
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 

 

 
Ano 2021                    Publicado em 08 de dezembro de 2021                            Edição nº 29 

 

ATAS 

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 Marcos 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: Convite da ACISSP para Cerimônia de Homenagem pelos 30 anos de dedicação 

ao associativismo de seu presidente Eng. Ailton Sillos; Ofício nº 2242.2021-PRESID do Chefe de 

Gabinete do Senador Rodrigo Pacheco sobre recebimento do Ofício nº768/Pres. LJM/2021; Ofício 

nº 143/ACP/2021 do vereador Antônio César Picirilo, solicitando a retirada de pauta dos Projetos 

de Lei nºs 5199 e 5205; Ofício da Diretora nº 869503, senhora Maria Aparecida Real Santana, da 

Escola Municipal Wulfida Marcolini sobre a necessidade de reformas urgente na referida escola; 

Ofício do Secretário de Governo Igor Eto sobre repasse financeiro em nome do Governador 

Romeu Zema destinados à aquisição de equipamentos para exame de tomografia 

computadorizada no âmbito da Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais – Valora Minas; 

Ofício 3566/2021 do Escrivão do 1º Cartório de Feitos Especiais, senhor Alexandre Aurélio de 

Oliveira, sobre cópia  do acórdão referente ADI nº 1.0000.19.083094-3/000; Ofício nº 042/2021, do 
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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPED, sobre convite para o 

“Primeiro Ciclo de Debate do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de São Sebastião 

do Paraíso”; Ofício nº023/RBP/2021 da servidora da Casa, Raíssa Bugança Pereira, sobre 

necessidade regulamentação interna da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; Ofício nº 

085/CFJL/2021 da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação sobre entrega da Ata da 29ª 

reunião da comissão;Ofício nº 087/CFJL/2021 da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação 

sobre entrega da Ata da 30ª reunião da comissão;Ofício nº 093/CFJL/2021 da Comissão de 

Finanças, Justiça e Legislação sobre entrega da Ata da 31ª reunião da comissão; Relatório final 

da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar sobre Processo de Prestação de Contas do Vereador 

Pedro Sérgio Delfante, que decidiu pela advertência da Censura Escrita, conforme preconizado na 

Resolução 569/2005; INDICAÇÕES: 366/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, 

solicitandoque os loteadores observem o que determina a Lei Municipal nº 3932 de 14/12/2012, e 

façam plantios de árvores frutíferas em todos os canteiros de avenidas; 367/PSD/2021de autoria 

do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando que envie a esta Casa Legislativa, Projeto de Lei 

que "Que dispõe sobre a criação do Programa Saudável, com objetivo de promoção da saúde 

mental e atenção aos problemas psicológicos decorrentes da pandemia da COVID-19". ORDEM 

DO DIA: NOVOS PROJETOS:PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1093 "Dispõe sobre a concessão 

do título de visitante ilustre a ser outorgado pela câmara municipal" 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 5223 "denomina uma via pública ainda sem denominação de rua Shirley Faria Preto 

Gomes" 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 5224 "Denomina uma via pública ainda sem 

denominação de rua "José Benedito da Silva" 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; PARECER DAS COMISSÕES: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1092 "Outorga o título e a medalha da ordem do mérito municipal 

ao senhor Mauro Zumerle" de autoria do vereador Marcos Antônio Vitorino.A Comissão de 

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

para deliberação em plenário. Aprovado. O projeto estará em pauta para primeira votação; 

PROJETO DE LEI Nº 5222 "Proíbe a realização de tatuagens e a colocação de piercing, com fins 

estéticos, em animal" de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. A Comissão de Finanças, 

Justiça e Legislação emitiu parecer pelo arquivamento do projeto. O projeto será arquivado por 

decisão unanime dos parlamentares; PROJETO DE LEI Nº 5234 "Dispõe sobre o procedimento 

para registro e licenciamento de veículos ciclomotores e cicloelétricos no município de São 

Sebastião do Paraíso e dá outras providências" de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante. A 

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer pelo arquivamento do projeto. O 
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projeto será arquivado por decisão unanime dos parlamentares; PROJETO DE LEI Nº 5235 

“Institui a "semana do campo limpo" no âmbito do município de São Sebastião do Paraíso, e dá 

outras providências” de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes.As Comissões de Finanças, 

Justiça e Legislação e Turismo e Meio Ambiente emitiram parecer que o projeto está apto e 

respeitando a legalidade para deliberação em plenário.Aprovado, com a abstenção do vereador 

Vinício José Scarano Pedroso. O projeto estará em pauta para primeira votação; PRIMEIRA 

VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 81 "Altera o anexo único da Lei 

Complementar nº 37 DE 15.03.2012 que institui o novo código de saúde municipal e dá outras 

providências" de autoria do Executivo Municipal. Aprovado, o projeto estará em pauta para 

segunda votação; PROJETO DE LEI Nº 5209 "Institui diretrizes para a implementação e a 

operacionalização da logística reversa em São Sebastião do Paraíso" de autoria dos vereadores 

Vinício José Scarano Pedroso e Pedro Sérgio Delfante.O vereador Vinício José Scarano Pedroso 

pediu vista do projeto; PROJETO DE LEI Nº 5226 "Institui a semana municipal do agricultor e 

produtor rural de São Sebastião do Paraíso, e dá outras providências" de autoria do vereador 

Antônio César Picirilo.Aprovado, o projeto estará em pauta para segunda votação; PROJETO DE 

LEI Nº 5227 "Substitui o donatário da relação de beneficiários constantes do artigo 1º, da Lei 

Municipal Nº 3444 de 17.12.2007, que dispõe sobre a doação de imóveis e dá outras 

providências" de autoria do Executivo Municipal.Aprovado, o projeto estará em pauta para 

segunda votação; PROJETO DE LEI Nº 5228“Dispõe sobre alterações na Lei Municipal Nº 3940, 

de 23.01.2013 que cria e regulamenta a estrutura administrativa da prefeitura municipal de São 

Sebastião do Paraíso e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal.Aprovado, o 

projeto estará em pauta para segunda votação GRANDE EXPEDIENTE: Pela ordem, o vereador 

Vinício José Scarano utilizou o grande expediente para comentar sobre a grande demanda 

popular em relação à limpeza de terrenos baldios. Segundo o vereador, em conversa com o 

prefeito municipal, para agilizar o processo de autuação do proprietário e limpeza do terreno, a 

população deve fazer a solicitação o E-ouv (ouvidoria), no site da prefeitura ou em aplicativo no 

celular. Pela ordem, o vereador Pedro Sérgio Delfante iniciou sua fala parabenizando a atleta 

Bianka Siqueira, por mais um título mundial. Além disso, o vereador comentou sobre a 4ª Copa 

Ouro Verde de Natação, na qual, segundo ele, os alunos do Projeto Nadar, mantido pela 

prefeitura, tiveram bom desempenho. Pedro Delfante solicitou uma Moção de Parabenização para 

o Dr. Sebastião Geraldo de Pádua pela eleição como novo Presidente da 41ª Subseção da OAB 

de São Sebastião do Paraíso. Prosseguindo, Pedro Delfante comentou ainda sobre a implantação 

da operação Campo Seguro, pelo 43º Batalhão da Polícia Militar, que conta com a utilização de 

um helicóptero além da patrulha rural por terra. O presidente da Casa, vereador Lisandro José 

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

da Casa. Pela ordem, o vereador Luiz Benedito de Paula iniciou sua fala solicitando que fossem 

encaminhados os seguintes ofícios: 1) ao Executivo Municipal, solicitando que realize a 

"implantação de mão-dupla" nos seguintes endereços: a) Rua Brigadeiro Eduardo Gomes desde a 
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rua Manoel Palma Vieira até a rua José Dramis, bairro Lagoinha. Segundo o vereador, há 

pequeno fluxo de veículos nessa rua e não existe a necessidade de ser mão única. b) Avenida 

Brasil desde a rua Geraldo Borges Campos até a rua José Gonçalves de Pádua, bairro São 

Judas. Luiz de Paula afirmou que a avenida Brasil tem uma largura de 9 metros, sendo suficiente 

para ser mão-dupla e proporcionar benefícios aos moradores; 2) ao Gerente Regional de Minas 

Gerais da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, solicitando que intervenha junto às 

operadoras de celular Oi, Tim, Claro e Vivo, para que elas possam realizar a substituição das 

lâmpadas queimadas das ERBs (Estação de Rádio Base). Segundo o vereador, as lâmpadas das 

antenas de celular estão queimadas, o que intensifica o risco de acidentes aéreos; 3) ao Deputado 

Antônio Carlos Arantes, solicitando a implantação de duas academias ao ar livre nos bairros rurais 

Faxina e Marques, no município de São Sebastião do Paraíso.O objetivo da implantação desta 

academia é proporcionar lazer aos moradores através da prática de exercícios físicos regulares, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, da saúde da população; 

e 4) aos responsáveis das operadoras Vivo, Claro, Tim e Oi, solicitando providências para a 

manutenção das Estações de Rádio Base (ERBs) no Município de São Sebastião do Paraíso.O 

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

em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador Antônio César 

Picirilo iniciou sua fala comentando sobre os problemas em relação aos matos que necessitam de 

poda em toda cidade, anteriormente mencionado pelo vereador Vinício Scarano. Antônio Picirilo 

comentou ainda sobre o empenho e disposição do senhor Fernando Alvarenga frente à Santa 

Casa de Misericórdia, que além de dispor de uma excelente equipe ainda tem projetos para o 

hospital nos próximos anos. Sobre Termópolis, o vereador afirmou que o asfaltamento do distrito 

representa um sonho antigo para os moradores daquela comunidade e que há anos é tema 

político. Por fim, Antônio Picirilo comentou sobre o empenho do Deputado Carlos Arantes e 

Charles Evangelista no sentido de apoiar o desenvolvimento de São Sebastião do Paraíso. Pela 

ordem, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos iniciou sua fala comentando sobre a atuação 

da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso que, na gestão do provedor 

Fernando Alvarenga, vem ganhando destaque e credibilidade do Estado em relação a qualidade 

da equipe técnica, bem como na eficiência da gestão de recursos públicos. Sendo assim, 

prosseguiu a vereadora, apesar do empenho da Santa Casa de Passos no sentido de mitigar os 

recursos destinados à Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, o Fernando Alvarenga 

tranquilizou os vereadores, apresentando projetos que aumentarão ainda mais a eficiência na 

gestão de recursos e qualidade no atendimento técnico hospitalar. Prosseguindo, a vedora 

comentou sobre a importância do Projeto Nadar e requereu que fosse encaminhado um ofício ao 

Executivo Municipal solicitando que realize a convocação do candidato aprovado no Concurso 

Público para o cargo de Educador Físico, com intuito de fortalecer o "Projeto Nadar", para que 

possam atender mais alunos, pois há uma fila de espera e este projeto é muito importante para as 

crianças e adolescentes que dele participam. O presidente da Casa, vereador Lisandro José 
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Monteiro, colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome 

da Casa. Com a palavra, o presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, requereu que 

fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) ao Executivo Municipal, solicitando que verifique se 

há a possibilidade de estender os horários das cerimônias dos velórios; 2) a todos os Deputados 

Estaduais de Minas Gerais e ao Governador de Minas Gerais, solicitando que unam forças com o 

propósito de fortalecer o Hospital Regional do Coração de São Sebastião do Paraíso, bem como a 

Santa Casa de Misericórdia do município; 3) Moção de Pesar à família do senhor Alessandro 

Aparecido Domingues; 4)Moção de Pesar à família do senhor José das Graças Machado, 

conhecido por Zé da Brahma. O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os 

requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. Nada mais 

havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão. E, para constar, eu, Fábio Montório 

Souto, Assessor Técnico Parlamentar I, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 

assinada pelos vereadores que compareceram à presente sessão e encaminhada para 

publicação. 

VER LISANDRO JOSÉ MONTEIRO - 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. SERGIO APARECIDO GOMES / VER. VINÍCIO JOSÉ SCARANO 

PEDROSO 
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ATA DA 32ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  

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

Aos dois dias do mês de dezembro 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: Sérgio Aparecido Gomes e Maria Aparecida 

Cerize Ramos, presentes os servidores: Noriene Aparecida Bueno Fonseca, Paulo Henrique Vilas 

Boas, Raíssa Bugança Pereira. Contou, também, com a participação dos médicos: Leandro José 

da Cunha, Luiz Fernando Lopes Oliveira e Marina Costa S. Lima; e dos servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde: Gabriela Zanin, Adriana Rogeri Franco e Gabriela da Silveira. 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. Conforme debatido na audiência 

pública realizada dia 30/11, a comissão expediu ofício ao Poder Executivo solicitando estudo para 

ampliar o quadrilátero central descrito no projeto. PROJETO DE LEI Nº 5236 que “Dispõe Sobre 

Autorização da Encampação dos Serviços de Ligação, Coleta, Tratamento e Disposição Final de 

Esgoto Sanitário No Município de São Sebastião do Paraíso, e da Outras Providências.”, de 

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

estudos técnicos e demais documentos que fazem referência ao processo de encampação. 

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 Re is. A 

comissão aguarda a 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 posição da Comissão de Trânsito para analisar as 
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alterações propostas pela categoria.  PROJETO DE LEI Nº 5200 que “Dispõe sobre o serviço 

remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens 

individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente 

cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, no Município de S.S. 

Paraíso, e da outras providências”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão aguarda 

posição da comissão instaurada para analisar as alterações propostas pela categoria. 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. Aguarda resposta do Executivo quanto ao ofício 

solicitado na audiência pública. 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. PROJETO DE LEI Nº 5233 que “Dispõe Sobre Alterações Na Lei 

Municipal Nº 2987, de 27.12.2002, Que Versa Sobre a Estruturação do Plano de Cargos e 

Carreiras da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - Mg.”, Estabelece Normas de 

Enquadramento e Institui Nova Tabela de Venci Mentos e da Outras Providências.”, de autoria do 

Executivo Municipal. O presidente da comissão, juntamente com os demais vereadores, 

explicaram aos presentes que a presença deles visa esclarecer se a alteração de carga horária 

não haverá prejudicará os atendimentos do CAPS tendo em vista a demanda existente e passou a 

palavra aos presentes. Em resposta, Adriana informou que houve bons resultados com os 

médicos plantonista, o qual foi reduzida a carga horária para inclui-los no ambulatório. Ressaltou 

que não haverá perda para os pacientes e que se a secretaria observar que a demanda do CAPS 

aumentou eles serão flexíveis em reduzir a carga horária do ambulatório e aumentar no CAPS. 

Com a palavra, Dra Marina informou que deve ser analisado pontualmente cada CAPS e que a 

seu ver não haverá problema nessa redução, desde que não prejudique o atendimento. Dr 

Leandro informou que acha possível a redução. Gabriela Zanin, coordenadora dos CAPS, 

informou que o projeto poderia contemplar de 2 ou 3 pacientes preservando a autonomia do 

médico, visto que já é uma determinação do Conselho Federal de Medicina. Relatou, ainda, que 

os médicos do CAPS treinaram durante o ano os médicos das USF do município. Por fim, ficou 

acordado entre os presentes que será realizada uma emenda ao projeto para que a quantidade de 

atendimentos por hora seja conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina, 

preservando a autonomia do médico. PROJETO DE LEI Nº 5237 que “Dispõe Sobre a Revogação 

da Lei Municipal Nº 3577, de 31 de Agosto de 2009 Que Concede Isenção de Tributos Que 

Especifica, à Pessoa Jurídica Integrante da Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, 

Empresa Outorgada, Em Regime de Exclusividade, Da Prestação dos Serviços Públicos 

Municipais de Abastecimento de água e de Esgotamento Sanitário, e da Outras Providências.”, 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 
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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 dá outras 

providências."  A comissão aguarda resposta de ofício enviado aos autores 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 ao oficio encaminhado o qual solicita a estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro e a declaração de ordenador de despesa. 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 Executivo o oficio solicitando área de compensação. PROJETOS 

LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO:  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1093 que “Dispõe Sobre a 

Concessão do Título de Visitante Ilustre a Ser Outorgado Pela Câmara Municipal.”, de autoria do 

Vereador Marcos Antônio Vitorino.  PROJETO DE LEI Nº 5223 que “Denomina Uma Via Pública 

Ainda Sem Denominação de Rua Shirley Faria Preto Gomes.”, de autoria do Vereador Pedro 

Sergio Delfante.  PROJETO DE LEI Nº 5224 que “Denomina Uma Via Pública Ainda Sem 

Denominação de Rua José Benedito da Silva.”, de autoria do Vereador Pedro Sergio Delfante. 

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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PORTARIAS 

PORTARIA Nº 047/2021 

"REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD), NO ÂMBITO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."  

 

O Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso do 

Paraíso/MG, Vereador Lisandro José Monteiro, no uso de suas atribuições legais e 

regulamentares, 

Considerando que a Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 

digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de 

proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural;  

Considerando que é missão da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso 

desenvolver políticas administrativas que promovam a implementação das garantias e direitos 

fundamentais com vistas a efetividade dos valores de justiça e de paz social; 

Considerando a necessidade de proteção da privacidade e dos dados pessoais 

dos titulares nos atos processuais e administrativos, garantia decorrente do inciso X do art. 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Esta Portaria regulamenta a aplicação da Lei Federal n° 13.709, de 14 

de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no âmbito da Câmara 

Municipal de São Sebastião do Paraíso. 

Parágrafo único. Para os fins deste Ato, adotam-se as terminologias previstas 

no artigo 5° da Lei Federal n° 13.709, de 2018, bem como os princípios estabelecidos em seu 

artigo 6°. 

Art. 2º. A Câmara Municipal, na condição de Controlador, manterá registro das 

operações de tratamento de dados pessoais que realizar, especialmente quando baseado no 

legítimo interesse.  
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Parágrafo único. O registro de que trata o caput deste artigo aplica-se a 

qualquer empresa contratada pela Câmara Municipal que atue como operadora de dados 

pessoais. 

Art. 3º. Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Federal n° 13.709, de 2018, 

sem prejuízo de outras hipóteses previstas em regulamento interno, considera-se legítimo 

interesse da Câmara Municipal as funções de legislar sobre os assuntos de interesse local, de 

controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo municipal e da aplicação dos recursos 

públicos, o exercício das atividades de representação do cidadão, a promoção institucional, o 

estreito relacionamento com a sociedade, a pesquisa histórica e o fortalecimento da democracia. 

Art. 4º. Os direitos do titular de dados pessoais, em qualquer caso, serão 

ponderados com o interesse público de conservação e pesquisa de dados históricos, preservação 

da transparência pública da Câmara Municipal e das condutas de agentes públicos, no exercício 

de suas atribuições, e divulgação de informações relevantes à sociedade, no exercício da 

democracia. 

Art. 5º. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar, em relação aos 

seus dados, indicando a unidade administrativa que realizou o tratamento, mediante requerimento 

endereçado ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, da Câmara Municipal, nos 

termos da Lei Federal n° 13.709, de 2018. 

Art. 6º. A Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais corresponde à 

compilação de regras de boas práticas e de governança para tratamento de dados pessoais, de 

observância obrigatória por todas as unidades administrativas da Câmara Municipal, devendo 

conter, no mínimo: 

I - descrição das condições de organização, de funcionamento e dos 

procedimentos de tratamento, abrangendo normas de segurança, padrões técnicos, mecanismos 

internos de supervisão e de mitigação de riscos, plano de resposta a incidentes de segurança, 

bem como obrigações específicas para os agentes envolvidos no tratamento e ações educativas 

aplicáveis; 

II - indicação da forma de publicidade das operações de tratamento, 

preferencialmente em espaço específico nos respectivos sítios eletrônicos oficiais, respeitadas as 

recomendações da ANPD; 

III - enumeração dos meios de manutenção de dados em formato capaz de 

funcionar e estruturado para seu uso compartilhado e acesso das informações pelo público em 

geral, nos termos das Leis Federais n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e n° 13.709, de 2018. 
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Art. 7º. As unidades administrativas da Câmara Municipal poderão, 

motivadamente, propor adaptações à Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, 

conforme as respectivas especificidades e procedimentos próprios. 

Parágrafo único. As propostas de adaptação elaboradas nos termos do caput 

deste artigo deverão ser submetidas à análise do Comitê Gestor de Proteção de Dados. 

Art. 8º. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Luis Antonio da Paixão para exercer 

as atividades de Encarregado pelo tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 41 da Lei 

Federal n° 13.709, de 2018.  

§1º O Encarregado atuará como canal de comunicação entre a Câmara 

Municipal, os titulares dos dados e a ANPD, bem como com outras entidades de proteção de 

dados pessoais com as quais a Câmara Municipal estabeleça acordo de serviço ou de 

cooperação técnica. 

§2º A identidade e as informações de contato do Encarregado serão divulgadas 

no Portal de Transparência da Câmara Municipal. 

§3º Na qualidade de Encarregado pelo tratamento de dados pessoais, o servidor 

está vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exercício das suas funções, em 

conformidade com a Lei Federal n° 13.709, de 2018, e com a Lei Federal n° 12.527, de 2011. 

§4º O disposto no caput deste artigo não impede que as unidades 

administrativas da Câmara Municipal indiquem servidor (es), em seus respectivos âmbitos, para 

desempenhar, em interlocução com o Encarregado, as atividades a que aludem os incisos I e III 

do §2° do art. 41 da Lei Federal n° 13.709, de 2018. 

Art. 9º. O Encarregado deverá receber o apoio necessário para o desempenho 

de suas funções, bem como ter acesso motivado a todas as operações de tratamento de dados 

pessoais no âmbito da Câmara Municipal. 

Parágrafo único. A Câmara Municipal deve providenciar treinamento ao 

Encarregado para desempenho das atividades, na forma de curso presencial ou a distância, no 

prazo de 30 dias após a publicação desta Portaria. 

Art. 10. Além das atribuições de que trata o §2° do art. 41 da Lei Federal n° 

13.709, de 2018, cabe ao Encarregado:  

I - receber reclamações e comunicação dos titulares dos dados, prestar 

esclarecimentos e adotar providências, observado o disposto no art. 5° desta Portaria;  

II - receber comunicações da ANPD e adotar providências;  
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III - orientar os servidores e demais colaboradores da Câmara Municipal a 

respeito das práticas a serem adotadas em relação à proteção de dados pessoais; 

IV - executar as demais atribuições determinadas pela Câmara Municipal ou 

estabelecidas em normas complementares. 

Art. 11. Mediante requisição do Encarregado, as unidades administrativas da 

Câmara Municipal deverão encaminhar, no prazo assinalado, as informações eventualmente 

necessárias para atender solicitação da ANPD, bem como de titulares de dados. 

Art. 12. O Encarregado comunicará à Mesa Diretora da Câmara Municipal e ao 

titular dos dados a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano 

relevante aos titulares. 

§1º A comunicação será feita em prazo razoável e deverá mencionar, no 

mínimo:  

I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;  

II - as informações sobre os titulares envolvidos;  

III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção 

dos dados, observados os segredos comercial e industrial;  

IV - os riscos relacionados ao incidente;  

V - os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata;  

VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os 

efeitos do prejuízo. 

§2º A Câmara Municipal, na qualidade de Controlador, deverá comunicar à 

ANPD e aos titulares dos dados pessoais afetados a ocorrência do incidente de segurança.  

§3º A Mesa Diretora da Câmara Municipal, com o auxílio da Secretaria Geral, 

verificará a gravidade do incidente e poderá, ouvidas as unidades técnicas, caso necessário para 

a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar à unidade administrativa responsável pelo 

tratamento dos dados a adoção de providências, tais como: 

I - divulgação ampla do fato em meios de comunicação, especialmente no site 

oficial da Câmara Municipal;  

II - medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. 
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§4º No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de 

que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados 

ininteligíveis, para terceiros não autorizados a acessá-los. 

Art. 13. Competem aos setores Legislativo e Administrativo da Câmara 

Municipal, respeitadas suas competências:  

I - observar as recomendações e atender as requisições encaminhadas pelo 

Encarregado;  

II - assegurar que o Encarregado seja informado, de forma adequada e em 

tempo hábil, sobre: 

a) a existência de qualquer tipo de tratamento de dados pessoais;  

b) contratos que envolvam dados pessoais;  

c) situações de conflito entre a proteção de dados pessoais, o princípio da 

transparência ou algum outro interesse público;  

d) qualquer outra situação que precise de análise e encaminhamento. 

III - encaminhar ao Encarregado no prazo assinalado as informações solicitadas 

pela ANPD, nos termos do art. 29 da Lei Federal n° 13.709, de 2018. 

Art. 14. O conjunto das regras de boas práticas e de governança de dados 

pessoais que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os 

procedimentos, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os 

diversos agentes envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de 

supervisão e de mitigação de riscos, o plano de respostas a incidentes de segurança e outros 

aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais são considerados para o plano de 

adequação. 

Art. 15. Caberá ao servidor Administrador de Rede de Informática, no âmbito de 

suas atribuições legais:  

I - oferecer auxílios técnicos necessários à edição das diretrizes para a 

elaboração dos planos de adequação;  

II - orientar, sob o ponto de vista tecnológico, as Unidades Administrativas na 

implantação dos respectivos planos de adequação. 

Art. 16. A adequação progressiva de bancos de dados e sistemas constituídos e 

utilizados pela Câmara Municipal será objeto de análise, manifestações e propostas de soluções 
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por parte dos servidores indicados nesta Portaria, consideradas a complexidade das operações de 

tratamento e a natureza dos dados. 

Art. 17. O pedido sobre dados pessoais solicitados pelo titular não se confunde 

com o pedido realizado com fundamento na Lei Federal n° 12.527, de 2011, mantendo-se válidos 

os dispositivos que restringem o acesso a informações pessoais por terceiros previstos na Lei. 

Art. 18. Fica constituído o Comitê Gestor de Proteção de Dados (CGPD), 

responsável por auxiliar o Controlador no desempenho das seguintes atividades: 

I - formular plano de adequação à Lei Federal n° 13.709, de 2018;  

II - analisar eventuais riscos no tratamento de dados pessoais tratados pela 

Câmara Municipal;  

III - elaborar e atualizar a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais;  

IV - examinar as propostas de adaptação da Câmara Municipal à Política de 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. 

§1º Fica instituído o prazo de 30 dias, prorrogáveis, se necessário, mediante a 

requerimento feito pelo CGPD à Mesa Diretora, para cumprimento dos incisos I e III deste artigo, 

neste último quanto à atividade de elaborar. 

§2º A Câmara Municipal pode, se necessário, providenciar treinamento ao 

CGPD, presencial ou a distância, para o desempenho das atividades descritas neste artigo. 

Art. 19. O CGPD será composto por um servidor representante de cada um dos 

setores da Câmara Municipal, da seguinte forma: 

I - Gabinete da Presidência: Marly Donizete Hilário; 

II - Setor Administrativo: Francisco Martinez Filho 

 III - Assessoria Jurídica: Raissa Bugança Pereira; 

IV - Setor Legislativo: Fábio Montorio Souto 

V - Secretaria Geral: Sirlane Aparecida Cruz Dizaró; 

VI - Assessoria de Comunicação: Helena Lage Tallmann; 

VII - Tecnologia: Luis Antonio da Paixão; 

VIII - Divisão de Recursos Humanos: Elizangela Andrade da Silva Oaquim. 
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Parágrafo único. Os membros do CGPD não perceberão remuneração ou 

acréscimo financeiro pelo exercício da função de que trata o artigo 18 desta Portaria. 

Art. 20. A Câmara Municipal, na qualidade de Controlador, nos casos em que a 

Lei Federal n° 13.709, de 2018 ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) exigirem, 

elaborará relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, 

referente a suas operações de tratamento de dados. 

Art. 21. Esta Portaria não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados 

pelos Gabinetes Legislativos, quando o tratamento não utilizar sistemas institucionais da Câmara 

Municipal, caso em que caberá ao Vereador responsável realizar o tratamento dos dados 

pessoais recebidos no próprio gabinete, observados os termos da Lei Federal n° 13.709 de 2018. 

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

    P. R. C. 

São Sebastião do Paraíso, 29 de novembro de 2021. 

 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 1031, DE 06/12/2021 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1092 

OUTORGA O TÍTULO E A MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO MUNICIPAL AO SENHOR 

MAURO ZUMERLE. 

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 e a Medalha da Ordem do Mérito Municipal 

ao Senhor "MAURO ZUMERLE". 

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

solene, especialmente convocada para este fim. 

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

vigor na data de sua promulgação. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 06 de dezembro 2021. 

 

AUTOR: VEREADOR MARCOS ANTONIO VITORINO 

  

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

VITORINO / VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ BENEDITO DE PAULA 

 

Confere com o original 

 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO - PRESIDENTE 
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