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ATAS 

ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos sete dias do mês de outubro de 2021, às 15 horas na Sala das Sessões Presidente Tancredo 

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

Paraíso, MG, sob a presidência do vereador Lisandro José Monteiro, do 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 

e Vinício José Scarano Pedroso, além da contadora da Casa Legislativa, realizou-se esta Reunião 

Extraordinária do Poder Legislativo Municipal.Havendo número regimental, o presidente declarou 

aberta a sessão e convidou o vereador Luiz Benedito de Paula para desfraldar o Pavilhão 

Nacional.ORDEM DO DIA:NOVOS PROJETOS:PROJETO DE LEI Nº 5221que “Autoriza a 

concessão de subsídio tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do 

município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências " de autoria do Executivo 

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

Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis. Pela ordem, o 

vereador José Luiz das Graças afirmou que o projeto já tem o parecer jurídico favorável e solicitou 

a suspensão dos trabalhos para a deliberação do projeto pela Comissão de Finanças, Justiça e 

Legislação, aprovando ainda, com dispensa de interstício, o projeto em primeira e segunda 

votação. As Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Segurança Pública e Trânsito 

emitiram pareceres pela aptidão e legalidade do processo. Aprovado. O projeto então foi colocado 

em primeira e segunda votação a pedido de dispensa de interstício pelos vereadores José Luiz 

das Graças e Marcos Antônio Vitorino. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores 

em primeira e segunda votação e será encaminhado à sanção;PARECER DAS 

COMISSÕES:PROJETO DE LEI Nº 5218"Autoriza a concessão de repasses financeiros às caixas 

escolares e a 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 parecer que o projeto está apto e respeitando a legalidade para 

deliberação em plenário. Aprovado. Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos 

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

unanimidade dos vereadores em primeira e segunda votação e será encaminhado à 
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sanção;PROJETO DE LEI Nº 5220"Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais à 

dotação do orçamento - programa do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício 

financeiro de 2021" (Lei Aldir Blanc), de autoria do Executivo Municipal.As Comissões de 

Finanças, Justiça e Legislação e Esporte, Lazer e Cultura emitiram parecer que o projeto está 

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

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Aprovado. Pela ordem, o vereador Luiz Benedito de 

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

por unanimidade dos vereadores em primeira e segunda votação e será encaminhado à 

sanção.Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão. E, para constar, 

eu, Fábio Montório Souto, Assessor Técnico Parlamentar I, lavrei a presente Ata que, depois de 

lida e aprovada, será assinada pelos vereadores que compareceram à presente sessão e 

encaminhada para publicação. 

 

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos dezoito dias do mês de outubro 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 Marco Antônio Vitorino para desfraldar o Pavilhão 

Nacional. Prosseguindo, o presidente colocou a Ata da Sessão Ordinária anterior em apreciação, 

sendo aprovada por unanimidade dos vereadores.CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:Ofício nº 

076/CFJL/2021 da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, sobre entrega da Ata da 26ª 

reunião da comissão; Ofício STC n. 374/2021do provedor da Santa Casa de Misericórdia de São 

Sebastião do Paraíso, Fernando Montans Alvarenga, em resposta ao Ofício nº 721/Pres.LJM/2021 

sobre a realização de cirurgias eletivas da demanda reprimida municipal. Após debate entre os 

vereadores em relação à demora para o início da realização das cirurgias, transparecendo em 

frequentes cobranças aos vereadores em relação ao tema, o presidente da Casa afirmou que irá 

aguardar uma reunião com os  representantes da Santa Casa até a próxima quinta-feira e, caso 

contrário, será agendada uma audiência para tratar sobre esse tema na próxima semana. Tribuna 

Vitual Livre: a senhora Elaine Silva afirma que há tempos as merendeiras da área da educação 

vêm pedindo atenção em relação ao não pagamento d insalubridade e periculosidade para essa 

classe; Relatório Mensal do Controle Interno da Casa, referente ao mês de setembro de 2021; 

Ofício nº 543/2021 do promotor de justiça, doutor Rodrigo Colombini, em relação ao procedimento 

administrativo nº MPMG-0647.21.000287-7; Convite do Diretor de Competições, senhor Ícaro 

Tadeu de Carvalho, para participação da final da Taça Paraíso Tonin de Futsal;INDICAÇÕES: 

334/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando o serviço de poda nas 

árvores existentes na Praça Cristo Rei;335/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César 

Picirilo, solicitando a pintura e construção de acessibilidade para cadeirante em toda extensão da 

avenida Zezé Amaral; 336/PSD/2021de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando os 

serviços de manutenção e revitalização na Praça do Distrito de Termópolis, como, roçagem do 

mato, pintura de guias, conserto dos bancos, pintura e melhorias na iluminação; 337/PSD/2021de 
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autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando o serviço de manutenção no 'Aeroporto 

Joaquim Montans", como, roçagem no mato ao lado da pista e limpeza, garantindo mais conforto 

e segurança as aeronaves e tripulantes; 338/PSD/2021de autoria do vereador Pedro Sérgio 

Delfante, solicitando a elaboração de uma Programação de Natal, com chegada do papai Noel, 

apresentações artísticas de artistas locais e corais, valorizando os talentos e instituições da 

cidade; 339/PSD/2021de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando o serviço de 

manutenção na Praça do Centenário, localizada ao lado da Creche Vinício Scarano, bairro Jardim 

Independência, como, roçagem do mato, pintura de guias, conserto dos bancos, pintura e 

melhorias na iluminação.PARAÍSO 200 ANOS: Nesse momento, o presidente da Casa, antes de 

dar andamento à pauta do dia, anunciou a abertura oficial das comemorações do aniversário dos 

200 anos de São Sebastião do Paraíso, inicialmente com o hasteamento das bandeiras na 

entrada da Câmara Municipal, bem como, nesse momento, o lançamento oficial do selo postal 

comemorativo do bicentenário de Paraíso.CURSO DE LIBRAS: Prosseguindo, Lisandro José 

Monteiro, presidente dessa egrégia Casa Legislativa, anunciou a realização do primeiro Curso 

Básico de Libras, através da Escola do Legislativo. O presidente destacou a importância do 

projeto para a inclusão, bandeira permanente da Câmara Municipal e de todos os vereadores. 

Lisandro afirmou que, por meio de licitação foi contratada a professora Dalva Kellen Dizaró para 

ser responsável por ensinar o curso para a turma de 35 alunos. Por fim, Lisandro afirmou que em 

breve será divulgado maiores informações aos interessados em participar do curso.TRIBUNA 

LIVRE:Foi convidada para utilizar a Tribuna a atleta Bianca Siqueira. Da Tribuna, Bianca Siqueira 

comentou sobre as dificuldades em conciliar uma rotina de treinamento com a procura de auxílios 

financeiros para custear suas necessidades durante as competições nas quais representa o 

município de São Sebastião do Paraíso. Os vereadores presentes destacaram a necessidade de 

incentivar o esporte no município, que há muito tempo, nas gestões passadas, não tem sido 

tratado com prioridade, dificultando ainda mais o escalada de talentos do esporte municipal, tal 

como a atleta Bianca Siqueira. Sendo assim, o Projeto de Lei 5219 que "Dispõe sobre a criação 

do programa de concessão de auxílio financeiro aos atletas e equipes esportivas amadoras 

paraisenses, que representem o município de São Sebastião do Paraíso em competições 

esportivas de nível municipal, estadual, nacional e internacional, e dá outras providências",  que 

se encontra em pauta nesta sessão, deve vir para minimizar as dificuldades dos atletas e 

incentivar o ingresso de novos alunos.Foi convidado a subir na Tribuna o senhor Iracildo da Silva 

Oliveira. Da Tribuna, o Iracildo comentou sobre a necessidade de colocar em prática a legislação 

vigente que dispõe sobre a punição a proprietários de animais de grande porte que deixam esses 

animais vagando pelos logradouros públicos e rodovias, causando graves acidentes. Em aparte, o 

vereador Juliano Carlos Reis afirmou que será preciso capacitar os servidores para fazer a 

retirada desses animais dos logradouros de maneira ágil, bem como será preciso investimentos 

em estruturas para manter esses animais até a retirada pelos proprietários. Segundo o vereador, a 

administração municipal já afirmou que no orçamento deste ano ainda não há como atender essa 

demanda por falta de verba. ORDEM DO DIA:NOVOS PROJETOS:PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 80 "altera dispositivos constantes dos artigos 117 e 117-a da Lei 

Complementar Nº 002 DE 19.12.2003 que institui o Plano Diretor do município de São Sebastião 

do Paraíso" 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 RESOLUÇÃO Nº 1091 "Altera a Resolução n° 941, de 

15/12/2016, que "cria a escola do legislativo no âmbito da câmara municipal de São Sebastião do 

Paraíso - MG, e dá outras providências" de autoria da Mesa Diretora.O projeto foi considerado 

objeto de deliberação, com a abstenção do vereador José Luiz das Graças, e encaminhado à 

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres técnicos cabíveis; 
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PROJETO DE LEI Nº 5202 "Denomina uma via pública ainda sem denominação de rua Jandira 

Batista de Aguiar" de autoria do vereador Antônio César Picirilo.O projeto foi considerado objeto 

de deliberação, com a abstenção do vereador José Luiz das Graças, e encaminhado à Comissão 

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

LEI Nº 5208 "Denomina uma via pública ainda sem denominação de rua João Batista de 

Carvalho" 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 5212 "Denomina uma via pública ainda sem 

denominação de rua Salvador Rosa-Piau" de autoria do vereador Marcos Antônio Vitorino.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 5212 

"Denomina uma via pública ainda sem denominação de rua Salvador Rosa-Piau" de autoria do 

vereador Marcos Antônio Vitorino. 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 5213 "Denomina uma via pública ainda sem denominação de rua 

Cláudio Fernandes de Oliveira" de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes.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 5215 "Altera dispositivos 

da Lei Municipal Nº 3183 de 25.05.2005, que institui no município de São Sebastião do Paraíso o 

programa "adote uma praça" de autoria do Executivo Municipal.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; PROJETO DE LEI Nº 5216 "Dispõe 

sobre o incentivo à redução gradativa de utilização de copos plásticos descartáveis no âmbito da 

administração pública 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 Nº 5217 "Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação do orçamento-programa do município de 

São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2021" 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 5218 "Autoriza a concessão de repasses financeiros às caixas 

escolares e a 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 5219 "Dispõe sobre a criação do 

programa de concessão de auxílio financeiro aos atletas e equipes esportivas amadoras 

paraisenses, que representem o município de São Sebastião do Paraíso em competições 

esportivas de nível municipal, estadual, nacional e internacional, 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 Esporte, Lazer e Cultura após a emissão dos 

pareceres técnicos cabíveis. PROJETO DE LEI Nº 5220 "Dispõe sobre a abertura de créditos 

adicionais especiais à dotação do orçamento - programa do município de São Sebastião do 

Paraíso para o Exercício Financeiro de 2021” de autoria do Executivo Municipal.O projeto foi 

considerado objeto de deliberação, com a abstenção do vereador Pedro Sérgio Delfante, e 

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

técnicos cabíveis; PARECER DAS COMISSÕES:PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1087 “Outorga 

o título de cidadão honorário paraisense ao senhor Matheus Soares de Almeida Silva” de autoria 
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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; PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 1088 "Outorga o título de cidadã honorária paraisense a senhora Vanessa 

Helena de Lima Pádua" 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; PROJETO DE LEI Nº 5181 "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 providências" de autoria dos 

vereadores Maria Aparecida Cerize Ramos, Pedro Sérgio Delfante e Vinício José Scarano 

Pedroso. As comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Educação e Saúde emitiram parecer 

que o projeto está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário, com proposta de 

emenda da Comissão de Educação. A proposta de emenda foi aceita pela Comissãode Finanças, 

Justiça e Legislação e aprovada em plenário por unanimidade. O vereador Juliano Carlos Reis 

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

primeira e segunda votação e será encaminhado à sanção. PRIMEIRA VOTAÇÃO: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. Aprovado. A vereadora Maria Aparecida 

Cerize Ramos requereu dispensa de interstício para segunda votação. O projeto foi aprovado em 

segunda votação e será encaminhado à sanção. SEGUNDA VOTAÇÃO:PROPOSTA DE 

EMENDA À LEI ORGANICA Nº 27 "Altera os parágrafos 2º e 3º do artigo 41 da Lei Orgânica 

Municipal" de autoria da Mesa Diretora. Aprovado. O projeto será encaminhado à promulgação. 

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. Aprovado. O projeto será encaminhado à sanção.GRANDE EXPEDIENTE: Pela ordem, 

o vereador Luiz Benedito de Paula requereu que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 

1)Moção de Congratulações à atleta Flávia Alessandra Aizza Tavares pela atuação como na 

ginástica rítmica; 2) à Concessionária Nascentes das Gerais, solicitando que seja instalada a 

iluminação na calçada, desde a rua Laura Soares Vilas Boas até a rotatória do Viaduto do bairro 

São Francisco, na MGC-491, km 3,8. Além disso, o vereador requereu que fossem recolocados os 

alambrados nas laterais da via; 3) ao Executivo Municipal, solicitando que sejam providenciadas 

as sinalizações de trânsito e adequações de segurança na avenida Dr. José de Oliveira Brandão 

Filho, Jardim Mediterranée; e 4) ao Executivo Municipal, solicitando que realize implantação de 

redutores de velocidade nos seguintes endereços:a)Rua José Gonçalves de Pádua, em frente ao 

número 310, bairro Veneza; eb)Avenida Itália, nº 1060, Jardim Europa. Por fim, a fim de fazer sua 

homenagem ao bicentenário do município de São Sebastião do Paraíso, o vereador Luiz Benedito 

de Paula subiu à Tribuna para recitar uma poesia de sua autoria sobre o município.O presidente 

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

e serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida Cerize 

Ramos parabenizou a atleta Ana Paula Finco, que na modalidade de ciclismo de estrada foi 

classificada para os jogos pan-americanos de Cali, na Colômbia. Além desta, a vereadora quis 

deixar registrado seu reconhecimento e admiração pelo feito do atleta Itamar José Santos, que em 

treze dias percorreu o caminho da fé. Pela ordem, o vereador Pedro Sérgio Delfante iniciou sua 

fala requerendo que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) Moção de Parabenização ao 

atleta Jean Carlos Germano pela sua atuação como atleta de handebol em Araraquara. 2) Moção 

de Parabenização à atleta Eliane Oliveira, pelo primeiro lugar na competição de ciclismo no 

município de Monte Santo de Minas; e 3) Moção de Parabenização pelos 29 anos de fundação da 

Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso - AME. Além dos ofícios, Pedro Delfante 
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destacou a campanha promovida pelo Executivo Municipal, “Adote Paraiso” que busca incentivar 

a adoção de cães que estão no abrigo municipal. Em aparte, o vereador Marcos Antônio Vitorino 

solicitou às pessoas que estão interessadas em adquirir um cachorro, que procure o abrigo 

municipal ao invés de cobrar cães de raça, pois esses animais serão eternamente gratos e trarão 

o mesmo amor que os cães de raças vendidos em petshop. O presidente da Casa, vereador 

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

encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador Vinício Scarano iniciou sua fala 

destacando a importâncias dos projetos que estiveram em pauta nesta data e a relevância destes 

para o desenvolvimento da cidade. Além disso, o vereador comentou sobre a importância que o 

Hospital do Câncer, em Passos, o do Hospital do Coração, em São Sebastião do Paraíso, têm, 

não só para o atendimento na região, mas sim, como um centro de atendimento para pacientes de 

todo o país, e que, segundo ele, deve ser mais valorizado pela população de paraíso. Pela ordem, 

o vereador Juliano Carlos Reis iniciou sua fala comentando sobre a duplicação da MG 050, 

prevista pela Nascentes das Gerais. Segundo o vereador, a duplicação não contempla pontos de 

acesso à alguns bairros, dentre eles Cidade Industrial, Bela Vista e Belvedere. Além disso, o 

vereador afirmou que há a necessidade de melhorar a segurança das passarelas na BR 265, local 

onde já houve tentativas de suicídio e que, como resposta, a concessionária afirma que pouco há 

o que se fazer no local. Em aparte, o vereador Luiz Benedito de Paula afirmou que já comunicou e 

cobrou soluções em relação às vias de acesso aos bairros do município, no projeto que prevê a 

duplicação da MG-050. Pela ordem, o vereador Antônio César Picirilo parabenizou o município de 

São Sebastião do Paraíso pelo seu bicentenário. O vereador destacou a chegada dos imigrantes 

ao município há duas décadas atrás e disse ser grato por fazer parte dessa história e pelo carinho 

recebido pela população. Pela ordem, o vereador Marcos Antônio Vitorino iniciou sua fala 

afirmando que o trabalho realizado pela Santa Casa é de excelência e bem preparado, e que, 

apesar de uma má gestão no passado, hoje o hospital está muito bem equipado e preparado. 

Apesar disso, o vereador pediu que o Executivo e a Santa Casa entrem em acordo para que 

sejam iniciadas as cirurgias eletivas, das quais o povo tanto necessita. Por fim, o vereador 

requereu que fosse encaminhado um ofício ao senhor Clovis Horta, chefe de gabinete do 

presidente da COPASA, solicitando informações se há uma data agendada para o presidente da 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, senhor Carlos Eduardo Tavares de 

Castro, visitar o município. O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os 

requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. 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 REUNIÃO SOLENE DE HOMENAGENS AOS EX-VEREADORES MAIS LONGEVOS, 

EM COMEMORAÇÃO AO BICENTENÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, DA 38ª 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos vinte dias do mês de outubro de 2021, às 20 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, realizou-se esta Reunião Solene de homenagens aos ex-vereadores 

mais longevos, em comemoração ao bicentenário de São Sebastião do Paraíso,pela 38ª Câmara 

Municipal. A sessão foi presidida pelo vereador Lisandro José Monteiro, contando com a presença 

dos ilustres vereadores 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, Maria Aparecida Cerize 

Ramos, Pedro Sérgio Delfante e Vinício José Scarano Pedroso. O presidente da Casa, vereador 

Lisandro José Monteiro, convidou, então, para que ocupassem a Mesa de Trabalho o 

Excelentíssimo Senhor Professor Marcelo Morais, Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor 

Tenente Wesley Antônio de Souza,representando o 43º Batalhão da Polícia Militar, o 

Excelentíssimo Subtenente – Instrutor do Tiro de Guerra Eliseu Salustriano dos Santos e o 

Excelentíssimo 1º Sargento – Instrutor do Tiro de Guerra UederLempke. Em sequência, o 

Presidente convidou os senhores homenageados, que serão agraciados, para se assentarem nos 

lugares a eles reservados.Os homenageados foram os seguintes:Doutor Ailton Rocha de Sillos, 

representando o senhor Antônio Augusto Dutra de Castro, o Toninho da Guardinha,foi convidada 

a sua filha, senhora Patrícia Dutra, senhor Enoc José Netto, senhor José Maria Malaguti e Doutor 

Luiz Ferreira Calafiori. Aproveitando a oportunidade, o presidente fez o registro das autoridades 

presentes nesta noite de festividades. O Presidente então declarou aberta esta Sessão Solene, 

sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Sebastião do Paraíso e, em seguida, foi 

executado o Hino Nacional. Continuando, a palavra foi franqueada ao vereador Vinício José 

Scarano Pedroso que, representando o Poder Legislativo Municipal fez seu discurso saudando os 

ilustres homenageados. Continuando, foi convidado a fazer seu discurso, o Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, Professor Marcelo de Morais. Em sequência, o Presidente da Casa, 

Lisandro José Monteiro, prosseguiu com as homenagens, com a entrega de um cartão com os 

seguintes dizeres:A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, em comemoração ao 

bicentenário da cidade, homenageia o senhor (nome do homenageado) pelo seu 

comprometimento pessoal e profissional, com os rumos da nossa comunidade. dessa forma, 

reconhecemos a sua importância como representante dos grandes nomes envolvidos na história 

do nosso município. Nesta ordem, o Presidente convidou os vereadores Maria Aparecida Cerize 

Ramos e Juliano Carlos Reis para fazer a entrega do cartão ao senhor Doutor Luiz Ferreira 

Calafiori. Prosseguindo, o Presidente convidou os vereadores Antônio César Picirilo e Pedro 

Sérgio Delfante para fazer a entrega do cartão ao senhor Enoc José Netto. Prosseguindo, o 

Presidente convidou os vereadores Luiz Benedito de Paula e Marcos Antônio Vitorino para fazer a 

entrega do cartão ao senhor José Maria Malaguti. o Presidente convidou o senhor Nelson de 

Paula Duarte para fazer a entrega do cartão ao Doutor Ailton Rocha de Sillos. Prosseguindo, o 

Presidente convidou o Prefeito Marcelo de Morais para fazer a entrega do cartão a senhora 

Patrícia Dutra, representando o senhor Antônio Augusto Dutra de Castro - Toninho da 

Guardinha.Antes de prosseguir, os homenageados, ex-vereadores Doutor Luiz Ferreira Calafiori, 

Ailton Rocha de Sillos solicitaram permissão para proclamar seus discursos de agradecimentos e 

homenagens ao bicentenário de Paraíso da Tribuna.Após os discursos e homenagens, O 

Presidente convidou a Academia Paraisense de Cultura, que, abrilhantando ainda mais esta 

cerimônia, apresentou a declamação de poesias e sua interpretação musical. Em sequência, foi 
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convidado o Dr. Luiz Ferreira Calafiori para declamar a poesia "Sou" da escritora Maria Rita Preto 

Miranda. Logo em seguida, os senhores Markus Vina e André Cruvinel para a interpretação da 

poesia.Para declamar a poesia "Querer" da escritora Francisca Borges, foi convidada a Presidente 

da Academia Paraisense de Cultura, senhora Leila Yunes e para a interpretação musical do 

poema, foram convidados o senhor Maicon Priorato e a senhora Vanessa Takarashi. Encerrada a 

apresentação, o presidente convidou a todos para ouvirem o Hino de São Sebastião do Paraíso. 

Com a palavra, o Presidente desta Câmara Municipal, vereador Lisandro José Monteiro, afirmou 

estar muito honrados por receber hoje nesta Casa Legislativa cidadãos que são exemplos para a 

comunidade. São pessoas com histórias de vida brilhantes, que durante toda a sua trajetória 

contribuíram e ainda contribuem ativamente para a prosperidade de São Sebastião do Paraíso. A 

eles, prosseguiu o Presidente, é dedicada toda admiração e respeito. Lisandro afirmou ainda que 

aniversário de 200 anos do município é o momento ideal para prestar essa tão merecida 

homenagem aos ex-vereadores mais longevos da história da cidade de Paraíso. Os cinco 

homenageados foram escolhidos por sua longevidade, uma vez que os anos de vida representam 

muitas e muitas décadas de compromisso com o povo paraisense, tanto na vida política quanto 

fora dela, afirmou o Presidente, e estes são também homenageados em nome de todos os 

vereadores que já passaram por essa Casa desde a fundação da Câmara Municipal. Lisandro 

reiterou ainda que essa sessão solene é também a forma por meio da qual a Câmara Municipal 

escolheu para celebrar sua própria história, ou seja, a história do Legislativo paraisense. Isso 

porque os vereadores, eleitos pelo povo, são parte fundamental da construção desses 200 anos, e 

continuarão sendo essenciais para um futuro próspero e sustentável para Paraíso. Por fim, o 

Presidente da Casa declarou que, em nome do Poder Legislativo Municipal, não poderia deixar de 

externar os mais profundos agradecimentos a todos que nos prestigiaram e nos honraram com o 

seu comparecimento. O Presidente agradeceu a presença das senhoras e senhores 

homenageados, seus familiares e amigos, autoridades presentes e de maneira especial, aos 

funcionários da Câmara e a todos que colaboraram. Antes de encerrar a sessão, Lisandro 

Monteiro afirmou que fará uma sessão solene no dia oito de dezembro para homenagear todos os 

vereadores que passaram por esta Casa Legislativa.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 e homenageados que compareceram à presente sessão e encaminhada para 

publicação no Diário Oficial. 

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 - 2º SECRETÁRIO / 

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

SERGIO APARECIDO GOMES / VER. VINÍCIO JOSÉ SCARANO PEDROSO
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ATA DA REUNIÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO BICENTENÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO 

DO PARAÍSO, COM O LANÇAMENTO DO LIVRO “EFEMÉRIDES PARAISENSE” E 

APRESENTAÇÃO DO “PARAÍSO EM SERESTA” DA 38ª CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2021, às 19 horas e 30 minutos, 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, realizou-se esta Reunião Solene de lançamento do livro 

“Efemérides Paraisense” e apresentação do “Paraíso em Seresta”, em comemoração ao 

bicentenário de São Sebastião do Paraíso,pela 38ª Câmara Municipal. A sessão foi presidida pelo 

vereador Lisandro José Monteiro, contando com a presença dos ilustres vereadores Vice-

Presidente, vereador Marcos Antônio Vitorino, do 2º Vice-Presidente, vereador Juliano Carlos Reis 

Secretário, vereador Luiz Benedito de Paula com a presença dos ilustres vereadores Maria 

Aparecida Cerize Ramos e Pedro Sérgio. O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, 

convidou, então, para que ocupassem a Mesa de Trabalho a Excelentíssima Presidente da 

Academia Paraisense de Cultura, senhora Leila Yunes, e o Excelentíssimo Presidente do 

SICOOB Nossocredito, senhor Leonardo Lima Diogo. Em sequência, o Presidente convidou os 

senhores escritores para se assentarem nos lugares a eles reservados.Foram eles:Dalila M. 

Cruvinel,Maria Rita C. Preto Miranda, Nelson Duarte, Reynaldo Formaggio e Tânia Pedroso 

Balbo. O Presidente, então, declarou aberta esta Sessão Solene, sob a proteção de Deus e em 

nome do povo de São Sebastião do Paraíso e, em seguida, foi executado o Hino Nacional. 

Prosseguindo, os autores do livro subiram à Tribuna e discursaram brevemente, fizeram a leitura 

de trechos do livro e comentaram sobre lembranças das quais vivenciaram e externaram nesta 

obra.O Presidente da Casa, Lisandro José Monteiro, em continuidade, anunciou a apresentação 

do Conjunto musical Paraíso em Seresta, composto pelos artistas: Nelson Duarte, Ângela 

Paschoal Cardoso, Artur Cardoso, Silvia Pessoa e Guelfo Colombo, para abrilhantar essa 

cerimônia em Comemoração ao Bicentenário de São Sebastião do Paraíso. Com a palavra, o 

Presidente desta Câmara Municipal, vereador Lisandro José Monteiro, afirmou estar muito 

honrados por receber hoje nesta Casa Legislativa cidadãos que são exemplos para a 

comunidade. São pessoas com histórias de vida brilhantes, que durante toda a sua trajetória 

contribuíram e ainda contribuem ativamente para a prosperidade de São Sebastião do Paraíso. A 

eles, prosseguiu o Presidente, é dedicada toda admiração e respeito. Lisandro afirmou ainda que 

aniversário de 200 anos do município é o momento ideal para prestar essa tão merecida 

homenagem aos ex-vereadores mais longevos da história da cidade de Paraíso. Os cinco 

homenageados foram escolhidos por sua longevidade, uma vez que os anos de vida representam 

muitas e muitas décadas de compromisso com o povo paraisense, tanto na vida política quanto 

fora dela, afirmou o Presidente, e estes são também homenageados em nome de todos os 

vereadores que já passaram por essa Casa desde a fundação da Câmara Municipal. Lisandro 

reiterou ainda que essa sessão solene é também a forma por meio da qual a Câmara Municipal 

escolheu para celebrar sua própria história, ou seja, a história do Legislativo paraisense. Isso 

porque os vereadores, eleitos pelo povo, são parte fundamental da construção desses 200 anos, e 

continuarão sendo essenciais para um futuro próspero e sustentável para Paraíso. Por fim, o 

Presidente da Casa declarou que, em nome do Poder Legislativo Municipal, não poderia deixar de 

externar os mais profundos agradecimentos a todos que nos prestigiaram e nos honraram com o 

seu comparecimento. O Presidente agradeço a presença das senhoras e senhores 

homenageados, seus familiares e amigos, autoridades presentes e de maneira especial, aos 

funcionários da Câmara e a todos que colaboraram.Nada mais havendo a tratar, o presidente 

declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Fábio Montório Souto, Assessor Técnico 
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Parlamentar I, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 

vereadores e homenageados que compareceram à presente sessão e encaminhada para 

publicação no Diário Oficial. 

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. MARIA APARECIDA CERIZE RAMOS / VER. 

PEDRO SÉRGIO DELFANTE 

 

ATA DA 28ª 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 um dias do mês de outubro 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 e com a presença do ilustre vereador Sérgio Aparecido Gomes, contou, ainda, com a 

presença dos servidores: Noriene Aparecida Bueno Fonseca, Paulo Henrique Vilas Boas, Raíssa 

Bugança Pereira; e dos oficiais parlamentares: Tatiana de Carvalho Souza 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. ENVIO DE 

OFÍCIO:  PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 80 que “Altera Dispositivos Constantes dos 

Artigos 117 e 117-A da Lei Complementar Nº 002 de 19.12.2003 Que Institui O Plano Diretor do 

Município de São Sebastião do Paraíso.”, de autoria do Executivo Municipal. Tendo em vista que 

a lei disciplina sobre a necessidade de realizar audiência pública durante a deliberação do projeto, 

a comissão expediu oficio ao Presidente da Casa solicitando o seu agendamento. PROJETO DE 

LEI Nº 5219 que “Dispõe Sobre a Criação do Programa de Concessão de Auxílio Financeiro Aos 

Atletas e Equipes Esportivas Amadoras Paraisenses, Que Representem O Município de São 

Sebastião do Paraíso Em Competições Esportivas de Nível Municipal, Estadual, Nacional e 

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

oficio ao Executivo Municipal solicitando estimativa do impacto orçamentário-financeiro, bem como 

declaração do ordenador de despesas para atender ao que dispõe a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. PROJETOS EM DILIGÊNCIA COM A COMISSÃO: 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 LEI Nº 

5105 que “Cria O Programa de Captação e Aproveitamento de água da Chuva para Fins Não 

Potáveis para Novos Imóveis e Edificações de São Sebastião do Paraíso.”, de autoria do 

Vereador Antônio César Picirilo.  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. 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. 

Considerando a realização da audiência pública e a formação de comissão entre representantes 
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dos mototaxistas e dos Poderes Legislativo e Executivo, o projeto permanecerá em diligência até 

que seja analisado pela comissão formada. PROJETO DE LEI Nº 5199 que “Projeto de Lei Que 

Cria O Programa de Incentivo à Avicultura, Apicultura e Piscicultura No Município de São 

Sebastião do Paraíso, e da Outras Providências.”, de autoria do Vereador Antônio César Picirilo. 

O oficial parlamentar, Thiago Vasconcelos, solicitou que a comissão aguardasse mais alguns dias, 

pois o autor irá retirar o projeto de pauta e encaminhará em forma de indicação ao Executivo. 

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. Considerando a realização da audiência 

pública e a formação de comissão entre representantes dos motoristas e do Legislativo, o projeto 

permanecerá em diligência até que seja analisado pela comissão formada. 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. O oficial parlamentar, 

Thiago Vasconcelos, solicitou que a comissão aguardasse mais alguns dias, pois o autor irá retirar 

o projeto de pauta e encaminhará em forma de indicação ao Executivo. 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 PARECER JURÍDICO:  PROJETO DE LEI Nº 5215 que 

“Altera Dispositivos da Lei Municipal Nº 3183 de 25.05.2005, Que Institui No Município de S.S. 

Paraíso O Programa adote Uma Praça.”, de autoria do Executivo Municipal.  PROJETO DE LEI Nº 

5216 que “Dispõe Sobre O Incentivo à Redução Gradativa de Utilização de Copos Plásticos 

Descartáveis No âmbito da Administração Pública Municipal e da Outras Providências.”, de autoria 

do Mesa Diretora.  PROJETO DE LEI Nº 5217 que “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Adicional 

Especial à Dotação do Orçamento-programa do Município de São Sebastião do Paraíso para O 

Exercício Financeiro de 2021.”, de autoria do Executivo Municipal. 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 ao ofício 

expedido ao Executivo Municipal solicitando informação se há inquérito ou outro procedimento no 

Ministério Público referente ao imóvel objeto do projeto de lei. PROJETO DE LEI Nº 5203 que 

“Dispõe Sobre O Plano Plurianual para O Período de 2022-2025, e da Outras Providências.”, de 
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autoria do Executivo Municipal. A comissão aguarda resposta do Executivo Municipal informando 

se houve realização de audiência pública na elaboração do projeto e comprovação em caso 

afirmativo. 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 aguarda resposta do Executivo Municipal informando se houve 

realização de audiência pública na elaboração do projeto e comprovação em caso afirmativo. 

PROJETOS LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO:  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1091 que 

“Altera a Resolução N° 941, de 15/12/2016, Que cria a Escola do Legislativo No âmbito da 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - Mg, e da Outras Providências.”, de autoria do 

Mesa Diretora.  PROJETO DE LEI Nº 5202 que “Denomina Uma Via Pública Ainda Sem 

Denominação de Rua Jandira Batista de Aguiar.”, de autoria do Vereador Antônio César Picirilo.  

PROJETO DE LEI Nº 5208 que “Denomina Uma Via Pública Ainda Sem Denominação de Rua 

João Batista de Carvalho.”, de autoria do Vereador Pedro Sérgio Delfante. PROJETO DE LEI Nº 

5212 que “Denomina Uma Via Pública Ainda Sem Denominação de Rua Salvador Rosa – Piau.”, 

de autoria do Vereador Marcos Antônio Vitorino.  PROJETO DE LEI Nº 5213 que “Denomina Uma 

Via Pública Ainda Sem Denominação de Rua Cláudio Fernandes de Oliveira.”, de autoria do 

Vereador Sérgio Aparecido Gomes.  PROJETO DE LEI Nº 5218 que “Autoriza a Concessão de 

Repasses Financeiros às Caixas Escolares e a 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.”, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável para 

tramitação desde que seja realizado audiência pública para deliberar sobre o projeto.  PROJETO 

DE LEI Nº 5220 que “Dispõe Sobre a Abertura de Créditos Adicionais Especiais à Dotação do 

Orçamento - Programa do Município de São Sebastião do Paraíso para O Exercício Financeiro de 

2021. (Lei Aldir Blanc)”, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável com proposta de 

emenda de redação desde que seja realizado audiência pública para deliberar sobre o projeto. 

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 
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 5218 - “AUTORIZA A 

CONCESSÃO DE REPASSES FINANCEIROS ÀS CAIXAS ESCOLARES E A 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; PROJETO DE LEI Nº 5220 QUE “DISPÕE SOBRE A 

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS À DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO - 

PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2021. (LEI ALDIR BLANC)”; E PROJETO DE LEI Nº 5221 QUE “AUTORIZA 

A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Aos vinte oito dias do mês outubro de 2021, às 9horas, 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 e Vinício José Scarano Pedroso. A título de esclarecimento, o presidente da Casa 

afirmou que audiência pública é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados 

a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas em 

encontrar soluções para os problemas em questão. Em geral realizada por uma comissão técnica 

e a pedido de representantes políticos ou entidade interessada, o objetivo de uma audiência 

pública é instruir matéria legislativa, bem como tratar de assunto de interesse público relevante. O 

presidente declarou aberta a audiência pública. O secretário, vereador Luiz Benedito de Paula fez 

a leitura da justificativa do Projeto de Lei nº 5218. Segundo o vereador, parte da necessidade da 

Secretaria Municipal de Educação em executar algumas de suas ações voltadas para o 

atendimento aos estudantes da Educação Básica, matriculados nas Unidades Municipais de 

Ensino, de forma descentralizada, ou seja, transferindo recursos financeiros às Caixas Escolares. 

Desta forma, prosseguiu o secretário, este projeto autoriza a concessão de repasses financeiros 

para o exercício de 2021 em parcela única, na forma de Contribuições, às Caixas Escolares das 

Unidades Municipais de Ensino, de acordo com forma de cálculo constante do Anexo I deste 

projeto de lei, em conformidade ao disposto na Lei Municipal nº 4801, de 07 de outubro de 2021. 

Luiz Benedito de Paula afirmou ainda que, nesta mesma proposta, solicita-se a abertura de 

Crédito Adicional Especial ao Orçamento Corrente, resultante da anulação de dotações 

orçamentárias para fazer face às despesas de até R$ 895.570,00 (oitocentos e noventa e cinco 

mil e quinhentos e setenta reais) para fazer frente as contribuições destinadas as Caixas 

Escolares das Unidades Municipais de Ensino que ora se pretende. Assim sendo, a aprovação do 

presente Projeto de Lei, se faz necessária, para que iniciar a execução do Programa Municipal de 

Repasse Direto de Recursos Financeiros às Caixas Escolares, objetivando a descentralização de 

recursos, que, consiste na destinação anual, pela Secretaria Municipal de Educação, de recursos 

financeiros para acobertar despesas de Capital e Custeio, em caráter suplementar, às unidades 

municipais de ensino da educação básica pública, com o propósito de contribuir para o provimento 

das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários que concorram 

para a garantia de seu funcionamento e para a promoção de melhorias em sua infraestrutura 

física e pedagógica, bem como incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a 

participação da comunidade no controle social. Segundo o vereador, pode ser verificado no anexo 

I, que cada Caixa Escolar receberá um valor específico, ou seja, os dados foram levantados de 
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acordo com o número de alunos matriculados (base referente ao mês de agosto/2021) e também 

um valor fixo para todas as Unidades Escolares Municipais. Luiz de Paula ressaltou ainda que, as 

Unidades que contém Salas de Recursos Multifuncionais será destinado um valor de R$15.000,00 

(quinze mil reais), para aquisição de materiais didáticos e permanentes que se fazem necessários 

para o bom atendimento ao público-alvo e que, o valor superior da Sala de Recursos da E. M. 

Professora Maria de Lourdes Dizaró se refere a aquisição de uma impressora em braile que 

atenderá a demanda de toda a rede municipal. Por fim, Luiz Benedito de Paula afirmou que o 

projeto de lei tem o parecer pela possibilidade jurídica, e a Comissão de Finanças, Justiça e 

Legislação é favorável à sua aprovação, após a realização desta audiência. Pela ordem, o 

vereador Vinício Scarano questionou ao Secretário de Educação, presente na plateia, se o 

recurso proposto por este projeto será suficiente para atender as escolas do município. Em 

resposta, o Secretário afirmou que será o suficiente para sanar os problemas em relação aos 

materiais até o fim deste ano, e que, para o próximo ano já está prevista a verba no orçamento. 

Os demais vereadores parabenizaram o trabalho do prefeito e sua equipe no tratamento da pasta 

da educação, que vinha sendo pouco priorizada pelas gestões anteriores. Prosseguindo, o 

presidente passou, então, ao Projeto de Lei nº 5220 que visa obter autorização para a abertura de 

Créditos Adicionais Especiais destinados a contemplar na LOA/2021, dotação orçamentária 

específica para acobertar o desembolso do saldo financeiro da Lei Federal nº 14.017/20 – Lei 

Aldir Blanc e Lei Municipal nº 4.695 de 17/11/2020, no valor residual do (Superávit 

Financeiro/2020) de R$ 265.483,39, bem como, do valor proveniente dos rendimentos financeiros 

do referido saldo, que na data de 30/09/2021 é de R$ 3.274,31, totalizando assim R$ 268.757,70, 

que é o valor total do referido Projeto de Lei. Segundo justificativa do projeto, tendo em vista que a 

Lei Federal nº 14.150/2021 alterou a Lei Federal 14.017/2020, prorrogando seu prazo de vigência 

e autorizando os municípios a utilizarem até 31/12/2021, os saldos remanescentes que se 

encontram nas contas bancárias, nos termos do Decreto Federal nº 10.751/2021 e considerando 

que a Lei Orçamentária vigente do município, não dispõe de dotações específicas para tal 

finalidade, e se faz necessário o encaminhamento do presente Projeto de Lei a esta Egrégia Casa 

Legislativa. Além disso, as dotações constantes do presente Projeto de Lei  - 335041 

(contribuições à instituições privadas sem fins lucrativos) e a 336041(contribuições a instituições 

privadas com fins lucrativos), serão destinadas a atender o Edital direcionado a pessoas jurídicas 

(com e sem fins lucrativos), em um número máximo de 07 (sete) propostas, que receberão valor 

fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma. Já a rubrica de dotação 339031 (premiações 

culturais, artísticas, científicas, desportistas e outras), serão destinadas a atender aos editais 

direcionados a mestres de cultura e premiações, em um número máximo de 49 (quarenta e nove) 

propostas, sendo 15 (quinze) para mestres de cultura e 34 (trinta e quatro) para premiações, que 

receberão valor fixo de R$ 4.000,00 cada. Justifica-se ainda a necessidade de os referidos 

créditos adicionais especiais estarem aprovados e inseridos na LOA/2021 até o dia 31 do mês 

corrente para sua devida execução, haja vista que qualquer sobra de recurso (não utilizado) será 

obrigatoriamente devolvida ao Estado, motivo inclusive da criação da dotação de despesa nº 

339093 (indenizações e restituições).Por fim, o Executivo afirma que o percentual de 10% (dez 

por cento) de suplementação solicitado no artigo 3º do presente Projeto de Lei, justifica-se, pois 

esta lei refere-se a créditos adicionais especiais, os quais só podem ser suplementados através 

de outra lei especifica, a menos, que na própria lei de criação dos créditos adicionais especiais já 

conste também, autorização para suplementá-los, é o que ocorre, sendo que referido percentual 

se destina à suplementar as fichas ora abertas, em especial a do elemento 339093 (restituição e 

indenização) que contemplará a devolução ao Estado de todo o recurso não aplicado. O 

secretário, após a leitura da justificativa, afirmou que o projeto de lei tem o parecer pela 

possibilidade jurídica, e a Comissão de Finanças, Justiça e Legislação é favorável com emenda 
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de redação a sua aprovação, após a realização desta audiência. Os vereadores presentes 

comentaram sobre as dificuldades vividas pelos artistas durante a pandemia, e colocaram-se 

favorável pela aprovação deste projeto. Prosseguindo, o presidente passou para o debate do 

Projeto de Lei nº 5221 que autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio tarifário ao serviço 

público de transporte coletivo urbano de passageiros, assegurando a modicidade das tarifas, a 

generalidade do transporte público coletivo e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro 

nos contratos. Segundo a justificativa do Executivo, o subsídio tarifário destina-se a um número 

mínimo de pagantes estipulado em contrato, e fica limitado ao valor de R$ 65.000,00 (sessenta e 

cinco mil reais) no período de 03 de novembro a 02 de dezembro de 2021 e ao valor de R$ 

62.833,34 (sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) no 

período de 03 de dezembro a 31 de dezembro de 2021, prazo de vigência do contrato 

emergencial.Nos termos do artigo 41 I, da Lei Federal n° 4.320/64, fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir, mediante Decreto, no presente exercício, Crédito Adicional Suplementar, até o 

montante de RS 127.833,34 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e 

quatro centavos), para atendimento à dotação do Orçamento Programa do exercício fluente. 

Administração, busca nesta propositura, segundo consta na justificativa, a indispensável 

autorização legislativa para subsidiar parte do valor da tarifa de transporte coletivo urbano no 

município, em face da concessão do serviço público. O projeto de lei tem o parecer pela 

possibilidade jurídica, e a Comissão de Finanças, Justiça e Legislação é favorável à sua 

aprovação, após a realização desta audiência. Pela ordem, a vereadora Cidinha Cerize 

questionou ao secretário João Paulo sobre qual a previsão para que a prefeitura assuma a 

execução do serviço de transporte público coletivo, e se houve alguma ação por parte da 

prefeitura para alavancar o número de passageiros que utilizam esse transporte, tendo em vista a 

baixa demanda da população pelo serviço, obrigando, desse modo, a concessão de subsídio 

tarifário à empresa que hoje presta o serviço no município. Em resposta, o secretário João Paulo 

afirmou que, após campanhas nas redes sociais e nas empresas, a bilhetagem que antes dessa 

gestão era de 600 bilhetes por dia em média passou para uma média de 1200 bilhetes diários. 

Ainda segundo o secretário, essa autonomia da prefeitura para a execução do transporte coletivo 

vai ocorrer de maneira gradual, sendo que esses dois meses solicitados devem ser suficientes 

para isso, e que, ainda assim, caso não seja concretizada essa autonomia nesses dois meses, a 

população não ficará sem transporte, pois será encaminhado mais um projeto solicitando 

eventualmente um novo prazo. O presidente afirmou que o projeto será encaminhado à Comissão 

de Finanças, Justiça e Legislação para pareceres técnicos cabíveis. Nada mais havendo a tratar, 

o presidente declarou encerrada a audiência. E, para constar, eu, Fábio Montório Souto, Assessor 

Técnico Parlamentar I, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 

vereadores que compareceram à presente audiência e encaminhada para publicação. 

 

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

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

BENEDITO DE PAULA - SECRETÁRIO / VER. ANTÔNIO CÉSAR PICIRILO - 2º SECRETÁRIO / 

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

SÉRGIO DELFANTE / VER. VINÍCIO JOSÉ SCARANO PEDROSO 

 

LEIS 
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LEI MUNICIPAL   Nº 4805, DE 04/11/2021 

PROJETO DE LEI Nº 5189, DE 04/10/2021 

DENOMINA A CRECHE A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO ALTO BELA VISTA DE “CRECHE 

OSCAR SCAVAZZA”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG aprovou 

e o seu Presidente, no uso da atribuição que lhes confere os parágrafos 1º e 8º do art. 55 da Lei 

Orgânica Municipal promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a denominar a creche a 

ser construída no bairro Alto Bela Vista de "CRECHE OSCAR SCAVAZZA", em homenagem 

póstuma à sua saudosa pessoa. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na 

data de sua publicação. 

 

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

 

AUTOR: VEREADOR LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 

 

VER. PRES. LISANDRO JOSE MONTEIRO / VER.VICE-PRES. MARCOS ANTONIO VITORINO / 

VER. SECRET. LUIZ BENEDITO DE PAULA 

 

Confere com o original 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 

PRESIDENTE 
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PORTARIAS 

PORTARIA Nº 042/2021 

" DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DO SENHOR LEONARDO GONÇALVES 

MOTA DO CARGO DE OFICIAL PARLAMENTAR." 

 

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

Lisandro José Monteiro, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, a partir do 

dia  08 de novembro de 2021,  do cargo de  Oficial Parlamentar, o senhor Leonardo Gonçalves 

Mota, consignados os agradecimentos desse Poder Legislativo pelos bons serviços prestados no 

exercício desse cargo. 

P. R. C. 

 

 

São Sebastião do Paraíso, 03 de novembro de 2021. 

 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 1028, DE 08/11/2021 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1087 

“OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO PARAISENSE AO SENHOR MATHEUS 

SOARES DE ALMEIDA SILVA." 

 

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 - Outorga o Título de Cidadão Honorário Paraisense  ao Senhor 

"MATHEUS SOARES DE ALMEIDA SILVA ". 

Art. 2º - A outorga de tal honraria dar-se-á em sessão 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, 08 de novembro de 2021. 

 

AUTOR: VER. JULIANO CARLOS REIS  
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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 DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

RESOLUÇÃO Nº 1029, DE 08/11/2021 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1088 

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA PARAISENSE A SENHORA VANESSA 

HELENA DE LIMA PÁDUA. 

 

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 

"VANESSA HELENA DE LIMA PÁDUA"  

Art. 2º - A outorga de tal honraria dar-se-á em sessão 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, 08 de novembro 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 DA CÂMARA MUNICIPAL 
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