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Ano 2021                    Publicado em 15 de dezembro de 2021                            Edição nº 30 

 

ATAS 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 5243 -“DISPÕE SOBRE A  

APROVAÇÃO DE PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO PARA DOTAÇÕES DO 

ORÇAMENTO -PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE S.S.PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2021” 

 

Aos treze dias do mês de novembro de 2021, às 18 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, 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 

audiência pública do Poder Legislativo Municipal.O presidente declarou aberta esta audiência 

pública. Lisandro afirmou que, o Projeto de Lei Nº 5243visa autorização para a abertura de 

Créditos Adicionais Suplementares até o valor correspondente a  mais 6% (seis por cento) do 

montante previsto na Lei n.º 4.706 de 05/01/2021 (LOA), para os respectivos orçamentos que 

integram o orçamento geral do Município, representando para a Prefeitura o valor de R$ 

14.881.390,14 (aproximadamente), Esta autorização, segundo o vereador, se faz necessária para 

garantir despesas de custeio, entre outras: folha de pagamento do décimo terceiro do corrente 

exercício, material de consumo, serviços de terceiros, também, despesas de capital, e ainda 

outros serviços que integram a manutenção de ações de caráter continuado para a 

municipalidade, até o encerramento do exercício, considerando o orçamento de despesa da 

prefeitura que é de R$ 248.023.169,00.Ressaltou o autor do projeto que referidos valores foram 

apurados através da análise da execução até a competência 11/2021 e projeção para o 

encerramento do exercício, e que as suplementações correrão por conta de recursos próprios e 

vinculados do Município.Apenas para efeito de comparação, prosseguiu, para o exercício de 2020 

utilizou-se o valor R$ 54.352.009,59 que correspondeu ao percentual de 24,20% 

aproximadamente e para o exercício corrente o Executivo dispõe até o momento do valor total de 

R$ 39.773,150,97 (aprovados através das leis municipais 4.706 e 4.798), o que corresponde a 

16,04% aproximadamente, sendo que remanesce  na data de 30/11/2021, apenas o valor de R$ 

6.477.310,21, destinado a empenhar a folha de pagamentos de 12/2021. Por fim, Lisandro afirmou 

que a atual administração trabalha no corrente exercício com um orçamento elaborado na gestão 

anterior, o que por si só é uma situação que gera a necessidade de flexibilização da LOA para sua 
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melhor execução. Após as discussões, sem nenhum questionamento de relevância, o presidente 

da Casa, vereador Lisandro José Monteiro,  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. SERGIO APARECIDO GOMES / VER. VINÍCIO JOSÉ SCARANO 

PEDROSO 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A “CIRURGIAS ELETIVAS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO DO PARAÍSO” 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro de 2021, às 18 horas, na Sala das Sessões Presidente 

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

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

Presidente, vereador Marcos Antônio Vitorino,Secretário, vereador Luiz Benedito de Paula, 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.Antes de iniciar, Lisandro convidou o prefeito, Marcelo de Morais, o Vice-prefeito, Daniel 

Tales, o Provedor da Santa Casa de Misericórdia, senhor Fernando Montans Alvarenga, e a 

secretária municipal de saúde, senhora Adelma Lucia da Silva.O presidente declarou aberta a 

audiência pública e informou que esta foi agendada para ser debatido sobre as possibilidades 

para aumentar a capacidade de execução de cirurgias eletivas, tendo em vista a demanda 

reprimida existente no município. Inicialmente, a vereador Maria Aparecida Cerize Ramos 

questionou se está sendo trabalhado, por parte do município, as questões referentes a celeridade 

no andamento da execução das cirurgias eletivas. Em resposta, o prefeito municipal, Marcelo de 

Morais, da Tribuna, afirmou que a pandemia ainda não acabou e que alguns cuidados devem ser 

respeitados, tal como a proibição do mutirão para cirurgias eletiva. Sendo assim, o prefeito 

comentou que há uma sinergia entre Santa Casa de Misericórdia e Prefeitura Municipal, no 

sentido de ampliar e melhorar o atendimento à saúde da população e, apesar de reconhecer as 

falhas que ainda devem ser resolvidas, houve um grande avanço na saúde do município e as 

cirurgias eletivas está em andamento, ainda mais se for considerar que neste ano o município 

atingiu o auge da pandemia. Marcelo de Morais destacou que no ano de 2020 foram realizados 35 

mil procedimentos cirúrgicos, sendo que este ano, mesmo com a pandemia, já foram realizados 

mais de 44 mil procedimentos. Marcelo destacou ainda a articulação que está acontecendo para 

que o Hospital do Coração seja transferido para o município de Passos, contando inclusive com o 

apoio de alguns deputados da região. Pela ordem, o provedor da Santa Casa, Fernando 

Alvarenga, afirmou que antes de fazer uma reclamação é preciso que os vereadores entendam 

todo fluxo de procedimento para realização de cirurgias eletivas no município. Para isso, o 
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provedor da Santa Casa deu para cada um dos vereadores um fluxograma (em anexo). Além 

disso, o Fernando Alvarenga afirmou que a Santa Casa está em dia com os procedimentos 

contratados pela prefeitura, e que todos os meses o hospital presta mais atendimento que o 

número de atendimento contratado pelo executivo. Por fim, Fernando Alvarenga destacou a 

eficiência da Santa Casa, que segundo ele é hospital de referência no país, atendendo pacientes 

vindo do todo Brasil, com um número de cirurgias cardíaca superior ao atendido pelo Hospital das 

Clínicas em Ribeirão Preto. Pela ordem, o vereador Vinício Scarano afirmou que a audiência 

pública é uma ferramenta utilizada para dar transparência aos atos do poder público, bem como 

abrir espaço para que a população faça suas reivindicações e apresente suas dúvidas. Pela 

ordem, o vereador José Luiz das Graças afirmou que sua maior preocupação é em relação aos 

pacientes que são trabalhadores ativos, pois essas pessoas dependem do emprego e as dores 

dificultam a regular assiduidade, diminui a produtividade e coloca em risco o próprio emprego. 

Além disso, o vereador afirmou que, apesar da eficiência da Santa Casa, esta Casa Legislativa 

precisa cobrar a instituição e apresentar para à população de forma transparente as demandas 

por eles apresentados.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. 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 AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE OS SEGUINTES PROJETOS DE LEI: 1 – PROJETO 

DE LEI Nº5238 - " DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR À 

DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021."  (R$8.090.515,78/EDUCAÇÃO), 2 - 

PROJETO DE LEI Nº5239 - " DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 

SUPLEMENTAR À DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO-PRORAMA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021." 

(R$2.566.086,07/SAÚDE), 3 - PROJETO DE LEI Nº   5241 “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE 

CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL A DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021." 

(R$15.000,00/EDUCAÇÃO) 

 

Aos seis dias do mês de dezembro de 2021, às 18 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, 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 e 

Pedro Sérgio Delfante. 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 e afirmou que o Projeto de Lei Nº   5238 que "Dispõe sobre 

abertura de crédito adicional suplementar à dotação do orçamento-programa do município de São 

Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2021"  visa autorizar, em até o limite 

projetado, a suplementação de dotações, proveniente da tendência de excesso de arrecadação 

(DR 118 e DR 119), objetivando a adequação do orçamento do ano em curso aos recursos 

financeiros recebidos e a receber do FUNDEB até 31/12/2021. O presidente da Comissão de 

Finanças, Justiça e Legislação, vereador José Luiz das Graças, solicitou aos representantes da 

prefeitura que informassem sobre o referido aumento de receita. Sobre o Projeto de Lei nº 5239, o 

presidente afirmou que visa obter autorização para a abertura de Créditos Adicionais 

Suplementares provenientes de excesso de arrecadação na DR (Destinação de Recursos) 155, 

para o empenhamento de despesas relacionadas ao pagamento da Rede Resposta e repasses de 

emendas de indicações parlamentares às Instituições, Santa Casa de Misericórdia de São 

Sebastião do Paraíso e Fundação Gedor Silveira, através do Fundo Estadual de Saúde – FES, 

para reforço do custeio das ações e serviços de saúde na ação de Política de Atenção Hospitalar, 

assim como a Rede de Atenção as Urgências e Emergências – RUE. Segundo o autor do projeto, 

de janeiro até o presente, o município arrecadou na DR 155, o montante de R$ 12.737.116,46 

(doze milhões, setecentos e trinta e sete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e seis centavos). 

Sendo assim, até o presente momento já foi apurado um excesso de arrecadação na respectiva 

DR, de R$ 1.942.631,73 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e um 

reais e setenta e três centavos), cujo relatório de apuração segue em anexo (75-5-), tendo ainda a 

expectativa de mais R$ 640.532,56 (seiscentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e dois reais e 

cinquenta e seis centavos) de receita referente especificamente aos repasses da Rede Resposta 

e PRO-HOSP até dezembro. Assim, até o fechamento da competência dezembro de 2021, há 

provisão de arrecadar mais R$ 1.260.995,40 (Um milhão, duzentos e sessenta mil, novecentos e 
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noventa e cinco mil e quarenta centavos), projetando-se um excesso de arrecadação anual na DR 

155, de R$ 3.203.627,13 (três milhões, duzentos e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e treze 

centavos).  O presidente da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, vereador José Luiz das 

Graças, solicitou que fosse aguardada a liberação do projeto pelo departamento jurídico da Casa 

e que, em seguida, fizesse uma sessão extraordinária para votar o projeto. O presidente da Casa 

agendou a sessão extraordinária para o dia 07 às 19 horas. Já em relação ao Projeto de Lei nº 

5241, o presidente afirmou que visa autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial 

resultante da anulação parcial de dotação orçamentária, em até o limite projetado, tendo em vista 

a existência de recursos disponíveis e não comprometidos para ocorrer às despesas consideradas 

como de manutenção e desenvolvimento do ensino, para as quais não há dotação orçamentária 

específica, Conta 339008, DR 119,  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).Da mesma forma dos projetos 

anteriores, segundo o autor do projeto, afirmou Lisandro, este está adequado com a Lei 

Orçamentária Anual, e que tais despesas atendem às diretrizes, objetivos e prioridades 

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, não infringindo quaisquer 

disposições nelas contidas. Foi solicitado ao departamento técnico da prefeitura, presente no 

plenário, que fizesse uma breve explicação sobre a receita excedente, bem como apresentasse 

ao servidor Cássio, Assessor Jurídico da Casa, os números apresentados pelo Executivo. Feito 

isso,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 
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ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 e 

Sérgio Aparecido Gomes, 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 Paulapara desfraldar o Pavilhão Nacional.ORDEM DO DIA:PARECER DAS 

COMISSÕES:PROJETO DE LEI Nº 5239 "Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar 

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

financeiro de 2021” de autoria do Executivo Municipal. A Comissão de Finanças, Justiça emitiu 

parecer que o projeto está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. 

Aprovado. Pela ordem, o vereador José Luiz das Graças 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. 

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. SÉRGIO APARECIDO GOMES 

 

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

 

Aos seis dias do mês de dezembro 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 Luiz Benedito de Paula 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: Tribuna Virtual,senhora Letícia Rossi Feliciano Brigagão, reclama atenção pela 

propositura de medidas para incentivar o uso de máscara pelos cidadãos; Ofício nº 319/2021, do 

Executivo Municipal, sobre urgência para aprovação dos Projetos de Lei 5238, 5239 e 

5240;INDICAÇÕES:368/ACP/2021de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitandoque 

determine à Secretaria Municipal competente, para que realize o serviço de roçagem nas margens 
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do córrego Coolapa e nas lagoas do bairro San Genaro, pois estão com o mato muito alto; 

369/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando que determine a 

Secretaria Municipal competente, para que realize os serviços de reforma e manutenção dos pisos 

quebrados pelas raízes das árvores, na Praça Inês Ferreira Marcolini, para evitar acidentes; 

370/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitandoque realize o serviço de 

tapar buracos na rua França, na altura dos números 285 e 315, em frente à Rádio Massa FM 

Paraíso, 375, bairro Jardim Europa, pois encontra-se com buracos profundos, podendo ocasionar 

acidentes;371/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitandoque determine a 

Secretaria Municipal de Obras, para que realize o serviço de tapa buracos na  rua Hungria 

esquina com avenida Itália, bairro Jardim Europa.372/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio 

César Picirilo, solicitandoque realize os serviços de tapa buracos e o nivelamento do escoamento 

de águas da chuva, na rua Albânia esquina com a rua Letônia, bairro Jardim 

Europa.373/PSD/2021 de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando que realize 

estudo técnico quanto ao terreno baldio localizado na Rua Susana Moura Calafiori, em frente nº 

275, Jardim das Paineiras. 374/PSD/2021 de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, 

solicitandoque determine à Secretaria Municipal competente que realize o plantio de mudas, 

pintura, manutenção e melhorias na praça da rotatória em frente à Copasa. 375/PSD/2021de 

autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitandoque na revitalização da Lagoinha e das 

Lagoas do San Genaro, prevista para início de janeiro, que sejam incluídos o projeto paisagístico 

de urbanização, sobretudo das lagoas e seu entorno, assim como o repovoamento de peixes, 

além da recuperação da fauna e da flora. ORDEM DO DIA: NOVOS PROJETOS:PROJETO DE 

LEI Nº 5238 "Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar 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. Considerando a importância da aprovação do projeto, as comissões, após a 

análise do projeto, apresentaram parecer favorável pela legalidade. Sendo assim, o vereador José 

Luiz das Graças requereu dispensa de interstício para primeira e segunda votação. O projeto foi 

aprovado em primeira e segunda votação e será encaminhado à sanção; PROJETO DE LEI Nº 

5239 "Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar 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, com a abstenção do vereador Marcos Antônio Vitorino; PROJETO DE LEI Nº 

5241 "Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a 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.Considerando a importância da aprovação do projeto, as comissões, após a análise do 

projeto, apresentaram parecer favorável pela legalidade, com emenda de redação. Sendo assim, 

o vereador José Luiz das Graças requereu dispensa de interstício para primeira e segunda 

votação. O projeto foi aprovado em primeira e segunda votação e será encaminhado à sanção; 

PROJETO DE LEI Nº 5242 “Dispõe sobre alteração do Art. 58, da Lei Municipal 3753/2011 que 

versa sobre o novo plano de carreiras e remuneração do magistério público municipal e dos 

serviços de suporte pedagógico à docência de São Sebastião do Paraíso., institui novas tabelas 

de vencimentos, cargos e anexos e dá outras providências” de autoria do Executivo Mun icipal. 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 5243 “Dispõe 

sobre a aprovação de percentual de suplementação para dotações do orçamento-programa do 
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município de São Sebastião do Paraíso para exercício financeiro de 2021” 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; PARECER DAS 

COMISSÕES: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.A Comissão de 

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

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

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

encaminhado para promulgação; 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.A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto está apto e 

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

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

primeira votação e será encaminhado para promulgação;PRIMEIRA VOTAÇÃO: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.Aprovado. O projeto será 

encaminhado à promulgação; 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.Aprovado, com a abstenção do vereador Vinício José Scarano 

Pedroso. O vereador Pedro Delfante requereu dispensa para segunda votação. O projeto foi 

aprovado em segunda votação com a abstenção do vereador Vinício José Scarano Pedroso.; 

SEGUNDA 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 será encaminhado à sanção; 

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.Aprovado, o projeto será encaminhado à sanção;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 será encaminhado à sanção; 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 MunicipalAprovado, o projeto será encaminhado à sanção; GRANDE 

EXPEDIENTE: Pela ordem, o vereadorJosé Luiz das Graças utilizou o grande expediente para 

agradecer o Executivo Municipal pelo empenho para realizar o recapeamento das ruas Sargento 

Lima, São Judas e Geraldo Borges Campos. Segundo o vereador, o recapeamento dessas vias 

vinha sendo uma demanda antiga dos moradores dos bairros próximos e agora esses podem 

desfrutar, finalmente, da benfeitoria realizada pela prefeitura. Pela ordem, o vereador Luiz 

Benedito de Paula requereu que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) ao DER, à 

Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais e à Concessionária Nascentes das Gerais, 

queestude a possibilidade de implantar  02 (dois) "Radares Eletrônicos" de 50Km/h, na MGC-491, 

Kms 5,0 e 5,2, bem como sinalizar o local com Placas de velocidade permitida de 50Km/h. 

Segundo o vereador, que com a inauguração de um grande empreendimento de atacado e varejo 

no Km 5,1, aumentará o fluxo de entrada e saída de veículos nessa parte da rodovia, e a 

solicitação se faz necessária para garantir mais segurança aos motoristas e clientes, diminuindo 

os riscos de acidentes nesse local.O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, 
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colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. 

Pela ordem, o vereador Sérgio Gomes requereu que fosse encaminhado um ofício ao Executivo 

Municipal solicitando à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito, Transportes e Defesa 

Civil que providencie a implantação de um redutor de velocidade na rua Noruega, nas 

proximidades do Colégio Cantinho do Saber, no bairro Jardim Europa.O presidente da Casa, 

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

encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o vereador Pedro Delfante comentou o 

recebimento pela prefeitura de uma van adaptada por meio do Governo de Minas Gerais, no valor 

de 285 mil reais destinado ao atendimento do setor de saúde do município. Além disso, o 

vereador comentou sobre o valor de 800 mil reais, via emenda do deputado Noraldino Júnior, 

destinada para atender as demandas de cirurgias eletivas no município. O vereador requereu 

ainda que fosse encaminhado um ofício em nome da Casa à Concessionária Nascentes das 

Gerais solicitando melhoria na iluminação do trevo do entroncamento da BR 491, próximo ao 

Novo Atacado ABC.O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os 

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

o vereador Vinício José Scarano iniciou sua fala comentando sobre a necessidade de os 

funcionários da prefeitura darem andamento nos trâmites em relação ao loteamento Recanto 

Feliz. Segundo o vereador, o loteador já está com o projeto todo adequando e ainda assim, sem 

que seja colocado adiante, os moradores daquele loteamento permanecem sem energia elétrica. 

Além disso, Vinício Scarano comentou sobre a retomada das visitas às escolas para averiguar 

como estão as estruturas, os servidores e alunos, como é de praxe, segundo o parlamentar, essa 

atuação dos vereadores dessa legislatura. Pela ordem, o vereador José Luiz das Graças afirmou 

que seria importante fazer essas visitas em horário de funcionamento das escolas e creches, 

principalmente nos momentos de alimentação. Segundo o vereador, há uma demanda da 

população em relação à moderação da exigência dos nutricionistas sobre restrição de açúcar na 

alimentação, o que faz com que algumas crianças não aceitem o alimento e deixam de ter a 

nutrição necessária para o restante do dia. Retomando a palavra, Vinício Scarano solicitou 

atenção especial da prefeitura no sentido de aproveitar essa época de chuva para iniciar com 

maior empenho o plantio das árvores no Parque Municipal. Vinício comentou ainda sobre o 

empenho do Deputado Noraldino Junior, que vem marcando presença e mais uma vez destinou 

uma emenda para o município de Paraíso, desta vez para a realização das cirurgias eletiva. Pela 

ordem, o vereador Marcos Antônio Vitorino iniciou sua fala parabenizando o prefeito Marcelo de 

Morais e toda equipe participante do evento de castração, demonstrando que a atual 

administração está empenhada pela causa animal do município. O vereador requereu ainda que 

fosse encaminhado um ofício ao Deputado Federal Euclydes Pettersen solicitando esforços para 

incluir em sua emenda Parlamentar no orçamento, para reforma na estrutura do Tiro de Guerra 

04-025, tais como, cobertura na quadra; reforma no telhado e pintura na sala de instrução e 

aquisição de carteiras e cadeiras e outras reformas gerais.O presidente da Casa, vereador 

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

encaminhados em nome da Casa. Pela ordem, o presidente da Casa, Lisandro José Monteiro, 

requereu que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) à empresa Objetiva Construtora e 

Loteadora, solicitando informações se já adquiriu todas as autorizações junto à Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG), Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e 

Prefeitura Municipal para que os proprietários que adquiriram terrenos no bairro Jardim de 

Versalhes possam iniciar as construções ou mesmo realizar o cercamento com muro; 2) à CEMIG 

solicitando informações se a Objetiva Construtora e Loteadora já adquiriu todas as autorizações 

junto à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) para que os proprietários que adquiriram 

terrenos no bairro Jardim de Versalhes possam iniciar as construções ou mesmo realizar o 

cercamento com muro; e 3) à COPASA, solicitando informações se a Objetiva Construtora e 
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Loteadora já adquiriu todas as autorizações junto à Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG) para que os proprietários que adquiriram terrenos no bairro Jardim de Versalhes possam 

iniciar as construções ou mesmo realizar o cercamento com muro.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 

 

ATA DA REUNIÃO SOLENE DE HOMENAGENS AOS EX-VEREADORES QUE PASSARAM 

PELA CÂMARA MUNICIPAL DESDE 1983, DA 38ª CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

 

Aos oito dias do mês de dezembro 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 Secretário, 

vereador Luiz Benedito de Paula e 2º Secretário, vereador Antônio César Picirilo, com a presença 

dos ilustres vereadores, Pedro Sérgio Delfante, Sérgio Aparecido Gomes e Vinício José Scarano 

Pedroso. A ausência da vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos foi justificada. 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 e o 

Excelentíssimo Vice-Prefeito, Dr. Daniel Tales. Aproveitando ainda 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. Com a palavra, o presidente destacou a 

importância desses ex-vereadores homenageados para a história do desenvolvimento de São 

Sebastião do Paraíso. Lisandro destacou ainda que alguns dos homenageados não puderam 

estará presente, e que, apesar disso, sentem-se homenageados, tal como o ex-vereador 

Adalberto Ozelim, que fez questão de manifestar sua satisfação pela homenagem.Em sequência, 

o Presidente da Casa, Lisandro José Monteiro, prosseguiu com as homenagens, iniciando 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 (vereador 

homenageado) por ter sido o representante dos anseios do nosso povo. Enquanto vereador, 

abnegou-se de si mesmo em favor da prosperidade da nossa comunidade. Dessa forma, 

reconhecemos a sua importância como um dos grandes nomes na história do nosso município.O 

presidente convidou o vereador Antônio César Picirilo para fazer a entrega do cartão aos 

senhores: Ademir Alves Ross, Aparecido do Nascimento, Dr. Antônio Carlos Maffei Bragiato. Logo 

após, convidou o vereador José Luiz das Graças para fazer a entrega do cartão aos senhores: 
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Antônio Virgílio de Pádua, Claudio Luiz de Paula, Claudio Santana da Mata, Dra. Dilma Aparecida 

de Oliveira, Donizetti Antônio de Pádua Silva. Prosseguindo, convidou o vereador Luiz Benedito 

de Paula para fazer a entrega do cartão aos senhores: Jesu Paulo Araújo, Dr. João de Almeida 

Paula Junior, Dr. José Alves Campos. Prosseguindo, convidou o vereador Marcos Antônio Vitorino 

para fazer a entrega do cartão aos senhores: José Aparecido Ricci, Caproni de Carvalho, Dr. José 

Editis David, José Francisco de Oliveira,Edilson Rodrigues Neves, Francisco Romualdo 

Rodrigues, Dr. Herbert Mumic Ferreira. Prosseguindo, convidou o vereador Pedro Sérgio Delfante 

para fazer a entrega do cartão aos senhores: José Gomes aqui representado por sua neta Iara 

Gomes Fuzaro, José Luiz de Souza, Prof. José Vilson Amaral. Prosseguindo, convidou o vereador 

Sérgio Aparecido Gomes para fazer a entrega do cartão aos senhores: Luzia Aparecida de Souza 

Alves, Prof. Marcelo de Morais. Prosseguindo, convidou o vereador Vinício José Scarano Pedroso 

para fazer a entrega do cartão aos senhores: Ricarte Tadeu Pedroso, Dr. Wellington Antônio de 

Carvalho. Após entregue as homenagens, Lisandro José Monteiro homenageou também os atuais 

vereadores que tanto tem feito por nossa cidade, com o grande desejo de servir toda a 

comunidade, que tem como função primordial representar os interesses da população perante o 

poder público. Com a palavra o Vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Antônio 

Vitorino, que fez uma breve homenagem ao presidente da Casa, vereador Lisandro José 

Monteiro, passando às suas mãos o cartão com a homenagem. Por fim, o Presidente da Casa 

afirmou estar muito  honrados de receber hoje na Casa Legislativa cidadãos que são exemplos 

para a comunidade, e repetiu o que foi dito aos ex-vereadores mais longevos que homenageamos 

no dia 20 de outubro, nesta mesma casa: Os senhores e as senhoras, 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 vocês, dedicamos a nossa admiração e 

respeito. 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.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 para o acontecimento desta Sessão Solene.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. LUIZ BENEDITO DE PAULA - SECRETÁRIO / VER. ANTÔNIO 

CÉSAR PICIRILO - 2º SECRETÁRIO / VER. JOSÉ LUIZ DAS GRAÇAS / VER. PEDRO SÉRGIO 

DELFANTE / VER. SERGIO APARECIDO GOMES / VER. VINÍCIO JOSÉ SCARANO PEDROSO
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ATA DA 33ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  

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

Aos nove dias do mês de 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:  Marcos Antônio Vitorino e Sérgio Aparecido 

Gomes, presentes os servidores: Noriene Aparecida Bueno Fonseca, Paulo Henrique Vilas Boas e 

Raíssa Bugança Pereira. Inicialmente, o presidente da Comissão de Finanças, Justiça e 

Legislação, vereador José Luiz das Graças, deu boas vindas a todos e, em seguida, iniciou-se a 

deliberação dos projetos. ENVIO DE OFÍCIO:  PROJETO DE LEI Nº 5192 que “Autoriza a 

Alienação de Imóvel de Propriedade do Patrimônio Público Municipal, Na Forma de Investidura e 

da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. Reiterado o ofício nº 088/CFJL/2021, 

o qual requisitou área de compensação ambiental. 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. A comissão expediu oficio à Copasa solicitando 

informação da relação dos beneficiários da tarifa social da Copasa. 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. 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 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. AGUARDANDO PARECER 

JURÍDICO:  PROJETO DE LEI Nº 5243 que “Dispõe Sobre a Aprovação de Percentual de 

Suplementação para Dotações do Orçamento -programa do Município de S.S. 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 
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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 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. A comissão aguarda resposta ao ofíc io 

encaminhado ao Executivo Municipal, o qual solicitou análise para ampliação do quadrilátero 

objeto do 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 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 Vencimentos e da Outras 

Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão aguarda resposta ao ofício o qual 

solicitou a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesa. 

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.  PROJETO 

DE LEI Nº 5242 que “Dispõe Sobre Alteração do Art. 58, da Lei Municipal 3753/2011 Que Versa 

Sobre O Novo Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal e dos Serviços 

de Suporte Pedagógico à Docência de S.S. Paraíso-MG. Institui Novas Tabelas de Vencimentos, 

Cargos e Anexos e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão 

aguarda resposta ao ofício o qual solicitou a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 

declaração do ordenador de despesa.  PROJETOS LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO:  

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.  PROJETO DE LEI Nº 5203 que “Dispõe Sobre O Plano Plurianual para O 

Período de 2022-2025, e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão 

emitiu parecer favorável com proposta de emenda modificativa para atender à Lei Municipal nº 

4817. 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 emitiu parecer favorável com proposta de emenda modificativa para 

atender à Lei Municipal nº 4817 e à solicitação do Instituto De Previdência Dos Servidores Do 

Município De São Sebastião Do Paraíso – INPAR. Nada mais havendo a tratar, o presidente 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida 

e aprovada, será assinada pelos vereadores membros da Comissão presentes na reunião. 

(NABF) 

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

VER. MARCOS ANTONIO VITORINO - Membro 

VER. SÉRGIO APARECIDO GOMES - Membro 
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ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

 

Aos onze dias do mês de dezembro de 2021, às 10 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, 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 e Sérgio Aparecido Gomes, realizou-se esta Reunião 

Extraordinária do Poder Legislativo Municipal. O vereador Juliano Carlos Reis justificou sua 

ausência. 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 

PROJETO:PROJETO DE LEI Nº 5245"Dispõe sobre a concessão do abono-FUNDEB aos 

profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, como medida excepcional e 

transitória, destinada a promover o cumprimento do disposto no artigo 212-a, inciso xi, da 

constituição federal."  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. A servidora Regina, representando o SEMPRE, 

afirmou que, apesar de importante, o ideal seria fornecer prazo para que o sindicato possa fazer a 

leitura do projeto, a fim de garantir o benefício a todos os servidores. Da Tribuna, o prefeito 

Marcelo Morais fez a leitura do projeto e garantiu que os profissionais receberão a verba conforme 

a lei, de maneira justa. O prefeito comentou ainda sobre as melhorias realizadas pela prefeitura, 

sempre priorizando a classe profissional da educação.Marcelo de Morais fez questão ainda de 

parabenizar o seu Secretário da Educação, senhor Lucas, pelo excelente trabalho que vem 

realizando frente à pasta. Prosseguindo, após suspensa a sessão por dois minutos, 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 para deliberação em plenário, com 

proposta de emenda. Aprovado. O vereador Sérgio Aparecido Gomes requereu dispensa de 

interstício para primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira e 

segunda votação. O projeto 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. 

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

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 AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI N° 5203, QUE "DISPÕE SOBRE 

O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2022-2025", 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 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 80, QUE 

"ALTERA DISPOSITIVOS DOS ARTIGOS 117 E 117-A DA LEI COMPLEMENTAR N°002 DE 

19.12.2003 QUE INSTITUI O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE S.S.PARAÍSO" 

 

Aos trinta dias do mês de novembro de 2021, às 18 horas, na Sala das Sessões Presidente 

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

Sebastião do Paraíso, MG, sob a presidência do vereador Lisandro José Monteiro, presentes os 

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

Reis, Maria Aparecida Cerize Ramos, Antonio Cesar Picirilo, Vinicio José Scarano Pedroso, 

Sérgio Aparecido Gomes e Marcos Antonio Vitorino, realizou-se esta Audiência Pública para tratar 

sobre o Projeto de Lei n° 5203, que "Dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022-2025 e 

dá outras providências", Projeto de Lei n° 5204, que "Estima a receita e fixa a despesa do 

município de S.S.Paraíso para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências" e Projeto 

De Lei Complementar n° 80, que "Altera dispositivos dos artigos 117 e 117-A da lei complementar 

n° 002 de 19.12.2003 que institui o plano diretor do município de S.S.Paraíso", todos de autoria do 

Executivo Municipal. Compuseram a mesa de trabalhos Marcelo de Morais, prefeito municipal, 

Silvio Aparecido de Carvalho, contador da prefeitura municipal, Daniel Tales de Oliveira, vice-

prefeito e José Henrique Caldas de Pádua, Secretário de Planejamento e Gestão. Estiveram 

presentes membros da equipe técnica da prefeitura municipal e população interessada, conforme 

lista de presença anexa. O Presidente declarou aberta a audiência e informou, a título de 

esclarecimentos, que foi realizada divulgação para convite da participação popular através das 

redes sociais, site da Câmara, facebook, carro de som e jornal do sudoeste. Disse que, nos caso 

da audiência dos projetos orçamentários, a Casa está cumprindo os dispositivos legais da Lei de 

Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48 e parágrafo único, que tratam sobre a transparência da 

gestão fiscal. Afirmou que após a realização da audiência, os vereadores e técnicos da Casa 

analisarão as propostas apresentadas aos projetos orçamentários e, após essa análise, aceita a 

proposta como emenda orçamentária, serão enviadas às comissões permanentes para os 

procedimentos necessários ou encaminhadas como indicação ao Executivo Municipal. 

Inicialmente, o Presidente abriu a discussão para tratar do Projeto de Lei Complementar n° 80, o 

qual o vereador secretário, Luiz Benedito de Paula, procedeu com a sua leitura. Prosseguindo, 

com a palavra, o prefeito Marcelo de Morais afirmou que na gestão anterior esta propositura fora 

objeto de discussão, porém foi constatado que a equipe técnica, à época, não foi ouvida pelo 

gestor antes de encaminhar o projeto de lei, sendo posteriormente arquivada. O prefeito afirmou 

que o Projeto de Lei Complementar n° 80 prevê aumentar o número de gabaritos máximos nas 

edificações na zona central do município, em um quadrilátero que compreende as ruas Placidino 

Brigagão, Pimenta de Pádua, Angelo Calafiori e Oliveira Rezende. Disse que foi feito 

levantamento de outorga onerosa, porém existe uma restrição maior que o normal em relação ao 

plano diretor. Disse que há declarações da Copasa e Cemig as quais afirmam que conseguem 

atender essa região e que há pelo menos cinco empreendimentos solicitados para serem 

realizados no local. Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos afirmou que o 

quadrilátero não compreende até a Avenida Oliveira Rezende, mas até a rua Tenente Cel. José 

Joaquim. Disse que estão previstos empreendimentos entre as ruas Carlos Bergamo e Tenente 

José Joaquim, questionando se é possível fazer a ampliação do quadrilátero, compreendendo, 

assim, a Av. Oliveira Rezende e Delfim Moreira. Em resposta, o prefeito disse que, caso a Câmara 

entenda pela deliberação de aprovação do projeto e havendo possibilidade jurídica, ele 

compromete-se a tratar na Secretaria de Obras para fazer os ajustes para apresentação de 
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susbstitutivo desta propositura à Câmara Municipal. O vereador Luiz Benedito de Paula sugeriu 

que o quadrilátero fosse ampliado até a rua Tiradentes, porém a vereadora Maria Aparecida 

Cerize Ramos afirmou que esta via é estreita, o que poderia prejudicar o fluxo de trênsito caso 

sejam construídos edifícios naquele local. O vereador José Luiz da Graças, em aparte, disse que 

nesta rua já existem prédios e que os veículos ficam estacionados no subsolo. O vereador Luiz de 

Paula mencionou que apenas no bairro Village Paraíso não devem ser construídos edifícios pois, 

por tratar-se de rota do aeroporto, podem ocorrer acidentes. Em seguida, o vereador Vinicio José 

Scarano Pedroso comentou que o Projeto de Lei Complementar n° 80 exige duas vagas de 

garagem, no mínimo, por apartamento, acima de quatro pavimentos. Disse que isso não deveria 

ser uma obrigatoriedade, pois encareceria a obra. Questionou, em seguida, ao engenheiro 

Cassius Malaguti, presente na audiência, se esse fato encareceria a obra. Em resposta, Cassius 

afirmou que, a depender do porte do apartamento, inviabilizaria o empreendimento caso fosse de 

menor área. A vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos sugeriu, assim, que o número de vagas 

de garagem fosse definido com base na área de cada apartamento. O vereador Vinicio Scarano 

afirmou que esta deve ser uma opção do empreendedor e não uma obrigatoriedade da lei. O 

vereador José Luiz das Graças disse concordar com a não-obrigatoriedade das duas vagas por 

apartamento acima de quatro pavimentos. O prefeito, em relação ao assunto, disse ser importante 

estabelecer o mínimo de vagas de estacionamento. A vereadora Maria Aparecida Cerize 

questionou o posicionamento dos empreendedores presentes na audiência em relação ao número 

de vagas de garagem mencionados no Art. 3º do Projeto de Lei Complementar n° 80, os quais 

manifestaram não haver adversidades. Com a palavra, a munícipe Lara de Souza Tonin afirmou 

que a cidade, em breve, abrigará universidades e a obrigatoriedade de vagas de garagem nos 

empreendimentos encarecerá o preço aos estudantes, que usualmente não possuem veículos. O 

prefeito Marcelo de Morais afirmou que a matéria trata apenas de um quadrilátero na zona central 

da cidade, não abrangendo outras regiões. Os demais empreendedores presentes  manifestaram 

nenhum empecilho para a obrigatoriedade de duas vagas de garagem por apartamento acima de 

quatro pavimentos. Prosseguindo, o munícipe Wilian Gonzaga Pizante questionou o porquê de 

apenas doze pavimentos nas novas edificações no quadrilátero. Em resposta, o prefeito afirmou 

que foi realizado estudo, o qual concluiu que em edifícios mais altos há agravantes no fluxo de 

veículos, além de questões sobre incidência de luz solar. Wilian afirmou que há um prédio no 

centro da cidade que não está regularizado com pavimentação maior daquela que foi aprovada. 

Questionou, assim, caso sejam limitados a doze pavimentos, como seria regularizada a situação 

deste edifício. Em resposta, Marcelo disse que caberia ao proprietário do local, quando houve 

possibilidade de anistia, ter solicitado a regularização. Prosseguindo, o Presidente Lisandro José 

Monteiro passou a tratar sobre o Projeto de Lei n° 5203, que trata sobre o Plano Diretor. A 

vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos afirmou que a assessoria contábil da Casa realizou 

diversos apontamentos, o qual concluiu que o Executivo excluiu alguns projetos, mas 

implementou em outras ações. O prefeito Marcelo de Morais disse que não foram excluídos, mas 

sim adaptados ou remanejados, sugerindo que o parecer mencione quais programas 

contemplados. O Presidente solicitou envio de ofício ao Executivo Municipal para que esclareça o 

assunto, a fim de que especifique, conforme parecer contábil da Casa, para onde foram 

remanejados tais programas que foram, a princípio, excluídos. Prosseguindo, o Presidente 

Lisandro José Monteiro prosseguiu para tratar sobre o Projeto de Lei n° 5204. O vereador 

Secretário, Luiz Benedito de Paula, após proceder com a leitura do projeto, também leu Ofício 

n°138/2021, encaminhado pelo senhor Cláudio Quitonho Barbosa, Ofício n°057/2021, do senhor 

Rildo Domingos da Silva, Ofício n°339/2021, do Secretário Municipal de Esportes Daniel Duarte 

Naves, os quais trazem sugestões para o orçamento-programa para o exercício de 2022. O 

Presidente da Casa destacou que o projeto de lei estima a receita e fixa a despesa do Município 

para o exercício financeiro de 2022 em R$359.460.11,09 bruto, com a seguintes deduções: 
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FUNDEB R$26.929.386,09; do INPAR, R$100,00 ficando com valor líquido a importância de 

R$332.530.625,00 referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta. Pela ordem, o vereador Vinicio José Scarano Pedroso questionou, 

considerando que o contrato para o transporte público coletivo vence em dezembro de 2021, se 

há contemplação no orçamento 2022 para que a prefeitura subsidie este serviço. Em resposta, o 

prefeito Marcelo de Morais afirmou que não, pois o objetivo é que o próprio transporte coletivo se 

banque, não tendo que subsidiá-lo para que o serviço aconteça. Disse que o município precisa de 

36.000 pagantes de bilheteria, mas atualmente há somente 29.000 pagantes, mas, com o retorno 

das aulas presenciais e das linhas de ônibus que haviam anteriormente, ainda não há 

conhecimento da necessidade de se subsidiar total ou parcialmente o serviço de transporte 

coletivo. Em relação às fichas orçamentárias da cultura, o vereador Vinicio Scarano questionou 

se, caso sejam apresentadas emendas ao projeto pela Câmara, se haverá valor maior de 

investimento na área da cultura, apesar de as fichas orçamentárias estarem vinculadas à 

Secretaria Municipal de Educação. O prefeito Marcelo de Morais afirmou que não foram 

contempladas no orçamento possíveis receitas que venham de imposto de renda ou ICMS 

cultural, por exemplo, não sendo possível prever o que será arrecadado. Afirmou que, quando 

houver essas receitas, serão encaminhadas especificamente via projeto de lei à Câmara. Em 

relação à educação especial, o vereador Vinicio José Scarano Pedroso questionou se as salas de 

recurso serão contempladas nas escolas. O prefeito respondeu que foi repassado 

aproximadamente um milhão de reais às caixas escolares, sendo exigido que nessa 

contemplação houvesse a compra de materiais para sala de recursos. O vereador Vinicio 

questionou, ainda, se poderiam ser disponibilizados recursos para transporte universitário. Em 

resposta, Marcelo de Morais disse que o orçamento foi construído para que qualquer fato novo 

seja encaminhado via projeto de lei à Câmara, para que, desta maneira, haja remanejamento para 

atender qualquer demanda que eventualmente surja. Prosseguindo, a vereadora Maria Aparecida 

Cerize Ramos sugeriu a possibilidade de destinar recursos específicos para contemplar o 

Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência (Comped). A vereadora parabenizou, ainda, os 

investimentos em saúde e educação e aos profissionais do magistério, acima das exigências 

estabelecidas. A vereadora questionou, em relação à previdência social, os motivos e impactos da 

decisão de redução do aporte de R$25 milhões para R$500 mil e se isso causaria impacto aos 

aposentados. Em resposta, Silvio Aparecido de Carvalho afirmou que a alíquota patronal dos 

servidores do município saltou de 17,08 para 20% sobre os vencimentos que acompanham a base 

de cálculo, além da alíquota descontada do servidor que saltou de 11 para 14%. Afirmou que, 

assim, essas duas receitas montam praticamente o total do orçamento do Inpar. Silvio concluiu, 

por fim, que isso não acarretaria impacto aos aposentados. O vereador Lisandro José Monteiro 

questionou se está orçada a estrada do condomínio Cachoeira. O prefeito respondeu que está 

orçada no obras com previsão de receita dos recursos a serem recebidos pela Vale, inclusive 

incluindo o término da estrada da Guardinha. Em seguida, o Presidente passou a palavra aos 

presentes que desejassem se manifestar. Com a palavra, o munícipe Rodrigo Flávio Alcantara 

afirmou, em relação aos recursos da cultura, que algumas fichas são destinadas a premiações 

culturais e programa de apoio ao teatro e eventos culturais, porém apenas com valores 

simbólicos. Disse que somente as congadas serão contempladas, sugerindo, em seguida, que 

outras áreas do setor cultural sejam também prestigiadas. O munícipe Renato Henrique Barbosa 

complementou que o objetivo é valorizar os artistas locais e arte paraisense em geral. O prefeito 

Marcelo de Morais lembrou que a Lei Aldir Blanc trata de recursos federais vinculados, não 

envolvidos no orçamento municipal. Ressaltou, ainda, que os artistas paraisenses precisam se 

organizar para que pleiteem recursos, sugerindo que criem associação no município. Por fim, o 

vereador Lisandro afirmou que as sugestões colhidas serão analisadas pelos vereadores e equipe 

técnica da Casa. Disse que o que for viável poderá ser incluído no projeto, para que deste modo o 
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orçamento atenda as prioridades indicadas pela população. Nada mais havendo a se tratar,o 

presidente Lisandro José Monteiro declarou encerrada a Audiência Pública da qual, para constar, 

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

compareceram. (PHVB) 

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

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

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

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

SÉRGIO DELFANTE / VER. VINÍCIO JOSÉ SCARANO PEDROSO / VER. SÉRGIO 

APARECIDO GOMES 

 

LICITAÇÕES 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

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

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Processo Administrativo 167/2019 - Pregão 001/2019 - Lote 01 - 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS 

DE ENGENHARIA, CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E DOCUMENTOS 

RELATIVOS À INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (LOTE 1) E CONSTRUÇÃO DE 

POÇO ARTESIANO (LOTE 2), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE 

EDITAL NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA., em regime de execução empreitada por 

preço global. As partes de comum acordo pactuam e aditam para prorrogação do prazo do 

contrato, o presente termo por com fulcro na lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA – As partes de 

comum acordo pactuam e aditam o presente termo por 12(doze) meses, vencendo em 

21/11/2022. São Sebastião do Paraíso/MG, 19 de novembro de 2021 – Lisandro José Monteiro - 

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

 

 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

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

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Processo Administrativo 167/2019 - Pregão 001/2019 - Lote 02 - 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS 

DE ENGENHARIA, CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E DOCUMENTOS 

RELATIVOS À INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (LOTE 1) E CONSTRUÇÃO DE 

POÇO ARTESIANO (LOTE 2), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE 

EDITAL NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA., em regime de execução empreitada por 

preço global. As partes de comum acordo pactuam e aditam para prorrogação do prazo do 

contrato, o presente termo por com fulcro na lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA – As partes de 

comum acordo pactuam e aditam o presente termo por 12(doze) meses, vencendo em 

21/11/2022. São Sebastião do Paraíso/MG, 19 de novembro de 2021 – Lisandro José Monteiro - 

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

 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

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

PARAISENSE 820 AM LTDA. Processo licitatório n. 010/2021 - Pregão nº 003/21 - LOTE 01 
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Objeto: Contratação de pessoas jurídicas para realizarem divulgação dos atos institucionais da 

Câmara Municipal em Mídia Impressa, Mídia Sonora e Mídia Áudio Visual, conforme termo de 

referência de cada lote. LOTE 01 - Inserção em Rádio AM – Comercial - 1500 inserções sendo 10 

inserções diárias das 8 horas às 22 horas - Tempo de Inserção de 30"/45". As partes de comum 

acordo pactuam e aditam para prorrogação do prazo do contrato, o presente termo por com fulcro 

na lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA – As partes de comum acordo pactuam e aditam o 

presente termo por 12(doze) meses, vencendo em 31/12/2022. São Sebastião do Paraíso/MG, 14 

de dezembro de 2021 – Lisandro José Monteiro - Presidente da Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso – MG. 

 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

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

LTDA. - ME. Processo licitatório n. 010/2021 - Pregão nº 003/21 - LOTE 02 

Objeto: Contratação de pessoas jurídicas para realizarem divulgação dos atos institucionais da 

Câmara Municipal em Mídia Impressa, Mídia Sonora e Mídia Áudio Visual, conforme termo de 

referência de cada lote. LOTE 02 - Inserção em Rádio FM – Comercial - 1500 inserções sendo 10 

inserções diárias das 8 horas às 22 horas - Tempo de Inserção de 30"/45". As partes de comum 

acordo pactuam e aditam para prorrogação do prazo do contrato, o presente termo por com fulcro 

na lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA – As partes de comum acordo pactuam e aditam o 

presente termo por 12(doze) meses, vencendo em 31/12/2022. São Sebastião do Paraíso/MG, 14 

de dezembro de 2021 – Lisandro José Monteiro - Presidente da Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso – MG. 

 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

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

VERDE LTDA. Processo licitatório n. 010/2021 - Pregão nº 003/21 - LOTE 02 

Objeto: Contratação de pessoas jurídicas para realizarem divulgação dos atos institucionais da 

Câmara Municipal em Mídia Impressa, Mídia Sonora e Mídia Áudio Visual, conforme termo de 

referência de cada lote. LOTE 02 - Inserção em Rádio FM – Comercial - 1500 inserções sendo 10 

inserções diárias das 8 horas às 22 horas - Tempo de Inserção de 30"/45". As partes de comum 

acordo pactuam e aditam para prorrogação do prazo do contrato, o presente termo por com fulcro 

na lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA – As partes de comum acordo pactuam e aditam o 

presente termo por 12(doze) meses, vencendo em 31/12/2022. São Sebastião do Paraíso/MG, 14 

de dezembro de 2021 – Lisandro José Monteiro - Presidente da Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso – MG. 

 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

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

EDITORA D.R. LTDA. Processo licitatório n. 010/2021 - Pregão nº 003/21 - LOTE 03 

Objeto: Contratação de pessoas jurídicas para realizarem divulgação dos atos institucionais da 

Câmara Municipal em Mídia Impressa, Mídia Sonora e Mídia Áudio Visual, conforme termo de 

referência de cada lote. LOTE 03 - Inserção em jornal local - 50 inserções de 1/4 de pagina 

colorida pagina interna - 10 inserções de 2 colunas x 3cm preto e branco, pagina interna . As 

partes de comum acordo pactuam e aditam para prorrogação do prazo do contrato, o presente 

termo por com fulcro na lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA – As partes de comum acordo 

pactuam e aditam o presente termo por 12(doze) meses, vencendo em 31/12/2022. São 
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Sebastião do Paraíso/MG, 14 de dezembro de 2021 – Lisandro José Monteiro - Presidente da 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. 

 

 

EXTRATO DO DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

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

CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME. Processo Administrativo n.º 030/2016, 

Pregão n.º 003/16. 

Tendo em vista atendimento do interesse público e da necessidade dos serviços, em razão da 

qualidade do serviço prestado e do atendimento às exigências legais, considerando que se trata 

de serviço de natureza contínua da administração, torna-se indispensável o aditivo, pois, o serviço 

de conservação predial e necessário a esta casa, também em razão que no dia 29 de julho de 

2021 a Câmara Municipal recebeu as decisões de ambos mandados de segurança emitidas pelo 

doutor Juiz de Direito OSVALDO MEDEIROS NERI, suspendo o Pregão Presencial 005/2021, 

bem como qualquer contratação dele decorrente, até a análise do mérito do “mandamus”, com 

fulcro no artigo 57, parágrafo 4ª da Lei Federal 8.666/93. As partes de comum acordo pactuam e 

aditam o presente termo por 5 (CINCO) meses, vencendo em 31/05/2021, os valores da 

contratação excepcional foi realizado uma adequação de valores para melhor atender à gestão 

financeira da Câmara Municipal com o valor de R$ 37.992,55 (trinta e sete mil novecentos e 

noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) mensais, totalizando o valor de R$ 189.962,75 

(cento e oitenta e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos). São 

Sebastião do Paraíso/MG, 14 de dezembro de 2021. LISANDRO JOSÉ MONTERIO - Presidente 

da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. 

 

 

ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/21 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO 090/2021 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para construção de poço artesiano na sede da câmara 

municipal conforme termo de referência em regime de execução empreitada por preço global. 

DATA: 14/12/2021 - HORÁRIO: 9 h. Às 9 horas do dia 14/12/2021, na sala de reuniões da 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, localizada na Av. Dr. José de Oliveira Brandão 

Filho, 445 – Edifício Darci Ferreira - Jardim Mediteranèe, realizou-se a sessão pública para 

recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de 

habilitação do Pregão 009/21. Presentes o Pregoeiro, ABDU FERREIRA, bem como a equipe de 

apoio FABIANA MARIA SILVEIRA, MARCELO MORAES DA SILVA e NORIENE APARECIDA 

BUENO FONSECA, presente também, o engenheiro Milton Michel Gomes Romano e o 

representante legal Hebert Aparecido Pedroso, ambos representando a empresa Magma 

Construção Civil LTDA Me, empresa responsável pelo projeto do poço artesiano. Dando início a 

sessão, o pregoeiro declarou o pregão deserto e informou que esta ata será publicada no diário 

oficial da Câmara Municipal do dia 15 de dezembro, e o pregão será republicado na primeira 

edição do diário oficial da Câmara Municipal em janeiro de 2022. Nada mais havendo a relatar, 

deu-se por encerrada a reunião às 09 horas e 15 minutos e foi lavrado o presente registro de 

acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos 

presentes que permaneceram até a lavratura da mesma. 
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PORTARIAS 

PORTARIA Nº 048/2021 

"INSTITUI O RECESSO PARA O FINAL DO ANO DE 2021." 

 

O Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG, ver . 

Lisandro José Monteiro, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, no artº 33, inciso XIII, e na 

forma do artigo 121 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – 

MG (Resolução nº 256, de 08.11.1990), e 

CONSIDERANDO que é conveniente para os interesses administrativos a 

concessão de recesso nos últimos dias do ano, conforme vem ocorrendo há vários anos; 

 CONSIDERANDO que a eficiência no serviço público, depende diretamente das 

condições fisiológicas, psicológicas e sociais dos servidores; 

CONSIDERANDO que no dia 13 de dezembro ocorrerá normalmente a última 

reunião ordinária do 2º período legislativo deste ano;  

CONSIDERANDO o período de férias coletivas da prefeitura municipal de 20 a 

31de dezembro de 2021; 

CONSIDERANDO finalmente os feriados de final de ano, e que os trabalhos nos 

dias intermediários terminam por ser menos produtivos;  

Resolve: 

 

Art.1o - Os serviços administrativos da Câmara Municipal de São Sebastião do 

Paraíso – MG, estarão em recesso no período compreendido entre os dias 20 a 31 de dezembro 

de 2021, sem prejuízo do recesso legalmente previsto para os trabalhos parlamentares. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Haverá um servidor de plantão para atender as 

necessidades excepcionais. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

P. R. C. 

 

São Sebastião do Paraíso, 10 de dezembro de 2021. 

 

 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 1032, DE 13/12/2021 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1094 

“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.” 

 

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, 

com base na Resolução nº 1785 – Lei Orgânica Municipal, Art. 15º, inciso IV, decreta e promulga 

a seguinte Resolução: 

Art. 1º - Fica aprovado in totum as contas referentes ao exercício de 2017 do 

Município de São Sebastião do Paraíso, conforme autos do Processo nº 1047468, ratificando 

assim o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

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

vigor na data de sua promulgação. 

São Sebastião do Paraíso/MG, 13 de dezembro de 2021. 

 

AUTORES: VER. PRES. LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / VER.VICE-PRESIDENTE MARCOS 

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

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

 

RESOLUÇÃO Nº 1033, DE 13/12/2021 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1095 

“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.” 

 

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, 

com base na Resolução nº 1785 – Lei Orgânica Municipal, Art. 15º, inciso IV, decreta e promulga 

a seguinte Resolução: 

Art. 1º - Fica aprovado in totum as contas referentes ao exercício de 2019 do 

Município de São Sebastião do Paraíso, conforme autos do Processo nº 1092121, ratificando 

assim o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
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Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Resolução em 

vigor na data de sua promulgação. 

São Sebastião do Paraíso/MG, 13 de dezembro de 2021. 

 

AUTORES: VER. PRES. LISANDRO JOSÉ MONTEIRO / VER.VICE-PRESIDENTE MARCOS 

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

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

CESAR PICIRILO 

 

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

VITORINO / VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ BENEDITO DE PAULA 

 

Confere com o original 

 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO - PRESIDENTE 
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