques, vereador de São João Batista 

do Glória e Presidente da ACAMVE, Noraldino Junior, Deputado Estadual, Bruno Lemos, assessor 

do deputado Antonio Carlos Arantes, Ailton Rocha de Sillos, Presidente da ACISSP, Luis Adriano 

de Souza, vereador de Cássia e Vice-Presidente da ACAMVE e Renan Jorge Preto, Secretário 

Municipal de Meio Ambiente. O Presidente declarou aberta a audiência e informou que convidou 

para participar da audiência representantes do Ministério Público, Copasa e Arsae, que não 

puderam estar presentes. Prosseguindo, o vereador secretário, Luiz Benedito de Paula, procedeu 

com a leitura do Ofício ARSAE/GAB n° 817/2021 e Comunicação Externa da Copasa n° 

1998/2021, os quais informam que não participarão da audiência, bem como Ofício ACISSP 

032/2021, sugerindo campanha popular para minimização do consumo de água e promoção de 

estudo técnico, por empresa independente e especializada, para levantamento da situação, 

acompanhado de projetos de desenvolvimento de longo prazo, com planejamento de recursos. O 

Presidente Lisandro informou que, na data de ontem, em reunião realizada no gabinete do 

prefeito, com a presença de vereadores, membros do Executivo e dois diretores da Copasa, ficou 

acordado que na segunda quinzena de outubro estará presente em São Sebastião do Paraíso o 

presidente da Copasa. Prosseguindo, o vereador Pedro Sérgio Delfante afirmou que o problema 

da Copasa é de longa data, ressaltando que os recursos hídricos não são renováveis e que deve 

haver atuação conjunta de  vereadores, Executivo, instituições e população para que a situação 

seja resolvida. Afirmou que há muitos profissionais envolvidos, mas alguns pouco comprometidos, 

citando como exemplo que, nos dias mais graves do desabastecimento de água, o diretor do 

escritório distrital estava de férias, e seu encarregado morando em outra cidade. Conclamou que 

seja feito um pacto a fim de defender a população, que não pode mais ser penalizada com a 

situação. Em seguida, o vereador Vinicio Scarano  lamentou a ausência da Copasa e Arsae na 

Audiência Pública, momento que teriam oportunidade de ouvir os testemunhos daqueles que 

sofreram com o desabastecimento durante vários dias.  Relatou sobre casos de algumas famílias 

que ficaram por quase sete dias sem água, com filhos deficientes ou doentes. Destacou que 

conseguiram fornecer alguns caminhões-pipa e água potável, através de apoio de empresários da 

cidade, visto que a Copasa não tomou esta atitude. Apontou que o lucro da Copasa nos últimos 

três meses foi de R$162 milhões. Destacou que a taxa de esgoto foi cobrada por cinco anos, 

mesmo havendo atraso na conclusão das obras de tratamento de esgoto. Disse, ainda, que em 

acordo entre o ex-prefeito e Ministério Público foram concedidos mais três meses para que 

fossem finalizadas as obras e que a Copasa, então, subempreitou a obra e que a Arsae autorizou 

a cobrança de 100% da taxa de esgoto. Disse, ainda, que na reunião ocorrida na data de ontem, 

com a presença de dois diretores da Copasa,  foi dito que o Presidente da Companhia estaria em 
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São Sebastião do Paraíso na segunda quinzena de outubro. O vereador ainda ressaltou que o 

contrato com a Copasa precisa ser revisto e que o lucro da companhia seja revertido para a 

prestação do serviço. Prosseguindo, o vereador Sérgio Aparecido Gomes afirmou que o contrato 

com a Copasa, feito após projeto de lei autorizativa do executivo municipal e legislativo,  prevê 

que a companhia pode explorar o tratamento e pagamento de taxa de esgoto até o ano de 2040. 

Afirmou que, à época, apresentou emenda ao projeto de lei para que a Copasa cobrasse do 

cidadão o valor taxa de esgoto apenas quando o serviço estivesse realmente efetivado e cumprido 

o tratamento e que, infelizmente, essa emenda não foi aprovada naquele momento. Afirmou que 

no contrato, em sua página 423, a Copasa informou, via ofício, em 1º de novembro de 2011, que 

havendo no município prestação de serviço, a tarifa seria fixada em 45% e, depois da prestação 

do serviço de coleta e tratamento de esgoto, a tarifa seria correspondente a 75%. O vereador 

ressaltou que atualmente cobra-se de 97% até 100% dos cidadãos. Afirmou que além da 

cobrança abusiva da taxa, a Copasa, por vários dias, não dispôs de fornecimento efetivo no 

abastecimento de água. Disse que, por lei, a Copasa é obrigada a informar à população quando 

haverá desabastecimento de água e que, infelizmente, atualmente isso não ocorre. Afirmou que o 

Ministério Público foi oficiado para que tome as devidas providências. O vereador disse ainda, que 

encaminhou Ofício em 15/08/2021, informando o desmazelo da Copasa referente ao bairros 

Cidade Industrial, São Genaro, Jardim Ouro Verde, Lagoinha, São José, Jardim Planalto, Alto do 

Bela Vista, Belvedere, Jardim das Hortências, Vila Formosa e Riviera, que ficaram por três dias 

sem água. Disse ainda que também realizou representação ao Ministério Público acerca da falta 

de água e qualidade de cor e odor de fumaça fornecida pela Copasa, após o desastre ambiental 

de queimadas ocorrido em Batatais em 09/09/2021, que ocasionou chuva de fuligem em São 

Sebastião do Paraíso, sendo instaurada investigação preliminar. Disse que também promoveu 

ação civil pública contra a Copasa sobre o desabastecimento ocorrido recentemente para que 

mantenha o fornecimento contínuo, adequado, eficiente, regular e ininterrupto de água potável 

tratada durante 24 horas por dia e enquanto durar o contrato para prestação de serviço, em 

quantidade suficiente para toda a população, sob pena de bloqueio nas contas bancárias, além de 

fixação de multa de R$10.000/dia de descumprimento por ordem judicial, além de dar ampla 

divulgação aos consumidores em casos inevitáveis de desabastecimento e danos morais coletivos 

pelo descumprimento das obrigações do contrato. O vereador também disse que encaminhou ao 

Executivo ofício para que forneça água quando se fizer necessário para a população. 

Prosseguindo, Danilo Soares Marques, vereador de São João Batista do Glória e Presidente da 

Associação de Câmaras Municipais e Vereadores do Médio Rio Grande, destacou há cidades em 

que a Copasa não informa os ganhos e valores para investimento no município. Disse que a 

secretária da ACAMVE, Luciane Neves, vereadora de Pratápolis, esteve no Senado Federal para 

levar demandas dos municípios para serem discutidas em reunião em data a ser definida com a 

Copasa. Comprometeu-se a encaminhar as repostas obtidas nessa reunião. Com a palavra, Ailton 

Rocha de Sillos, presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de 

São Sebastião do Paraíso, destacou que a Copasa aplica subsídios cruzados, ou seja, os 

municípios pequenos recebem subvenção da Copasa pagos pelos municípios maiores. Ressaltou 

que deve ser minimizado o consumo de água, além de contratar projeto para levantamento da real 

situação e desenvolvimento de longo prazo. Em seguida, Fabio Martins de Lima, coordenador do 

Procon, orientou que se houver prejuízo material ou financeiro em virtude da má prestação da 

concessionária de serviço público, deve ser formalizada reclamação ao órgão de defesa ao 

consumidor, procurada a defensoria pública ou os juizados especiais da comarca. Nesse 

momento, o presidente Lisandro questionou quantas denúncias foram feitas desde janeiro no 

Procon. Em resposta, Fabio disse que, das 2941 reclamações recebidas, apenas 35 reclamações 
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foram referentes à Copasa, até a data de ontem, cadastradas de sentido amplo - tais como alto 

consumo, vazamento oculto, cobrança indevida e alteração de titularidade da conta. Bruno Lemos, 

assessor do deputado Antonio Carlos Arantes, com a palavra, afirmou que o deputado não pôde 

estar presente, mas que as cobranças por parte do deputado são constantes e afirmou que ele 

coloca-se à disposição para as ações a serem tomadas. Em seguida, Luis Adriano de Souza, 

vereador de Cássia e Vice-Presidente da ACAMVE, disse que diversos municípios da região têm 

enfrentado problemas com a Copasa, como Delfinópolis, onde o esgoto é jogado no Rio Grande; 

Ibiraci, onde é cobrada taxa dinâmica de 74%; Cássia, que também sofre com a má prestação de 

serviços. Disse que a Associação planeja audiência pública não política, mas técnica, com 

alternativas de solução. Disse que foi apresentado projeto de lei em Cássia, sancionada pelo 

prefeito, que trata de multas à Copasa no caso de descumprimento, que devem ser revertidas à 

prefeitura para que sejam investidas no meio ambiente. O vice-prefeito de São Sebastião do 

Paraíso, Daniel Tales, afirmou que a presença de diversos municípios na audiência demonstram a 

ineficiência do serviço prestado pela Copasa na região. Disse que nada justifica o desserviço 

prestado pela Copasa nos últimos dias, ressaltando que o lucro desta instituição deve ser 

revertido para a população, destacando que deve haver empenho conjunto da população, 

Executivo e Legislativo para que a questão seja solucionada. Prosseguindo, Renan Jorge Preto, 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, disse que, embora haja pagamento da taxa de esgoto em 

sua integralidade, em várias ocorrências recentes, a equipe de fiscalização ambiental da 

Secretaria de Meio Ambiente, em campo, localizou aproximadamente seis pontos de descarte 

irregular de esgoto da Copasa. Ressaltou que trata-se de questão que deve ser resolvida na 

diretoria da Copasa, de forma a haver investimento para munir melhor a unidade de São 

Sebastião do Paraíso com pessoal, equipamentos e ferramentas. Defendeu os benefícios do 

tratamento de esgoto, mas disse ser inaceitável pagar por um serviço que não ocorre em sua 

integralidade. Em seguida, o prefeito Marcelo de Morais ocupou a tribuna, destacando que o 

contrato da Copasa começou a ser discutido em junho de 2009 para que pudesse fornecer o 

tratamento de esgoto. À época, disse que o discurso era que havia obrigação, por meio de Lei 

Federal, para que houvesse esse tratamento. Afirmou que a Copasa conseguiu, à época, 

financiamento na Caixa Econômica de R$36 milhões com 4 anos de carência para pagar o 

financiamento. Na oportunidade, disse que o vereador Antonio Picirilo era presidente da Câmara 

quando começaram a cobrança da taxa de esgoto, e que os vereadores ficaram revoltados pois o 

acordo feito era que somente seria cobrado da população 40%, mas começaram cobrando 45%. 

Disse que juntou provas de locais onde havia descarte irregular de esgoto pela Copasa na mata 

do Rosentina, onde há uma bifurcação de rios; na última rua do bairro Jardim das Hortências com 

descarte aos fundos da rodovia do bairro João XXIII; próximo aos barracões da Conformatec; 

saída para o distrito de Guardinha, sentido Sapé, em um cano oculto soltando resíduos em um rio; 

Parque Industrial II, com saída para São Tomás de Aquino, onde havia descarte de resíduos 

industriais que, segundo o prefeito, não foi contemplado no contrato, o qual mencionava somente 

de esgoto doméstico; além de deságue no fundo do bairro Cidade Industrial. Disse que, enquanto 

vereador, em janeiro de 2017, entrou em processo contra a Copasa, juntamente a outros edis. 

Marcelo disse que possuía relação de todas as casas da cidade onde não havia tratamento que, 

segundo ele, correspondiam a 14.558 dentre 30 mil residências. Disse que foi realizada perícia, na 

oportunidade, que constatou a veracidade dos fatos. Afirmou que foi solicitado, referente ao 

período de agosto de 2015 a setembro de 2019, momento em que a Copasa não estava 

cumprindo o tratamento de esgoto, para que o ex-prefeito Rêmolo Aloise rompesse o contrato, o 

que não foi feito. Marcelo afirmou que, acompanhado do então vereador Vinicio Scarano, foram à 

Arsae em julho de 2019, oportunidade que apresentaram ao diretor todos os documentos e 
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provas, solicitando o rompimento de contrato. Marcelo disse que, naquele momento, tomou 

conhecimento de ata assinada pelo então prefeito Walker Americo de Oliveira, Ministério Público e 

membros da Copasa, a qual estabelecia prazo até 30 de setembro de 2019 para que a companhia 

cumprisse o contrato, desde que fosse revitalizada a Lagoinha - fato que nunca ocorreu. Disse 

que, acompanhado do secretário Renan, constatou que em vários pontos a Copasa não está 

deixando de jogar o esgoto no meio ambiente. Marcelo disse que a Copasa informou à Câmara 

que não acata leis municipais, mas lembrou que existe lei municipal a qual concede isenção fiscal 

para a empresa, mas que somente esta lei a companhia acata. Em relação ao contrato com a 

Copasa, Marcelo afirmou que, no parágrafo 3º, da cláusula 14ª, sobre a extinção do contrato, que 

o município pode deflagrar o processo de encampação - indicação pela prefeitura do que precisa 

ser feito no tratamento e esgotamento sanitário-, que deverá ter autorização legislativa específica. 

Disse que, após o desabastecimento que ocorreu há duas semanas, a água retornou às casas 

suja e fétida, e a Copasa, em nenhum momento, divulgou nota de quando a água estaria própria 

para uso. Afirmou, assim, que a vigilância está colhendo água em todos os pontos da cidade e 

fazendo análise para avaliar se é potável. Disse, ainda, que foram identificadas duas minas onde 

foram detectados coliformes fecais. Disse que há lei para que a Copasa instale redutores de ar 

aos interessados nos hidrômetros, mas segundo Marcelo, a companhia disse que deve haver 

pesquisa comprovada por uma universidade para que isso seja feito. Prosseguindo, Noraldino 

Junior, deputado estadual, disse que atua como presidente da comissão de meio ambiente e, 

quando os vereadores Lisandro, Juliano e Marcos foram ao seu gabinete, tentou conversar com o 

Presidente da Copasa, que não estava em Belo Horizonte, mas se dispôs a atendê-los assim que 

retornasse. Ressaltou a união de esforços dos poderes para solucionar a questão. Em seguida, o 

presidente Lisandro passou a palavra aos presentes que desejassem se manifestar. Inicialmente, 

João Carlos Eugneio, vereador de Pratápolis, comentou que em Pratápolis ocorreu a mesma 

situação de São Sebastião do Paraíso, em que fumaça proveniente de queimadas em Batatais 

ocasionaram chuva de fuligem no município. Disse que estava desaguando em rio espuma e água 

suja, momento em que foi solicitado que fosse desligado o desabastecimento da população de 

Pratápolis, o que foi acatado. Em seguida, a vereadora de Delfinópolis, Jaqueline Aparecida da 

Silva, afirmou que na sua cidade há esgoto a céu aberto em vários pontos, exalando mal cheiro. 

Fez apelo para que a Copasa seja responsável em suas atribuições. Em seguida, a vereadora de 

Delfinópolis, Luciana Aparecida Matias, criticou a situação de cobrança abusiva da taxa de esgoto. 

Prosseguindo, Máximo José Alves, vice-presidente da Câmara de Pratápolis, disse que solicitou 

providências em relação ao Córrego Rangel, solicitando análise da água que deságua no rio 

Palmeiras, onde há suspeita de descarte irregular de esgoto. Em seguida Roberto Gonçalves 

Vieira, vereador de Itaú de Minas, ressaltou sobre a necessidade de imparcialidade do papel do 

legislativo. Disse que em Itaú de Minas o contrato com a Copasa venceu, mas foi renegociado. 

Prosseguindo, a munícipe Ana Paula Naves da Silva, do bairro Diamantina, disse que faltou água 

em sua região e que não teve nenhum suporte da Copasa. Disse que, recebeu comunicado de 

terceiros que, no dia 10 de setembro, devido à chuva, seria interrompido emergencialmente o 

abastecimento, porém regularizando no período da noite. Afirmou, no entanto, que o 

abastecimento retornou apenas no dia 15 de setembro. Ressaltou todas as dificuldades nesse 

período sem água. Prosseguindo, Keri Cristina dos Santos, munícipe do bairro Diamantina, 

manifestou sua indignação com a falta de comunicação da Copasa, que deveria informar 

previamente sobre a falta de abastecimento de água à população, relatando também suas 

dificuldades durante o período que ficou sem água. Em seguida, o munícipe José Edes Mendes, 

questionou sobre reunião ocorrida na prefeitura com diretores da Copasa e sobre possibilidade de 

aplicação de multas à Copasa. Em resposta, o prefeito Marcelo disse que foram o deputado 
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Noraldino e vereadores da Casa que intermediaram a vinda de diretores Copasa. Sobre a multa, 

disse que foi realizado relatório e levantamento da população que ficou sem água, inclusive com 

vídeos para que a empresa fosse notificada. Disse que a aplicação da multa cabe à Arsae, 

conforme consta no contrato. Prosseguindo, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos ressaltou 

que a Copasa, atualmente, não presta um serviço adequado no município, região e no estado de 

Minas Gerais. Afirmou que a presença do deputado Noraldino e de vereadores da região 

demonstra que a situação atual é insustentável, destacando a importância da mobilização da 

Câmara Municipal, cidadãos e autoridades. Afirmou que, da reunião ocorrida com membros do 

Executivo e diretores da Companhia, ficou decidido que o presidente da Copasa virá pela primeira 

vez à São Sebastião do Paraíso, oportunidade que poderá ser resolvida toda a situação. Em 

seguida, o vereador José Luiz das Graças ocupou a Tribuna, e ressaltou que realizou diversas 

denúncias ao Ministério Público sobre descarte irregular de esgoto, especialmente no córrego do 

Rosentina, sentido Sapé, no Parque Industrial, aos fundos do bairro João XXIII, mas que 

infelizmente foram arquivadas. Afirmou que a Copasa não deixa apenas de cumprir leis 

municipais, mas também a Resolução n° 129/2019 da Arsae, que determina que a companhia 

deve assegurar continuidade do abastecimento de água potável para todos os usuários, bem 

como registrar e divulgar todas as paralisações do serviço de abastecimento de água com 

duração superior de 12 horas e, em caso de paralisação emergencial, divulgar tão logo o 

prestador de serviço tome ciência dos fatos, com hora, data e início da paralisação, com 

especificação da área de abrangência. O vereador ressaltou, ainda, a necessidade de 

abastecimento alternativo com caminhões-pipa e a necessidade de se baixar o valor cobrado pelo 

m³ de água. Prosseguindo, o vereador Luiz Benedito de Paula disse que, dos 853 municípios 

mineiros, 640 são atendidos pela Copasa. Afirmou que, em 2019, cinco vereadores estiveram em 

reunião em Três Corações com o Ministério Público para tratar sobre a taxa de esgoto e que,  com 

o lucro expressivo que a companhia tem, pode ser reduzido o valor cobrado da taxa de esgoto. O 

vereador Marcos Antonio Vitorino, com a palavra, disse que esteve recentemente em Belo 

Horizonte, quando levou demandas à diretoria da Copasa. Solicitou ao deputado Noraldino que, 

na qualidade de presidente da Comissão de Meio Ambiente, levasse o apelo à Copasa para que 

pudesse, no mínimo, ressarcir o cidadão pelo acontecimento recente de desabastecimento em 

São Sebastião do Paraíso, momento em que a água voltou suja às residências.  Em seguida, o 

munícipe Luis Antonio Batista destacou que a companhia deveria estar preparada para a situação 

de desabastecimento. Sugeriu a cobrança separada da taxa de esgoto e água, bem como a 

criação de associação de usuários da Copasa e Cemig, de forma que, caso seja necessária ação 

judicial, possa ser feita conjuntamente. Prosseguindo, o munícipe Iracildo da Silva Oliveira, 

ressaltou que os vereadores têm o dever e responsabilidade de estudar todos os projeto de lei da 

Casa, de forma que não aconteça como, à época, foi aprovada a taxa de esgoto, sem a devida 

análise. Nada mais havendo a se tratar, o presidente Lisandro José Monteiro declarou encerrada 

a Audiência Pública da qual, para se constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, será assinada pelos vereadores que compareceram. (PHVB) 

VER LISANDRO JOSÉ MONTEIRO - PRESIDENTE / VER. MARCOS ANTÔNIO VITORINO - 

VICE-PRESIDENTE / VER. JULIANO CARLOS REIS - 2º VICE PRESIDENTE / VER. LUIZ 

BENEDITO DE PAULA - SECRETÁRIO / VER. ANTÔNIO CÉSAR PICIRILO                                                     

VER. JOSÉ LUIZ DAS GRAÇAS - 2º SECRETÁRIO / VER. MARIA APARECIDA CERIZE RAMOS 

/ VER. PEDRO SÉRGIO DELFANTE / VER. SERGIO APARECIDO GOMES / VER.                                        

VER. VINÍCIO JOSÉ SCARANO PEDROSO 

 



 

11                                                    29 de setembro de 2021                                 Edição nº 20 
 

 
 

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 

 

ATA DA 25ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  

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

Aos vinte e três 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 do ilustre vereador Marcos Antônio Vitorino e presentes os servidores: 

Noriene Aparecida Bueno Fonseca, Paulo Henrique Vilas Boas, Raíssa Bugança Pereira, 

Leonardo Gonçalves Mota, Tatiana de Carvalho Souza. Contou, ainda, com a participação do 

arquiteto Luerci de Paula Sores para tratar sobre o Projeto de Lei nº 5192. 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 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. O arquiteto Luerci informou que estava representando o Dr. Gilberto e que o 

loteamento o qual o imóvel, localizado na Rua Alferes Patrício, faz parte foi deformado em virtude 

da construção de avenidas que por lá passam, então restou uma área verde de, 

aproximadamente, 80m2 aos fundos do imóvel do Dr. Gilberto para a Avenida Delson Scarano, e 

que à época obtiveram autorização para construir a saída do imóvel, passando pela área verde. 

Informou, ainda, que o imóvel do Dr Gilberto, situado à Rua Alferes Patrício, está sem 

regularização há aproximadamente 15 anos e nesse período a Municipalidade está sem receber o 

IPTU, ressaltou também que depende da área verde, a qual o projeto se refere, para que o imóvel 

confrontante seja regularizado. Acrescentou, também, que há áreas similares que foram 

regularizadas pelo Executivo. Então, a comissão expediu oficio ao Executivo solicitando 

informações quanto ao recolhimento de IPTU do imóvel do Dr Gilberto, bem como informações 

sobre possível regularização de áreas similares ao projeto de lei nº 5192. PROJETO DE LEI Nº 

5203 que “Dispõe Sobre O Plano Plurianual para O Período de 2022-2025, e da Outras 

Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão expediu oficio ao Executivo 

Municipal solicitando informação se houve realização de audiência pública na fase de elaboração 

do projeto e, em caso afirmativo, que tais comprovações sejam enviadas a esta Casa Legislativa 

para anexar ao projeto. PROJETO DE LEI Nº 5204 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de S.S. Paraíso para O Exercício Financeiro de 2022 e da Outras Providências.”, de 

autoria do Executivo Municipal. A comissão expediu oficio ao Executivo Municipal solicitando 

informação se houve realização de audiência pública na fase de elaboração do projeto e, em caso 

afirmativo, que tais comprovações sejam enviadas a esta Casa Legislativa para anexar ao projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 5205 que “Institui O Programa “Adote Uma Nascente” No Município de São 

Sebastião do Paraíso e da Outras Providencias.”, de autoria do Vereador Antônio Cesar Picirilo. A 

comissão encaminhou oficio ao autor do projeto com cópia do parecer jurídico, haja vista a sua 

impossibilidade de tramitação por ser iniciativa privativa do Poder Executivo e solicitou 

posicionamento quanto ao projeto. 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 Cesar Picirilo. A comissão aguarda realização de audiência 

pública. PROJETO DE LEI Nº 5128 que “Autoriza O Município a Receber a Título de Doação e 

Sem ônus Ou Encargo, Quaisquer Bens Móveis Ou Imóveis Que Seja Oferecido Por Pessoa 

Física Ou Jurídica, de Direito Público Ou Privado.”, de autoria do Executivo Municipal.  PROJETO 

DE LEI Nº 5143 que “Dispõe Sobre a Proibição do Uso de Veículos de Tração Animal (charretes e 
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Carroças) para O Transporte de Pessoas, Bens, Mercadorias e Resíduos de Construção Civil, 

Entulhos, Materiais Recicláveis e Outros Serviços, No Perímetro Urbano do Município de São 

Sebastião do Paraíso e da Outras Providências.”, de autoria do Vereador Juliano Carlos Reis. A 

comissão aguarda realização de audiência pública. 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 Vereadores 

Juliano Carlos Reis/Marcos Antônio Vitorino. O autor informou que o projeto será retirado de 

pauta. 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 aguarda 

realização 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 Cesar Picirilo. O assessor 

parlamentar Thiago Vasconcelos informou que o autor irá propor emendas ao projeto e por isso 

solicitou a permanecia em diligência, assim a comissão acolheu a solicitação. PROJETO DE LEI 

Nº 5200 que “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 S.S. Paraíso, e da Outras Providências.”, de autoria do 

Executivo Municipal. A comissão aguarda realização de audiência pública. PROJETO DE LEI Nº 

5206 que “Dispõe Sobre Abertura de Crédito Adicional Especial à Dotação do Orçamento-

programa do Município de São Sebastião do Paraíso para O Exercício Financeiro de 2021, e da 

Outras Providências.” (R$2.300.000,00/ Educação/ Vans), de autoria do Executivo Municipal. Haja 

vista a ressalva apontada no parecer contábil quanto a possibilidade de não cumprimento de 70% 

do FUNDEB, a comissão solicitou que entrasse em contato com o Executivo Municipal para sanar 

tal dúvida, bem como solicitasse agendamento de audiência pública ao presidente da Casa. 

Assim, após sanado a dúvida e realizado a audiência pública o projeto estaria apto à tramitação, 

visto a urgência em sua aprovação. 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. 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 aguarda resposta de 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 aguarda resposta de oficio ao Executivo Municipal 

solicitando a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de 

despesas. PROJETOS LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO:  PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 79 que “Dispõe Sobre a Atualização do Número de Vagas Existentes para 

Cargos de Provimento Efetivo do Quadro de Pessoal da Guarda Municipal de São Sebastião do 

Paraíso Constante da Lei Complementar Nº 36/11.”, de autoria do Executivo Municipal.  
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PROJETO DE LEI Nº 5189 que “Denomina Uma Via Pública Ainda Sem Denominação de Rua 

Oscar Scavazza.”, de autoria do Vereador Lisandro José Monteiro. A comissão emitiu parecer 

favorável à emenda proposta pelo vereador Lisandro José Monteiro. PROJETO DE LEI Nº 5197 

que “Denomina Uma Via Pública Ainda Sem Denominação de Rua Manoel Neves de Paula.”, de 

autoria do Vereador Pedro Sergio Delfante.  PROJETO DE LEI Nº 5207 que “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 da Outras Providências.”, de 

autoria do Executivo Municipal. 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 

 

LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Nº 007/21 

Processo Administrativo Nº. 077/2021 

OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para ministrar aulas de libras para a 

realização do “Projeto Libras Para Todos” da Escola do Legislativo, conforme as especificações e 

quantitativos constantes deste edital e anexo I – Termo De Referência.  

A sessão pública de Pregão Presencial terá início na data, horário e endereço abaixo 

discriminados: Data: 14/10/2021 - Horário para o credenciamento do certame: 08h30min às 

08h50min. Horário do inicio do certame: 9 horas - Endereço: Av. Dr. José de Oliveira Brandão 

Filho, 445 - Jardim Mediterraneè. 

Retire o edital no sitio: 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, 29 de setembro de 2021.  

ABDU FERREIRA - PREGOEIRO
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PORTARIA 

PORTARIA Nº 039/2021 

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO E POSSE DO SENHOR CÁSSIO DE PÁDUA FURLAN PARA 

O CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO I." 

 

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

Vereador LISANDRO JOSÉ MONTEIRO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 

37 da Constituição Federal, da Resolução nº 538 de 24/06/2004 (e suas alterações) e da Lei 

Municipal nº 3.088, de 06/04/2004 (e suas alterações),  

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público nº 001/2018 para 

provimento de vagas para o quadro de servidores desta Casa para os cargos de: Agente de 

Serviços Administrativos I, Agente de Serviços Administrativos II, Agente de Serviços 

Administrativos III, Agente de Serviços Administrativos IV, Assistente Legislativo I, Assistente 

Legislativo II, Assistente Legislativo III, Assessor de Imprensa e Comunicação Social I, Assessor 

Jurídico I, Assessor Técnico-Parlamentar I e Contador I, devidamente HOMOLOGADO em 

30.11.2018 e publicado no Jornal do Sudoeste, Jornal Oficial do Município e nos sites  

www.camarassparaiso.mg.gov.br e www.imamconcursos.org.br; 

CONSIDERANDO ao final a apresentação dos documentos conforme o requerido 

pela Portaria 038/2021; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - NOMEAR  PARA EXERCÍCIO E POSSE a partir de 1º de outubro de 2021, 

para o cargo efetivo de Assessor Jurídico I, o senhor CÁSSIO DE PÁDUA FURLAN, brasileiro, 

solteiro, portador de RG nº   xxxxxxxxxx , de CPF nº  xxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta 

Cidade,  na rua xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Art. 2º -  A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida 

na Lei nº 3088 e suas alterações. 

 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

P. R. C. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 28 de setembro de 2021. 

 

 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 

Presidente da Câmara Municipal 
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RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 27/09/2021 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1085 

"OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA PARAISENSE A SENHORA  MARIA 
APARECIDA MAIA". 

 

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso no uso de suas atribuições 

legais aprovou e o seu Presidente promulgou a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º - Fica outorgado o Título de Cidadã Honorária Paraisense a Senhora 

"MARIA APARECIDA MAIA". 

 Art. 2º - A outorga da honraria prevista no artigo 1º dar-se-á em reunião 

solene, especialmente convocada para este fim. 

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta resolução em 

vigor na data de sua promulgação. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 27 de setembro de 2021. 

 

AUTOR: VEREADOR ANTONIO CESAR PICIRILO 

 

VER. PRES. LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / VER. VICE-PRESIDENTE MARCOS ANTONIO 

VITORINO / VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ BENEDITO DE PAULA 

 

Confere com o original 

 

Lisandro José Monteiro - Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 1026, DE 27/09/2021 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1086 

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA PARAISENSE A SENHORA ZILDA FÁTIMA 
DE ALMEIDA. 

 

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso no uso de suas atribuições 

legais aprovou e o seu Presidente promulgou a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º - Fica outorgado o Título de Cidadã Honorária Paraisense a Senhora 

Zilda Fátima de Almeida. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta resolução em 

vigor na data de sua promulgação. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 27 de setembro de 2021. 

  

AUTOR: VER. JULIANO CARLOS REIS 

 

VER. PRES. LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / VER. VICE-PRESIDENTE MARCOS ANTONIO 

VITORINO / VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ BENEDITO DE PAULA 

 

Confere com o original 

 

Lisandro José Monteiro - Presidente 
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