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ATAS 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos vinte e sete 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 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 o vereador Maria Aparecida Cerize Ramospara 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 517/2021 / SMS da Secretária Municipal de Saúde, Adelma Lúcia da Silva, 

sobre agendamento da prestação de contas da pasta do segundo quadrimestre de 2022; Ofício 

Gab.Prefeito nº 244/2021 sobre agendamento para prestação de contas do segundo quadrimestre 

de 2022; Relatório Mensal do Controle Interno de agosto de 2021; Ofício nº 12/2021 do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPED, sobre a concessão do espaço do 

plenário para apresentação de nota de repúdio à fala do Ministro da Educação, Milton Ribeiro; 

Ofício nº 070/CFJL/2021 da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, sobre entrega da Ata da 

24ª reunião da comissão; Comunicação Externa nº 2000/2021 – GRSS da Copasa, em resposta 

ao ofício nº 663/PRES.LJM/2021. O vereador Luiz de Paula requereu que fosse encaminhado um 

ofício à Copasa solicitando que o ofício sobre os investimentos realizados pela empresa seja 

acompanhado de fotos que comprovem as melhorias. O presidente da Casa, vereador Lisandro 

José Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em 
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nome da Casa.;Comunicação Externa nº 2000./2021 – GRSS da Copasa, em resposta ao ofício nº 

671/PRES.LJM/2021; Ofício nº 021/Vice-Pres.MAV/2021 dos vereadores Marco Antônio Vitorino e 

Juliano Carlos Reis, sobre a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 5186; Ofícios nº 15445/2021 

sobre o Processo nº 1047468 – ELETRÔNICO e  nº 15486/2021 sobre o Processo nº 15486/2021 

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sobre apreciação do parecer prévio das contas 

do município para os exercícios financeiros de 2017 e 2019, respectivamente. Sendo assim, o 

presidente da Casa nomeou a comissão constituída pelos seguintes vereadores: Maria Aparecida 

Cerize Ramos, Vinício José Scarano Pedroso e Luiz Benedito de Paula. O presidente agendou 

ainda, para o dia 30 de setembro, a audiência pública quadrimestral fiscal e da saúde. 

INDICAÇÕES:310/MAV/2021de autoria dos vereadores Marcos Antônio Vitorino, Juliano Carlos 

Reis e José Luiz das Graças, solicitando o envio a esta Casa Legislativa Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço público de transporte coletivo de 

passageiros no Município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências"; 311/ACP/2021 

de autoria do vereador Antônio César Picirilo solicitando que determine à Secretaria Municipal de 

Saúde que disponibilize atendimento médico aos moradores do Condomínio Cachoeira ao menos 

uma vez por semana; 312/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo solicitando que 

instale traves para um campo de futebol "Canindé", no terreno de propriedade do Município, 

localizado nos fundos do Postinho de Saúde do bairro San Genaro; 313/ACP/2021 de autoria do 

vereador Antônio César Picirilo solicitando o serviço de tapa buracos na rua Noruega, sendo na 

altura do número 330 e em frente ao número 285, bairro Jardim Europa; 314/ACP/2021 de autoria 

do vereador Antônio César Picirilo solicitando o serviço de tapa buracos em toda extensão da rua 

Hungria, bairro Jardim Europa; 315/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo 

solicitando o serviço de tapa buracos em toda a extensão da rua Inglaterra, bairro Jardim Europa; 

316/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo solicitando que realize negociação 

com a empresa Parceria Pública Privada - PPP,  que está construindo o Trevo da Rodovia - 491 a 

MG - 050, o acesso à avenida Itália; 317/LBP/2021de autoria do vereador Luiz Benedito de Paula, 

solicitando a construção do meio fio na rua José Alves Moreira, bairro Jardim Itamarati II; 

318/LBP/2021de autoria do vereador Luiz Benedito de Paula, solicitando a construção de meio fio 

na rua Geraldo Borges Campos esquina com a avenida Brasil, bairro São Judas Tadeu; 

319/PSD/2021de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando a reativação da Semana 

da Consciência Negra;320/PSD/2021de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando 

que construa campo de futebol nos seguintes bairros: Jardim Itamarati, Santa Tereza e 

Diamantina;321/PSD/2021de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando os serviços 

de manutenção e limpeza nas seguintes Praças:  Santa Rita de Cássia, Santo Antônio, Nossa 

Senhora Aparecida,  Rosário, Olegário Maciel, Joaquim Mário, Expedicionários, e  Matriz; 

322/PSD/2021de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando estudo que viabilize por 
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meio do programa "Casa Verde e Amarela" da Caixa Econômica; 323/PSD/2021de autoria do 

vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando a construção de uma Praça no terreno municipal 

localizado na rua Santo Marcolini, em frente ao número 144, bairro Jardim América, aos fundos da 

"Delegacia de Polícia Civil" e "Italian Buffet"; 324/PSD/2021de autoria do vereador Pedro Sérgio 

Delfante, solicitando a  revitalização da via Paraíso Antigo; ORDEM DO DIA:NOVOS PROJETOS: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1089 "Altera o Regimento Interno" de autoria dos vereadores 

Juliano Carlos Reis, Lisandro José Monteiro, Maria Aparecida Cerize Ramos e Vinício José 

Scarano Pedroso. O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de 

Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis; PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 1090 “Autoriza o Poder Legislativo a celebrar convênio com instituições 

financeiras para concessão de empréstimos, sob garantia de consignação com desconto em folha 

de pagamento, aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências” 

de autoria da Mesa Diretora. 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 Nº5209“Institui diretrizes para a implementação e a operacionalização da 

logística reversa em São Sebastião do Paraíso” de autoria dos vereadores Pedro Sérgio Delfante 

e Vinício José Scarano Pedroso.O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado à 

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis; 

PROJETO DE LEI Nº 5210"Institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 

FMDPD, 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 Direitos 

Humanos após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis. PROJETO DE LEI Nº 5211 “Institui o 

programa municipal de repasse direto de recursos financeiros às caixas escolares das unidades 

municipais de ensino e dá outras providências" de autoria do Executivo Municipal.Pela ordem, o 

vereador José Luiz da Graças destacou a importância do projeto, tendo em vista o retorno das 

atividades presenciais nas escolas municipais e, sendo assim, requereu que, caso fosse vontade 

da maioria dos vereadores, e após conversa com o departamento jurídico da Casa, fizesse a 

dispensa de interstício para aprovação do projeto. Em aparte, o presidente Lisandro José Monteiro 

afirmou que o projeto deu entrada na Casa no fim da tarde deste dia e que não houve a 

possibilidade de ele fazer a leitura do projeto. Sendo assim, Lisandro solicitou vista ao projeto de 

lei e afirmou que, após aprovado e examinado também pela comissão de saúde e educação, se 

necessário, fará uma sessão extraordinária na próxima quinta-feira. O projeto foi considerado 

objeto de deliberação e encaminhado às Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e 

Educação e Saúde após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis. PARECER DAS 

COMISSÕES: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 79 "Dispõe sobre a atualização do 

número de vagas existentes para cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da guarda 
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municipal de São Sebastião do Paraíso constante da Lei Complementar Nº 36/11” de autoria do 

Executivo Municipal. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu o parecer que o projeto 

está apto e respeitando a legalidade. Aprovado, o projeto estará em pauta para 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.A Comissão de Finanças, Justiça e 

Legislação emitiu o parecer que o projeto está apto e respeitando a legalidade. Aprovado, o 

projeto estará em pauta para primeira votação; PROJETO DE LEI Nº 5193 " 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 dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal.A Comissão de Finanças, 

Justiça e Legislação emitiu o parecer que o projeto está apto e respeitando a legalidade. 

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

parecer que o projeto está apto e respeitando a legalidade. Aprovado, o projeto estará em pauta 

para primeira votação; 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.As 

Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Educação e Saúde emitiram o parecer que o 

projeto está apto e respeitando a legalidade. Aprovado, o projeto estará em pauta para primeira 

votação.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.As Comissões de 

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

respeitando a legalidade. Aprovado. A vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu 

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

segunda votação e será encaminhado à sanção. PRIMEIRA VOTAÇÃO:PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 27 "Dispõe sobre alterações na Lei Complementar n. 02/2003, a qual 

institui o plano diretor de São Sebastião do Paraíso, e dá outras providências" de autoria do 

Executivo Municipal. Aprovado, o projeto estará em pauta para segunda votação. Em tempo, o 

projeto foi colocado em pauta como “parecer das comissões”, porém os pareceres já foram 

votados e o projeto foi votado em “primeira votação”. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1085 

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

vereador Antônio César Picirilo. Aprovado, o projeto será encaminhado à promulgação; 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. Aprovado, o projeto será 
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encaminhado à promulgação.GRANDE EXPEDIENTE: Pela ordem, o vereador Luiz Benedito de 

Paula requereu que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) Moção de Congratulação à 

academia paraisense de cultura pelos seus 35 anos de existência; 2) ao Executivo, solicitando 

que sejam realizadas realizar adequações ao lado da estrada da Guardinha, para impedir que a 

água da chuva não adentre na estrada vicinal para as propriedades da família Caetano; 3) ao 

Executivo, solicitando que determine a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que quando 

forem realizar o plantio de árvores nos parques e áreas institucionais do Município, para que 

plante também árvores frutíferas, como por exemplo pés de Amora, Goiaba, Manga e Jabuticaba; 

e 4) Moção de Congratulações ao senhor Paulo Flavio de Melo Carvalho pela construção do 

santuário de Santa Rita de Cássia em Cássia/Mg. 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 Gomes parabenizou o trabalho da Casa em relação à 

última audiência pública sobre a Copasa. Segundo o vereador, a proposta da audiência é de 

cobrar e pressionar as instituições por melhorias. Além disso, Sérgio Gomes requereu que fosse 

encaminhado um ofício ao Executivo Municipal solicitando retomada das cirurgias eletivas, tendo 

em vista a redução de casos de COVID-19. O presidente da Casa, vereador Lisandro José 

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

da Casa. Pela ordem, o vereador Antônio César Picirilo iniciou sua fala requerendo que fosse 

encaminhado um ofício ao Executivo Municipal solicitando o retorno da visitação de um 

profissional de saúde pelo período quinzenal no Condomínio Cachoeira. Além disso, o vereador 

comentou que os moradores do condomínio afirmam que não conseguem fazer o cadastro no 

posto de saúde do bairro Caique II, sendo preciso se descolar até a parte alta da cidade para 

fazer o cadastro. Ainda sobre o Condomínio Cachoeira, o vereador comentou que ainda há a 

questão da cobrança do IPTU dos moradores, sem a prestação de qualquer tipo de benfeitorias 

por parte da administração pública. O vereador Antônio Picirilo comentou ainda sobre o belo 

trabalho realizado no Parque da Serrinha, em relação ao plantio de mudas. Antônio Picirilo 

comentou também sobre a necessidade de estimular o retorno dos grandes eventos na Expar, 

impulsionando empresários, produtores e comerciantes do município, tal como acontecia 

anteriormente. Por fim, o vereador requereu que fossem encaminhadas duas Moção de 

Parabenização, uma à Conferência de São Vicente de Paulo de São Sebastião do Paraíso e outra 

à Conferência de São Vicente de Paulo da Fazendo Pedroso, em comemoração pelo dia de São 

Vicente de Paulo.O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os 

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

o vereador Pedro Sérgio Delfante iniciou sua fala lamentando o falecimento do senhor Nelson 

Ribeiro Nunes, conhecido por ser vítima de receber jatos de água em uma borracharia do 

município. Além disso, o vereador comentou sobre um evento de Crossfit que ocorrerá no próximo 
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domingo, dia 03, e sobre a reforma da Praça da Fonte, considerada um dos cartões postais da 

cidade. Pedro Delfante parabenizou as monitoras de educação infantil do CMEI Vinício Scarano, 

que, ainda que remotamente, buscam estreitar os laços afetivos com as crianças através de 

vídeos, atividades remotas de conteúdo educativo e divertido. O vereador comentou ainda sobre a 

recuperação da ponte da estrada rural da Água Limpa. Por fim o vereador comentou sobre o 

retorno das reuniões presenciais da Academia Paraisense de Cultura, da qual é membro efetivo. 

Pedro requereu que fosse encaminhado uma Moção de Parabenização à atleta Ana Carolina pela 

medalha de ouro na competição Copa Prime de Jiu-Jítsu. O presidente da Casa, vereador 

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

encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador Juliano Carlos Reis requereu que fosse 

encaminhado um ofício ao Executivo Municipal solicitando a colocação de brinquedos com 

acessibilidade no parque da lagoinha. O requerimento será assinado também pelos vereadores 

Marcos Antônio Vitorino, Luiz Benedito de Paula, Vinício José Scarano Pedroso, Maria Aparecida 

Cerize Ramos e José Luiz das Graças. 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 requereu que fossem encaminhados os seguintes 

ofícios: 1) ao Executivo Municipal, solicitando que fosse verificada e avaliada a situação dos 

servidores que exercem suas funções nas escolas e creches do município em relação à 

insalubridade, e, se for o caso, conceder o benefício aos servidores que têm tal prerrogativa.; e 2) 

ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de parquinhos e academias ao ar livre pelos 

bairros do município, conforme um cronograma que respeite a capacidade financeira do 

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

apreciação em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador Marcos 

Antônio Vitorino iniciou sua fala agradecendo a uma emenda de R$ 100.000,00 do Deputado 

Stefano Aguiar, que deverá ser destinada ao setor de serviço social do município. Além disso, o 

vereador aproveitou o momento para elogiar a equipe do prefeito Marcelo de Morais, que vem 

trabalhando para sanar as demandas do município. Marcos Antônio Vitorino parabenizou o 

trabalho do Executivo Municipal em relação à atividades executada em todas as pastas, em 

especial à saúde, que acaba de receber mais quatro camas que serão utilizadas na sala de 

emergência da UPA. Pela ordem, o vereador Vinício Scarano comentou sobre a necessidade da 

conscientização de todos em relação às demandas ambientais. Segundo o vereador, é necessário 

cobrar ações de reparos das empresas e instituições que alavancaram seus lucros através 

exploração depredatória durante anos. Nesse sentido, o vereador requereu que fosse 

encaminhado uma Moção de Repúdio ao presidente de Furnas Centrais Elétricas, Clóvis Torres, 

que pediu nesta sexta-feira (17) desculpas aos moradores do Sul de Minas pela seca que atinge 

os municípios banhados pelo Reservatório de Furnas e anunciou medidas para tentar amenizar 
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danos. O lago opera com o menor volume útil dos últimos 20 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 presidente da Casa, vereador Lisandro José 

Monteiro, iniciou sua fala comentando sobre a necessidade de agilizar a tramitação em relação ao 

projeto de lei que o prefeito Marcelo de Morais deve encaminha a esta Casa sobre a extensão do 

prazo para o início das atividades da UFLA. Segundo o presidente, essa é uma questão que deve 

ser debatida o mais breve possível, ainda que seja necessário contactar o reitor ou algum 

representante da universidade. Prosseguindo, Lisandro encaminhou o Ofício 680/Pres.LJM/2021 

sobre cópia do processo da prestação de contas de adiantamento viagem do vereador Pedro 

Sérgio Delfante à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Por fim Lisandro apresentou várias 

situações de irregularidade no Hospital Gedor Silveira. Segundo o parlamentar, os pacientes 

dividem camas de solteiro, tomam banho frio durante a madrugada, a transcrição médica é feita 

datada de forma errônea e teve casos de não haver nenhum médico de plantão no local. Lisandro 

afirmou que o hospital deve ser recuperado por meio de uma nova equipe de conselheiro, tal 

como ocorreu com a Santa Casa há alguns anos. 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 26ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  

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

Aos trinta 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, Sérgio Aparecido 

Gomes, Antônio César Picirilo, Juliano Carlos Reis e Maria Aparecida Cerize Ramos; e presentes 

os servidores: Noriene Aparecida Bueno Fonseca, Paulo Henrique Vilas Boas, Raíssa Bugança 

Pereira, Leonardo Gonçalves Mota e Thiago Vasconcelos. Inicialmente, o presidente da Comissão 

de Finanças, Justiça e Legislação, vereador José Luiz das Graças, deu boas vindas a todos e, em 

seguida, iniciou-se a deliberação dos projetos. 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 

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 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 autor do projeto manifestou sua indignação quanto a não tramitação do 

projeto e questionou sobre alterações a serem feitas para torná-lo constitucional. Em resposta, a 

assessora jurídica, Raíssa Bugança, informou aos presentes que o projeto esbarra em iniciativa 

privativa do Poder Executivo e por isso o Poder Legislativo não pode legislar sobre a matéria. 

Vereador José Luiz explanou que é importante a união dos parlamentares para que projetos de 

inciativa privativa do Executivo e importantes para a municipalidade sejam deliberados com o 

Prefeito Municipal para que ele encaminhe a Casa Legislativa, pois assim o vício de iniciativa é 

sanado. 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 
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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 5205 que “Institui O Programa “Adote Uma Nascente” No 

Município de São Sebastião do Paraíso e da Outras Providencias.”, de autoria do Vereador 

Antônio César Picirilo. AGUARDANDO PARECER JURÍDICO:  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

1089 que “Altera O Regimento Interno.”, de autoria dos Vereadores Juliano Carlos Reis/Lisandro 

José Monteiro/Maria Aparecida Cerize Ramos/Vinício José Scarano Pedroso.  PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 1090 que “Autoriza O Poder Legislativo a Celebrar Convênio Com Instituições 

Financeiras para Concessão de Empréstimos, Sob Garantia de Consignação Com Desconto Em 

Folha de Pagamento, Aos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal, e da Outras 

Providências.”, de autoria do Mesa Diretora. PROJETO DE LEI Nº 5209 que “Institui Diretrizes 

para a Implementação e a Operacionalização da Logística Reversa Em São Sebastião do 

Paraíso.”, de autoria dos Vereadores Pedro Sérgio Delfante/Vinício José Scarano Pedroso. 

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. 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. A comissão aguarda 

resposta do oficio encaminhado ao Executivo Municipal, o qual solicita informação se o município 

recolhe IPTU dos imóveis confrontantes do imóvel objeto do projeto e se houve regularização de 

imóvel semelhante. 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.  PROJETO 
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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. 

PROJETOS LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO:  PROJETO DE LEI Nº 5210 que “Institui O 

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência - FMDPD, e da Outras Providências.”, 

de autoria do Executivo Municipal. A comissão liberou o projeto com proposta de emenda, 

conforme sugestão da assessoria jurídica da Casa.  PROJETO DE LEI Nº 5211 que “Institui O 

Programa Municipal de Repasse Direto de Recursos Financeiros às Caixas Escolares das 

Unidades Municipais de Ensino e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A 

comissão liberou o projeto com proposta de emenda, conforme sugestão da assessoria jurídica da 

Casa. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

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

membros da Comissão presentes na reunião. (NABF) 

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

VER. SÉRGIO APARECIDO GOMES - Membro 

VER. MARCOS ANTONIO VITORINO - Membro 

 

LICITAÇÕES 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/21 – Item 01 e 03. 

HOMOLOGO, para que surta efeitos de direito o processo administrativo n.º 066/2021, PREGÃO 

PRESENCIAL n.º 006/21 referente objeto desta licitação 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. Os 

itens 01 e 03, sendo vencedora a empresa Poliart Serigrafia Ltda. CNPJ: 42.836.866/0001-87, a 

qual apresentou os lances mais vantajosos para a Administração, e se responsabiliza pela 

prestação do serviço, conforme o edital. São Sebastião do Paraíso, 30 de setembro de 2021. 

Lisandro José Monteiro – Presidente 

 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/21 – Item 02. 

HOMOLOGO, para que surta efeitos de direito o processo administrativo n.º 066/2021, PREGÃO 

PRESENCIAL n.º 006/21 referente objeto desta licitação 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. O 

item 02, sendo vencedora a empresa Telephoto Silva e Freitas Ltda. CNPJ: 20.713.277/0001-79, 
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a qual apresentou os lances mais vantajosos para a Administração, e se responsabiliza pela 

prestação do serviço, conforme o edital. São Sebastião do Paraíso, 30 de setembro de 2021. 

Lisandro José Monteiro – Presidente 

 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/21 – Lote 01 e Item 06. 

HOMOLOGO, para que surta efeitos de direito o processo administrativo n.º 066/2021, PREGÃO 

PRESENCIAL n.º 006/21 referente objeto desta licitação 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. O 

lote 01 e item 06, sendo vencedora a empresa Liliane da Silva ME. CNPJ: 26.257.921/0001-28, a 

qual apresentou os lances mais vantajosos para a Administração, e se responsabiliza pela 

prestação do serviço, conforme o edital. São Sebastião do Paraíso, 30 de setembro de 2021. 

Lisandro José Monteiro – Presidente 

 

EXTRATO DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E 

CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME. 

Processo Administrativo n.º 030/2016, Pregão n.º 003/16. Tendo em vista atendimento do 

interesse público e da necessidade dos serviços, em razão da qualidade do serviço prestado e do 

atendimento às exigências legais, considerando que se trata de serviço de natureza contínua da 

administração, torna-se indispensável o aditivo, pois, o serviço de conservação predial e 

necessário a esta casa, também em razão que no dia 29 de julho de 2021 a Câmara Municipal 

recebeu as decisões de ambos mandados de segurança emitidas pelo doutor Juiz de Direito 

OSVALDO MEDEIROS NERI, suspendo o Pregão Presencial 005/2021, bem como qualquer 

contratação dele decorrente, até a análise do mérito do “mandamus”, com fulcro no artigo 57, 

parágrafo 4ª da Lei Federal 8.666/93. As partes de comum acordo pactuam e aditam o presente 

termo por 3 (três) meses, vencendo em 31/12/2021, os valores da contratação excepcional foi 

realizado uma adequação de valores para melhor atender à gestão financeira da Câmara 

Municipal com o valor de R$ 39.584,98 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e 

noventa e oito centavos) mensais, totalizando o valor de R$ 79.169,96 (setenta e nove mil cento e 

sessenta e nove reais e noventa e seis centavos). São Sebastião do Paraíso/MG, 30 de setembro 

de 2021. LISANDRO JOSÉ MONTERIO - Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do 

Paraíso – MG. 



 

12                                                     06 de outubro de 2021                                  Edição nº 21 
 

 
 

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 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MAURICIO 

APARECIDO ILARIO 66763649649. 

Processo licitatório n. 010/2021 - Pregão nº 003/21 - LOTE 4 - Objeto: Contratação de pessoas 

jurídicas para realizarem divulgação dos atos institucionais da Câmara Municipal em Mídia 

Impressa, Mídia Sonora e Mídia Áudio Visual, conforme termo de referência de cada lote. Lote 04 

- Veiculo de SOM. As partes de comum acordo pactuam e aditam o presente termo por com fulcro 

no inciso I, letra d do art. 65 da lei 8.666/93, o contrato terá um acréscimo no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) sendo 25% do valor total do contrato, passando de 500 horas para 625 horas. 

São Sebastião do Paraíso/MG, 24 de setembro de 2021 – Lisandro José Monteiro - Presidente da 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E SISTEMA LÍDER 

DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI. 

Processo licitatório n. 010/2021 - Pregão nº 003/21 - LOTE 6 Objeto: Contratação de pessoas 

jurídicas para realizarem divulgação dos atos institucionais da Câmara Municipal em Mídia 

Impressa, Mídia Sonora e Mídia Áudio Visual, conforme termo de referência de cada lote. Lote 06 

- Inserção em TV - Fechada. As partes de comum acordo pactuam e aditam o presente termo por 

com fulcro no inciso I, letra d do art. 65 da lei 8.666/93, o contrato terá um acréscimo no valor de 

R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) sendo 25% do valor total do contrato, passando de 200 

inserções para 250 inserções. São Sebastião do Paraíso/MG, 24 de setembro de 2021 – Lisandro 

José Monteiro - Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL E CULTURAL DO SUDOESTE MINEIRO. 

Processo licitatório n. 010/2021 - Pregão nº 003/21 - LOTE 5 - Objeto: Contratação de pessoas 

jurídicas para realizarem divulgação dos atos institucionais da Câmara Municipal em Mídia 

Impressa, Mídia Sonora e Mídia Áudio Visual, conforme termo de referência de cada lote. Lote 05 

- Inserção em TV - Aberta. As partes de comum acordo pactuam e aditam o presente termo por 

com fulcro no inciso I, letra d do art. 65 da lei 8.666/93, o contrato terá um acréscimo no valor de 
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R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) sendo 25% do valor total do contrato, passando de 200 

inserções para 250 inserções. São Sebastião do Paraíso/MG, 24 de setembro de 2021 – Lisandro 

José Monteiro - Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. 

 

 

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 1027, DE 04/10/2021 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1090 

AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, SOB GARANTIA DE 

CONSIGNAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

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

legais aprovou e o seu Presidente promulgou a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica o Poder Legislativo autorizado a celebrar convênio com 

instituições financeiras para concessão de empréstimos, sob garantia de consignação com 

desconto em folha de pagamento, aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. 
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Parágrafo único. São servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, 

elegíveis aos empréstimos contemplados nesta resolução, os servidores efetivos, ativos ou 

inativos, os servidores comissionados e os vereadores em pleno exercício do mandato. 

Art. 2º Considera-se, para fins desta resolução: 

I – consignatário: instituição financeira responsável pela concessão do 

empréstimo; 

II – consignante: o Poder Legislativo Municipal, que procederá, em folha de 

pagamento dos servidores ou vereadores para os quais foram concedidos empréstimos, os 

descontos relativos às consignações, recolhendo em favor do consignatário os valores 

descontados; 

III – consignado: servidores públicos do Poder Legislativo Municipal definidos 

no parágrafo único do art. 1º desta resolução; 

IV – consignação compulsória: desconto incidente sobre a remuneração do 

servidor ou subsídio do vereador, quando for o caso, efetuado por força de lei ou mandado 

judicial, podendo ser: 

a) contribuições previdenciárias; 

b) imposto de renda; 

c) pensão alimentícia judicial; 

d) reposição e indenização ao erário; 

e) decisão judicial ou administrativa; ou 

f)    outros descontos compulsórios instituídos por lei. 

 

V – consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração do 

servidor ou subsídio do vereador, mediante sua autorização prévia e formal, e anuência da 

Administração; e  

VI – remuneração líquida ou subsídio líquido: a parcela remanescente da 

remuneração do servidor ou do subsídio do vereador após a dedução das consignações 

compulsórias. 

Art. 3º A operação de empréstimo de que trata esta resolução dar-se-á por 

meio de instrumento de empréstimo a ser firmado entre o consignado e o consignatário, 

observados os dispositivos legais vigentes, assim como as disposições do convênio a ser 

celebrado entre o consignatário e o consignante. 
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Art. 4º O consignatário deverá encaminhar a listagem com o nome dos 

servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e os valores a serem debitados ao consignante 

até o mínimo de 2 (dois) dias antes do fechamento da folha de pagamento. 

§ 1º Extrapolado o prazo mencionado no “caput” deste artigo, o desconto não 

será realizado. 

§ 2º Nos casos de desconto a maior em razão de informações incorretas do 

consignatário, ficará este obrigado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a ressarcir o 

consignado, encaminhando os comprovantes para o consignante. 

Art. 5º Os repasses dos descontos em folha de pagamento, visando os 

pagamentos das parcelas de empréstimos concedidos no âmbito desta resolução, deverão ocorrer 

em data e conta a serem previstos no referido convênio a ser firmado entre consignante e 

consignatário. 

Art. 6º No ato da contratação a soma das consignações facultativas não 

poderá exceder ao valor equivalente a 35% (quarenta por cento) da remuneração líquida ou 

subsídio líquido do consignado. 

Art. 7º A consignação com desconto em folha de pagamento não implica 

corresponsabilidade do consignante, que fica isento de qualquer responsabilidade com relação a 

eventuais saldos devedores de empréstimos concedidos e não quitados integralmente. 

Art. 8º Ocorrendo o desligamento do servidor, sob qualquer forma, do quadro 

do consignante, a retenção das verbas rescisórias do servidor será de até 35% (trinta por cento) 

de sua remuneração líquida ou subsídio líquido, observados os valores necessários à quitação de 

eventuais empréstimos. 

Parágrafo único. Se o montante descontado não for suficiente para quitar o 

saldo devedor, caberá ao consignatário estabelecer outra forma de quitação das parcelas não 

pagas do financiamento, ficando, com relação ao respectivo servidor, extintas as obrigações do 

consignante. 

Art. 9º O cumprimento, pelo consignante, das obrigações assumidas em 

convênio ficará automaticamente suspenso com relação ao consignado que deixar de receber sua 

remuneração ou subsídio, conforme o caso, dos cofres do Poder Legislativo, em decorrência de 

eventuais afastamentos, independentemente do motivo, durante todo o período em que perdurar o 

afastamento. 
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Art. 10. Salvo hipóteses contrárias previstas nesta resolução ou no convênio, 

a consignação relativa à amortização de empréstimo somente poderá ser cancelada com a 

aquiescência do consignado e do consignatário. 

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por 

conta das dotações próprias constantes do orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 04 de outubro de 2021. 

 

AUTORES: VER. PRESIDENTE LISANDRO JOSÉ MONTEIRO/ VER. 2º VICE-PRESIDENTE 

MARCOS ANTONIO VITORINO/ VER. SECRETÁRIO LUIZ BENEDITO DE PAULA/VER. 2º 

SECRETÁRIO  ANTONIO CÉSAR PICIRILO/VER. 2º VICE - PRESIDENTE JULIANO CARLOS 

REIS 

 

VER. PRES. LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / VER. VICE-PRESIDENTE MARCOS ANTONIO 
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Confere com o original 

Lisandro José Monteiro - Presidente 
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