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Ano 2022                     Publicado em 16 de março de 2022                                 Edição nº 40 

 

ATAS 

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

 

Aos sete dias do mês de março de 2022,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 para desfraldar o Pavilhão Nacional. Prosseguindo, o 

presidente colocou a Ata da Sessão Ordinária anterior em apreciação, sendo aprovada por unanimidade 

dos vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 411/2022 – GS do Executivo Municipal, 

convidando os vereadores para a inauguração da EAP, na USF da Guardinha, no dia 09.03.2022; 

Ofício/RBP/2022 da servidora Raíssa Bugança Pereira, Assessora Jurídica da Casa, sobre decisão 

proferida nos autos da Ação Popular nº 5003677-85.2018.8.13.0647; Ofício nº 005/CFJL/2022 da Comissão 

de Finanças, Justiça e Legislação sobre entrega da Ata da 2ª reunião da comissão;Ofício nº 007/CFJL/2022 

da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação sobre entrega da Ata da 3ª reunião da comissão; Ofício do 

Diretor Presidente do Tonin Atacadista e Supermercados S.A, senhor Luiz Antônio Tonin, agradecendo o 

reconhecimento concedidos pelos vereadores na última sessão ordinária;INDICAÇÕES:038/ACP/2021de 

autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando operação tapa buracos em toda a extensão da rua 

Doutor Antônio Arantes esquina com a rua Antônio Ananias, pois encontra-se cheia de buracos; 

039/JLG/2022 de autoria do vereador José Luiz das Graças, solicitando que estude a possibilidade, para 

que a rua Largo São José, localizada no Centro ao lado da empresa "Dissul" seja transformada em “mão 

única” ou permitir estacionar de um lado só;040/MAV/2022 de autoria do vereador Marcos Antônio Vitorino, 

solicitando estudo e a possibilidade da instalação de iluminação pública no trecho compreendido entre a rua 

São Sebastião, 10 até o cruzamento com a rua Antônio Cardoso e rua Antonio Pimenta de Almeida, 

incluindo também o trecho onde antigamente passava a linha férrea da Fepasa, saindo em frente a horta do 

Presídio;041/LBP/2022 de autoria do vereador Luiz Benedito de Paula, solicitando a construção de passeio 

no entorno de todo o jardim da Rodoviária Municipal, descendo a avenida Engenheiro Washington Martoni, 

entre as ruas Leonardo V. Borges e Manuel de Oliveira Mafra.TRIBUNA LIVRE: Nesse momento, foi 

convidado a utilizar a Tribuna, o senhor Caio Toledo. Da Tribuna, o senhor Caio comentou sobre o 

aniversário de três anos de existência do Instituto, sobre a visão de aumentar a atuação e amplificar o 

processo de inclusão. Caio comentou ainda sobre os projetos realizados pelo instituto e agradeceu os 

parceiros que colaboraram durante esse período. Caio Toledo comentou sobre o novo site do INCLUA, 

afirmou que nele pode ser consultados dados sobre a transparência da atuação do instituto, bem como os 

projetos visados por ele. O vereador Vinício Scarano, como parte dos colaboradores do Instituto, destacou 

os trabalhos e projetos realizados pelo INCLUA, em destaque o empenho do Caio frente as dificuldades 

durante esses primeiros anos de existência. A vereador Cidinha Cerize, os vereadores José Luiz das 
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Graças e Lisandro Monteiro parabenizaram os trabalhos realizados pelo instituto e desejaram mais sucesso 

nessa jornada pela inclusão. ORDEM DO DIA: NOVOS PROJETOS:PROJETO DE LEI Nº 5256 

"Reconhece de utilidade pública municipal o Centro Espírita Antônio de Pádua" de autoria do vereador 

Sérgio Aparecido Gomes.O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de 

Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres técnicos. O vereador Marcos Antônio Vitorino 

se absteve. O vereador Pedro Sérgio Delfante pediu para subscrever o projeto e foi prontamente atendido 

pelo autor.PROJETO DE LEI Nº 5258 "Institui no calendário oficial do município de São Sebastião do 

Paraíso o "dia municipal da valorização da família" 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.PROJETO DE LEI Nº 5259 "Institui o programa Primeiro Emprego" 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. O vereador Vinício 

Scarano se absteve; PROJETO DE LEI Nº 5260 "Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à 

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

2022” 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.PARECER DAS 

COMISSÕES:PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1098 "Outorga o título de cidadão honorário paraisense ao 

doutor" Matheus Colombaroli" 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, o projeto será encaminhado à primeira votação; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

1099"Outorga o título de cidadão honorário paraisense ao deputado estadual Charlles Evangelista" de 

autoria do vereador Antônio César Picirilo.A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que 

o projeto está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. Aprovado, o projeto será 

encaminhado à primeira votação; PROJETO DE LEI Nº 5105 "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.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 5232 “Denomina uma via 

pública ainda sem denominação de rua José Vicente Herculano Paes” de autoria do vereador Luiz Benedito 

de Paula.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 5247 "revoga e altera dispositivos da Lei Municipal Nº 3655, de 14.06.2010, 

que dispõe sobre o recolhimento e a destinação de resíduos da construção civil e resíduos volumosos no 

município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências" de autoria do Executivo Municipal.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 5248 "Dispõe sobre a reestruturação do conselho municipal de saúde e dá outras 

providências" de autoria do Executivo Municipal. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu 

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

emenda. A Comissão de Educação e Saúde emitiu parecer que o projeto está apto e respeitando a 

legalidade para deliberação em plenário, com proposta de emenda. Ambas emendas foram aprovadas em 

plenário. Sendo assim, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos requereu dispensa de interstício para 

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

encaminhado há promulgação; PROJETO DE LEI Nº 5249 "Dispõe sobre a alteração dos objetivos do 

consórcio intermunicipal para o desenvolvimento ambiental sustentável da região de São Sebastião do 

Paraíso/MG - CIDASSP, passando de consórcio unifinalitário para multifinalitário e dá outras providências" 

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

projeto está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. Aprovado com a abstenção do 

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

VOTAÇÃO:PROJETO DE LEI Nº 5255 "Institui o "Dia do Doador Voluntário de Sangue de São Sebastião 

do Paraíso" e a "Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue", e dá outras providências” de autoria 

do vereador Antônio César Picirilo. Aprovado. O projeto estará em pauta para segunda votação.GRANDE 

EXPEDIENTE: Pela ordem o vereador José Luiz das Graças requereu que fossem encaminhados os 

seguintes ofícios ao Executivo Municipal: 1) solicitando estudo e possibilidade de adotar a fiscalização 

móvel, com o objetivo de identificar, notificar e, se necessário, autuar as pessoas que ficam jogando lixo e 
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descarte de material inadequado em terrenos baldios e nas margens dos bairros; 2) solicitando que informe 

o posicionamento da Secretaria quanto ao Projeto de Lei n° 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 São Sebastião do Paraíso e dá outras providências"; 

e 3) solicitando que seja realizada força tarefa para execução do serviço de tapa-buracos em toda a 

extensão de nosso Município.O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, colocou os 

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

vereador Luiz Benedito de Paula requereu que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) ao Executivo 

Municipal, solicitando a realizar manutenção da estrada vicinal localizada no bairro Varões, no trecho entre 

a propriedade do "Sr Lute e o Sítio São Benedito"; 2)ao Executivo Municipal, solicitando o serviço de 

manutenção na rua Astolpho José de Castro, bairro Jardim Alvorada, devido essa rua ser de terra, está 

causando transtornos aos moradores; 3)ao Executivo Municipal, solicitando que determine a Secretaria 

Municipal competente, para que realize a construção de 03(três) caixas secas próximo a propriedade do 

senhor Tião Bala; 4)ao Executivo Municipal, solicitando que determine a Secretaria Municipal de Obras, 

Serviços Públicos e Planejamento Urbano, realizar manutenção nas calçadas ao redor da área de Lazer 

San Genaro; 5)ao Executivo Municipal, solicitando que determine a Secretaria Municipal competente 

realizar "inspeção na Paineira" existente ao lado da Creche Vinício Scarano; 6)ao Executivo Municipal, 

solicitando a "construção de uma galeria de água pluvial", na Travessa da Abadia, nº 374, bairro 

Mocoquinha; 7)ao Executivo Municipal, solicitando que realize um levantamento e fiscalização de todos os 

terrenos que se encontram sujos e com mato alto no Distrito de Termópolis, para que os proprietários sejam 

notificados e realizem a limpeza; 8)ao Executivo Municipal, solicitando que realize manutenção na Estrada 

da Guardinha, sentido Morro da Mesa e a Fazenda das Laranjas; 9)ao Executivo Municipal, solicitando que 

determine à vigilância sanitária para que inspecione as galerias existentes nos dois lados da Avenida 

Oliveira Resende, nas proximidades dos números 978 e 991; 10)ao Diretor Executivo da Nascentes das 

Gerais e ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, solicitando a "implantação de uma defensa 

metálica", na curva existente na MGC-491, Km 4,3, próximo ao trevo de acesso à BR-491. 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 Pedroso iniciou sua fala 

comentando sobre a situação de abandono nas praças de esporte. Vinício Scarano afirmou que, ainda que 

os representantes do SESC digam que o projeto está em dia, é preciso uma cobrança mais acentuada por 

parte dos vereadores, tendo em vista que os deputados com conhecimento sobre o caso não demonstram 

interesse em resolvê-lo, e o local está em completo abandono. Vinício requereu ainda que fosse 

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

competente, que notifique o proprietário do terreno baldio localizado na rua Maria Rita do Rosário, ao lado 

do número 150, bairro Cidade Industrial, para que faça a limpeza e posteriormente conservá-lo. Além disso, 

o vereador comentou sobre o seu projeto que cria uma comissão em defesa dos direitos das mulheres, que 

segundo ele está parado aguardando o parecer dos vereadores Sérgio Gomes e José Luiz das Graças, 

pois, ainda segundo o vereador Vinício Scarano, o vereador Marcos Antônio Vitorino já se posicionou 

favorável ao projeto na Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Por fim, o vereador comentou sobre a 

baixa representação da mulher no cenário político brasileiro e, comentou também, sobre o início das 

atividades do Parlamento Jovem 2022, engajando jovens estudantes a participarem com maior intensidade 

do mundo político.Pela ordem, o vereador Sérgio Aparecido Gomes requereu que fosse encaminhada uma 

Moção de Parabenização pelos 103 anos de existência da Associação Atlética Paraisense, comemorados 

recentemente. Sérgio Gomes trouxe em pauta ainda a questão da violência com as mulheres, números 

tristes no Brasil que merecem mais atenção das pessoas e órgãos públicos.O presidente da Casa, vereador 

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

nome da Casa.  Pela ordem, a vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos usou o Grande Expediente para 

destacar a importância da mulher se fazer presente no cenário político pela sua força, competência e não 

somente para emprestar o nome a fim do partido cumprir a lei de cota mínima para as mulheres. Cidinha 

destacou ainda o sentimento de ser mãe, esposa, trabalhadora, e afirmou que toda mulher tem que se 

valorizar pelo que é, pela sua competência. Pela ordem, o vereador Antônio Picirilo utilizou o grande 

expediente para agradecer e parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. Pela ordem, o vereador Marcos 

Antônio Vitorino agradeceu ao prefeito Marcelo de Morais pela homenagem ao servidor e amigo “Gilson da 

Ambulância”. Além disso, o vereador destacou os trabalhos realizados pela prefeitura durante esse 



 

4                                                   16 de março de 2022                                     Edição nº 40 
 

 

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 

 

mandato, e disse estar feliz por fazer parte dele. Pela ordem, o vereador Juliano Carlos Reis requereu que 

fosse encaminhado um ofício ao Executivo Municipal, solicitando que viabilize a revitalização do palco do 

Complexo de Lazer do San Genaro. Segundo o vereador, a solicitação visa fomentar a cultura no município, 

possibilitando que artistas locais possam demonstrar seu talento e levar entretenimento à população. O 

local também se mostra favorável a aplicabilidade da Lei Municipal nº 4789 que "Dispõe sobre a criação do 

“Projeto Música em Feira-livre”, destinado a apresentações musicais realizadas nas feiras-livres do 

município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências.”, pois a feira-livre dominical é realizada no 

entorno e conta com a presença de muitos paraisenses e visitantes da região. 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 requereu que fosse encaminhado um 

ofício ao Executivo solicitando que determine à Vigilância Sanitária que nos informe o quantitativo de 

notificações aplicadas por descumprimento à Lei Municipal Nº 4778, de 31/08/2021, que “Dispõe Sobre A 

Limpeza De Terrenos No Município De São Sebastião Do Paraíso, E Dá Outras Providências”.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-PESIDENTE / 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 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  2022, DA 

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

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2022, às dez horas, na Sala de reuniões da Câmara Municipal 

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

Sebastião do Paraíso, MG, sob a presidência do vereador José Luiz das Graças, com a presença dos 

ilustres vereadores: Marcos Antônio Vitorino, Sérgio Aparecido Gomes e Maria Aparecida Cerize Ramos, 

presentes os servidores: Noriene Aparecida Bueno Fonseca e Paulo Henrique Vilas Boas. Inicialmente, o 

presidente da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, vereador José Luiz das Graças, deu boas 

vindas a todos e, em seguida, iniciou-se a deliberação dos projetos. PROJETOS EM DILIGÊNCIA COM A 

COMISSÃO: PROJETO DE 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 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.", autoria 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 dá outras providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A 

comissão aguarda posição da Comissão de Trânsito, a qual está analisando as alterações propostas pela 

categoria. PROJETO DE LEI Nº 5225 que “Dispõe Sobre a Criação e Implantação da Escola da Ciência e 

do Saber professor Anísio Teixeira, e da Outras Providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A 

vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos solicitou diligência quanto à emenda proposta por ela, para 

melhor analisar a legislação municipal que disciplina sobre denominação de prédios públicos. PROJETO DE 

LEI Nº 5251 que “Denomina a Escola Que Será Construída No Bairro Diamantina de Escola Municipal 

Prefeito Waldir Marcolini.”, de autoria do Vereador José Luiz Das Graças.  PROJETO DE LEI Nº 5252 que 

“Proíbe a fabricação, armazenamento e comercialização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com 
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estampido no Município de São Sebastião do Paraíso e da outras providências.”, de autoria do Vereador 

Juliano Carlos Reis. PROJETO DE LEI Nº 5253 que “Institui o Programa Refúgios da Biodiversidade no 

Município de São Sebastião do Paraíso- MG", de autoria do Vereador Pedro Sergio Delfante. 

AGUARDANDO PARECER JURÍDICO:  PROJETO DE LEI Nº 5257 que “Cria a Ouvidoria e Comissão 

Fiscalizadora Municipal do Censo 2022 Pelo Poder Legislativo.”, de autoria do Vereador Jose Luiz Das 

Graças. AGUARDANDO RESPOSTA DE OFÍCIO:  PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGANICA Nº 25 que 

“Dispõe sobre a reformulação da Lei Orgânica Municipal.”, de autoria dos Vereadores Jerônimo Aparecido 

Da Silva/José Luiz Das Graças/Lisandro José Monteiro/Luiz Benedito De Paula/Marcelo De Morais/Maria 

Aparecida Cerize Ramos/Paulo Cesar De Souza/Sergio Aparecido Gomes/Valdir Donizete Do Prado/Vinício 

José Scarano Pedroso. A comissão aguarda posicionamento do Executivo e do Ministério Público quanto às 

sugestões e/ou objeções ao projeto. PROJETO DE LEI Nº 5172 que “Institui incentivo fiscal para o 

desenvolvimento do esporte amador no âmbito do município de S.S. Paraíso e dá outras providências."  A 

comissão aguarda resposta do ofício enviado aos autores do projeto. PROJETO DE LEI Nº 5192 que 

“Autoriza a alienação de imóvel de propriedade do patrimônio público municipal, na forma de investidura e 

da outras providências”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão aguarda resposta ao oficio 

encaminhado ao Executivo Municipal, o qual solicitou projeto substitutivo com área de compensação. 

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 dá outras providências.”, de autoria do Executivo 

Municipal. A comissão aguarda resposta ao ofício, o qual solicitou posicionamento quanto a análise das 

sugestões propostas pela categoria de motoristas por aplicativo.  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 

aguarda resposta ao ofício encaminhado à Copasa, solicitando quantitativo de beneficiários da tarifa social. 

PROJETOS LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO:  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1098 que “Outorga O 

Título de Cidadão Honorário Paraisense ao Doutor Matheus Colombaroli.”, de autoria do Vereador Pedro 

Sergio Delfante.  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1099 que “Outorga O Título de Cidadão Honorário 

Paraisense ao Deputado Estadual Charlles Evangelista.”, de autoria do Vereador Antônio César Picirilo. 

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. O vereador José Luiz das Graças informou aos presentes que em conversa com o 

autor do projeto, vereador Antônio César Picirilo, ficou acordado que a comissão poderia proceder a 

elaboração de emenda modificativa suprimindo a obrigatoriedade de captação de água da chuva e apenas 

fazer a sua regulamentação, assim o proprietários que desejarem proceder a captação terão amparo na 

legislação municipal. Dessa forma, a comissão emitiu parecer favorável à tramitação do projeto com 

proposta de emenda modificativa, ressaltando que antes de ir à apreciação de plenário deverá ter o 

respaldo da assessoria jurídica da Casa. PROJETO DE LEI Nº 5232 que “Denomina Uma Via Pública Ainda 

Sem Denominação de Rua José Vicente Herculano Paes, de autoria do Vereador Luiz Benedito De Paula. 

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 / VER. MARCOS ANTONIO VITORINO - Membro / VER. 

SÉRGIO APARECIDO GOMES - Membro 
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ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO NO ANO DE  2022, DA 

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

Aos dez dias do mês de março de 2022, às dez horas, na Sala de reuniões da Câmara Municipal de São 

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

do Paraíso, MG, sob a presidência do vereador José Luiz das Graças, com a presença dos ilustres 

vereadores: Marcos Antônio Vitorino, Sérgio Aparecido Gomes e Maria Aparecida Cerize Ramos, presentes 

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

contou, ainda, com a presença de Regina Célia Nunes, representando o SEMPRE-SUDOESTE. 

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. A comissão 

reiterou ofício ao Executivo, requisitando projeto substitutivo indicando área de compensação. PROJETO 

DE LEI Nº 5253 que “Institui O Programa Refúgios da Biodiversidade No Município de São Sebastião do 

Paraíso- Mg.”, de autoria do Vereador Pedro Sergio Delfante. A comissão emitiu oficio à Comissão de 

Turismo e Meio Ambiente para a análise e emissão de parecer, tendo em vista a temática da propositura. 

PROJETO DE LEI Nº 5256 que “Reconhece de Utilidade Pública Municipal O Centro Espírita Antônio de 

Pádua.”, de autoria do Vereador Sergio Aparecido Gomes. A comissão expediu oficio solicitando a 

documentação faltante para contemplar o artigo 5º da Lei Municipal 3568. PROJETO DE LEI Nº 5257 que 

“Cria a Ouvidoria e Comissão Fiscalizadora Municipal do Censo 2022 Pelo Poder Legislativo.”, de autoria do 

Vereador José Luiz Das Graças. A comissão expediu ofício ao Executivo, convidando-o para participar da 

reunião do dia 17/03, às 9:30. 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 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.", autoria 

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 dá outras providências.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão aguarda posicionamento 

da Comissão de Segurança Pública e Trânsito, a qual está analisando as alterações propostas pela 

categoria. 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. PROJETO DE LEI Nº 5252 que “Proíbe a 

fabricação, armazenamento e comercialização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido 

no Município de São Sebastião do Paraíso e da outras providências.”, de autoria do Vereador Juliano Carlos 

Reis. AGUARDANDO RESPOSTA DE OFÍCIO:  PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGANICA Nº 25 que 

“Dispõe sobre a reformulação da Lei Orgânica Municipal.”, de autoria dos Vereadores Jerônimo Aparecido 

Da Silva/José Luiz Das Graças/Lisandro José Monteiro/Luiz Benedito De Paula/Marcelo De Morais/Maria 

Aparecida Cerize Ramos/Paulo Cesar De Souza/Sergio Aparecido Gomes/Valdir Donizete Do Prado/Vinício 

José Scarano Pedroso. A comissão aguarda posicionamento do Executivo e do Ministério Público quanto às 

sugestões e/ou objeções ao projeto. PROJETO DE LEI Nº 5172 que “Institui incentivo fiscal para o 

desenvolvimento do esporte amador no âmbito do município de S.S. Paraíso e dá outras providências."  A 

comissão aguarda resposta do ofício enviado aos autores do projeto. 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 

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

solicitou posicionamento da secretaria municipal de segurança pública quanto a análise das sugestões 
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propostas pela categoria de motoristas por aplicativo. Ainda, não foi reiterado ofício, visto que o vereador 

José Luiz encaminhou ofício aprovado pelo plenário no dia 07/03, solicitando tais informações. PROJETOS 

LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO:  PROJETO DE LEI Nº 5225 que “Dispõe Sobre a Criação e 

Implantação da Escola da Ciência e do Saber professor Anísio Teixeira, e da Outras Providências.”, de 

autoria do Executivo Municipal. A comissão emitiu parecer favorável à emenda proposta pelos vereadores 

Maria Aparecida Cerize Ramos e Vinício José Scarano Pedroso com proposta de subemenda. PROJETO 

DE LEI Nº 5251 que “Denomina a Escola Que Será Construída No Bairro Diamantina de Escola Municipal 

Prefeito Waldir Marcolini.”, de autoria do Vereador Jose Luiz Das Graças.  PROJETO DE LEI Nº 5258 que 

“Institui No Calendário Oficial do Município de São Sebastião do Paraíso O dia Municipal da Valorização da 

Família.”, de autoria do Vereador Pedro Sergio Delfante. A comissão emitiu parecer para arquivamento, 

visto que já há lei municipal que dispõe sobre a temática. PROJETO DE LEI Nº 5259 que “Institui O 

Programa Primeiro Emprego.”, de autoria do Vereador Pedro Sergio Delfante. A comissão emitiu parecer 

para arquivamento por inconstitucionalidade formal orgânica e subjetiva. PROJETO DE LEI Nº 5260 que 

“Dispõe Sobre Abertura de Crédito Adicional Especial à Dotação do Orçamento Programa do Município de 

S.S. Paraíso para O Exercício Financeiro de 2022.”, de autoria do Executivo Municipal. A comissão emitiu 

parecer favorável com proposta de emenda modificativa e condicionando a apreciação do plenário após 

realizado audiência pública. 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 / VER. MARCOS ANTONIO VITORINO - Membro / VER. 

SÉRGIO APARECIDO GOMES - Membro 

 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2022,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, Maria Aparecida 

Cerize Ramos, Pedro Sérgio Delfante, Sérgio Aparecido Gomes e Vinício José Scarano Pedroso, e com a 

ausência justificada do vereador José Luiz das Graças realizou-se esta Reunião Ordinária do Poder 

Legislativo Municipal.Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o 

vereador Antônio César Picirilo 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 UFLA para aula inaugural e início das atividades no 

campus Paraíso; Ofício da Assessoria de Apoio, Chefia da Polícia Civil, em resposta ao Ofício nº 576/2021 

sobre designação de um delegado de polícia para atuação exclusiva na delegacia rural; Ofício nº 

004/CFJL/2022 d Comissão de Finanças, Justiça e Legislação sobre entrega da  Ata da 1ª reunião da 

comissão; Relatório de Controle Interno da Casa Janeiro de 2022; E-mail da doutora Manuella de Oliveira 

Nunes Maranhão Ayres Ferreira, da 5ª Promotoria de Justiça de São Sebastião do Paraíso, sobre Notícia 

de Fato nº MPMG-0647.20.000331-5; Ofício nº 02/2022/GAB/DIRETOR/Pres-SSP-I, do Diretor Geral do 

Presídio de São Sebastião do Paraíso – I João Paulo Vitor Mantuani, sobre questionamentos ao circuito de 

vídeo monitoramento da penitenciária;INDICAÇÕES: 016/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César 

Picirilo, solicitando realize o serviço de roçagem e retirada de lixos e entulhos nos fundos do Presídio, entre 

os bairros São Judas e Maria Italiana; 017/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, 

solicitando o serviço de operação tapa buracos na rua Alfredo Ribeiro Alves, na altura dos números 424 e 

458; 018/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando estudos para implantação de 

um redutor de velocidade na rua Paraíba, em frente aos números 274 e 276, Vila Helena; 019/VJSP/2022 

de autoria do vereador Vinício José Scarano Pedroso, solicitando que encaminhe a esta Casa Legislativa 

Projeto de Lei que "Institui no Município a Temática da Educação Cooperativista, Empreendedora e 

Financeira na Rede Municipal de Ensino", anexo anteprojeto;020/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio 

César Picirilo, solicitando que determine à Secretaria Municipal competente realizar limpeza ou  notificar o 
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proprietário do terreno localizado na rua Paraíba, ao lado do número 128, Vila Helena; 021/ACP/2021 de 

autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando o serviço de operação tapa buracos na rua Otávio 

Volpe, altura do número 20; 022/ACP/2021 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando que 

determine à Secretaria Municipal competente realizar limpeza ou notificar o proprietário do terreno 

localizado na rua Dr. Antônio Ribeiro Duarte, bairro Brás;023/MACR/2021 de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Cerize Ramos, solicitando que realize serviço de reparo de uma cratera que se formou no asfalto 

na esquina da rua Otília Braia Scarano com a rua Professor Lamartine Amaral, bairro Jardim Itamarati, 

próximo a "Adega do Patrão"; 024/SAG/2022 de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes, solicitando 

que realize a substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação existentes na Praça da 

Abadia; Municipal, de kit uniforme para cada aluno da rede pública de São Sebastião do 

Paraíso;025/PSD/2022 de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando para que analise a 

viabilidade, seguindo os protocolos de segurança, para o retorno das atividades do Programa "Vida Ativa"; 

026/PSD/2022 de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando Excelência que determine a 

Secretaria Municipal competente, para que realize serviços de manutenção, plantio de flores, limpeza e 

pintura na praça que abriga esta igreja; 027/JLG/2022 de autoria do vereador José Luiz das Graças, 

solicitando para que realize a construção de uma faixa elevada para travessia de pedestre, na rua Francisco 

Semenze, bairro Jardim Itamarati; 028/LJM/2022 de autoria do vereador Lisandro José Monteiro, solicitando 

que analise a situação caótica do trânsito em horários de entrada e saída de alunos das escolas, e adeque 

os horários das escolas municipais com a diferença de 15 minutos das demais escolas.ORDEM DO DIA: 

NOVOS PROJETOS:PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1098 "Outorga o título de cidadão honorário 

paraisense ao doutor" Matheus Colombaroli" de autoria do vereador Pedro Sergio Delfante.O projeto foi 

considerado objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a 

emissão dos pareceres técnicos.PROJETO DE LEI Nº 5255 "Institui o "Dia do Doador Voluntário de Sangue 

de São Sebastião do Paraíso" e a "Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue", e dá outras 

providências" de autoria do vereador Antônio César Picirilo.O projeto foi considerado objeto de deliberação 

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

técnicos.PARECER DAS COMISSÕES:PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº83 "Dá nova redação ao 

artigo 76 da Lei Complementar Nº 41/2012, que versa sobre o novo regime jurídico único dos servidores 

públicos do município de São Sebastião do Paraíso, das autarquias e das fundações municipais"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.PROJETO DE LEI Nº 5225 "Dispõe 

sobre a criação e implantação da escola da ciência e do saber “Professor Anísio Teixeira”, e dá outras 

providências" de autoria do Executivo Municipal. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu 

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

emenda. Aprovado. Os vereadores Maria Aparecida Cerize Ramos e Vinício José Scarano Pedroso 

propuseram emenda ao projeto, que após lida pelo secretário e colocado para votação foi 

aprovado.PROJETO DE LEI Nº 5254 "Revoga "in totum" a Lei Municipal Nº 4624, de 06.11.2019, que 

autoriza o município de São Sebastião do Paraíso a doar imóvel ao estado de minas gerais, e dá outras 

providências. (batalhão da polícia militar)" de autoria do Executivo Municipal.A Comissão de Finanças, 

Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto está apto e respeitando a legalidade para deliberação em 

plenário. Aprovado. O vereador Marcos Antônio Vitorino requereu dispensa para primeira se segunda 

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

VOTAÇÃO:PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1096 "Outorga o título de cidadão honorário paraisense ao 

senhor Germano Fausto Figueiredo" de autoria do vereador Lisandro José Monteiro.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 será encaminhado à promulgação. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 1097 "Outorga o título e a medalha da ordem do mérito municipal a senhora Helem 

Fichina Pimenta Borges" de autoria do vereador Lisandro José Monteiro. Aprovado. O projeto será 

encaminhado à promulgação.PROJETO DE LEI Nº 5230Denomina uma via pública ainda sem denominação 

de rua Paulo Delfante” de autoria do vereador Marcos Antônio Vitorino. O projeto foi aprovado e será 

enviado à sanção.  PROJETO DE LEI Nº 5231 "Denomina uma via pública ainda sem denominação de rua 

João Pimenta Sobrinho" de autoria do vereador Luiz Benedito de Paula.Aprovado. O projeto será enviado à 

sanção. PROJETO DE LEI Nº 5236 "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 dá 

outras providências” de autoria do Executivo Municipal. Aprovado. O projeto estará em pauta para segunda 
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votação.GRANDE EXPEDIENTE:Pela ordem, o vereador, Pedro Sérgio Delfante utilizou a Tribuna para 

fazer um breve discurso no qual homenageou o Grupo Tonin pelos 60 anos de existência. Pedro Delfante 

requereu que fosse encaminhada uma Moção de Parabenização em nome da Casa ao Grupo Tonin pelo 

reconhecimento a uma organização empresarial que, segundo ele, nos últimos 60 anos, construiu uma 

trajetória de realizações e conquistas, baseadas em visão de futuro, visão empreendedora e social, 

colocadas em prática com a força do trabalho e do compromisso com o crescimento e desenvolvimento do 

grupo e da comunidade onde atua.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 requereu o envio dos seguintes ofícios: 1) ao Executivo, solicitando que 

determine à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil, realizar a 

implantação de "Mão Dupla" nos endereços: a) Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, somente da rua Manoel 

Palma Vieira até a José Dramis, bairro Lagoinha; b) Avenida Brasil desde a rua Geraldo Borges Campos até 

a rua José Gonçalves de Pádua, bairro São Judas Tadeu; e c) Rua Farmacêutico Francisco Bruno desde a 

rua Amilcar Carina até a rua Dante Giubilei, Conjunto Monsenhor Mancini; 2) ao Executivo, realizar a 

implantação de "Mão Única" na rua do lado de cima da Praça São José (Praça da Liga), sentido rua Pinto 

Ribeiro para a rua Pimenta de Pádua; 3) ao Executivo, solicitando a inspeção na rua Jonas Inácio Ferreira, 

em frente ao número 185, bairro Jardim Mediterranèe; e 4) ao senhor Joselito Rodrigues de Castro, Diretor 

Executivo da Nascentes das Gerais, solicitando a construção de calçada e implantação de iluminação 

pública ao lado da defensa metálica na BR-265, km 638, entre os bairros Cidade Nova e Morumbi. O 

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

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

convidou os vereadores a participar de uma reunião com os vereadores de Guaxupé, junto à secretaria de 

educação de São Sebastião do Paraíso, para que sejam apresentadas aos parlamentares visitantes o 

projeto de lei em relação ao rateio, bem como a execução da ampliação do horário das creches municipais, 

que passaram a funcionar até as 18 horas, um pedido da população atendido por essa gestão, concluiu a 

vereadora. Cidinha Cerize requereu ainda que fosse encaminhado um ofício ao Executivo Municipal 

solicitando a manutenção em trecho da Avenida Dárcio Cantieri, em frente à empresa DF Pneus.O 

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

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

comentando sobre a reunião entre os condôminos, loteador e prefeito, para tratativas de regularização do 

condomínio Recanto Feliz. O vereador ainda solicitou que fosse colocado em pauta o projeto de sua autoria, 

enviado à Comissão de Justiça, Finanças e Legislação, que prevê a criação da Comissão de Direito da 

Mulher, bem como a secção da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação e Comissão de Educação e 

Saúde desta Casa Legislativa. Pela ordem, o vereador Antônio César Picirilo iniciou sua fala requerendo 

que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) ao Executivo Municipal, solicitando empenho na busca 

de parcerias com empresas para que seja realizada a pavimentação do bairro Vila Conserva, às margens 

da BR265. Segundo o vereador, estas parcerias atenderão aos anseios dos empresários e moradores deste 

bairro, que há tempos demandam por esta pavimentação; 2)ao Executivo Municipal, solicitando que 

determine à Secretaria Municipal competente, que viabilize o estudo e o planejamento para a reforma 

(colocar corrimão) das escadas existentes e construção de novas escadas; e 3) ao Executivo Municipal, 

solicitando que envide esforços no sentido de que seja realizada operação tapa-buracos em todas as ruas 

de São Sebastião do Paraíso, especialmente após o período de chuvas.O presidente da Casa, vereador 

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

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

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

Graças requereu que seja encaminhado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que construa a 

calçada de passeio público da rua Francisco Semenze, bairro Jardim Itamarati. Segundo o vereador, os 

moradores e os alunos que vêm do bairro Vila Formosa ou do bairro Jardim Planalto e que residem também 

nos bairros Jardim Itamarati, Hortência e Belvedere, ao atravessar o viaduto, precisam caminhar na rua 

Francisco Semenze, pelo fato de não haver calçada e devido esse local o tráfego de caminhões pesados e 

veículos ser muito intenso, acabam colocando em risco a vidas desses moradores. O presidente da Casa, 

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

encaminhados em nome da Casa. Com a palavra, o vereador Lisandro José Monteiro requereu que fosse 

enviada uma Moção de Pesar em nome da Casa à família do senhor Messias Martins. Além da moção, o 

presidente da Casa convidou a todos para a audiência pública que será realizada dia 21 de fevereiro que 



 

10                                                   16 de março de 2022                                     Edição nº 40 
 

 

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 

 

tratará dos Projetos de Lei nºs 5247, que "Revoga e altera dispositivos da Lei Municipal n°3655, de 

14.06.2010, que dispõe sobre o recolhimento e a destinação de resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos no Município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências" e 5250, que "Altera a Lei 

Municipal n°3.059, de 18 de novembro de 2003, que institui os instrumentos da Política Municipal do Meio 

Ambiente e dá outras providências".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-PESIDENTE / 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 

LICITAÇÕES 

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO 090/2021 

 

OBJETO: Constitui o objeto desta licitação a 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: 11/03/2022 

HORÁRIO: 9 horas 

Às nove horas do dia onze de março de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Câmara Municipal 

de São Sebastião do Paraíso, localizada na Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445 - Jardim 

Mediteranèe, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços e a documentação de habilitação. Presentes o Pregoeiro, ABDU FERREIRA, bem 

como a equipe de apoio PAULO HENRIQUE VILAS BOAS, FABIANA MARIA SILVEIRA e MARCELO 

MORAES DA SILVA. Presente também o engenheiro da Magma Construção Civil Ltda. Me, senhor 

Hebert Aparecido Pedroso, empresa responsável pelo projeto do poço artesiano. Dando início à sessão, o 

pregoeiro declarou o pregão deserto e informou que esta ata será publicada no diário oficial da Câmara 

Municipal. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às nove horas e quarenta 

minutos e lavrado o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue 

assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a sua lavratura. 

  ABDU FERREIRA - Pregoeiro / FABIANA MARIA SILVEIRA - Membro da Equipe de 

Apoio / PAULO HENRIQUE VILAS BOAS - Membro da Equipe de Apoio / MARCELO MORAIS DA 

SILVA - Membro da Equipe de Apoio / HEBERT APARECIDO PEDROSO - Representante da Magma 

Construção Civil Ltda. ME 
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PORTARIAS 

PORTARIA Nº 009/2022 

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA  ESCOLA DO LEGISLATIVO À  PARTIR DE 2022." 

 

O Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Vereador LISANDRO 

JOSÉ MONTEIRO, no uso das atribuições legais e;  

CONSIDERANDO a Resolução nº 941 de 15.12.2016 - Cria a Escola do Legislativo no 

âmbito da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG, e dá outras providências, 

CONSIDERANDO a importância das ações desenvolvidas pela Escola do Legislativo 

identificando a missão do Poder Legislativo aproximando a sociedade em seus vários segmentos ao 

parlamentar municipal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Nomear os membros que comporão a estrutura organizacional da Escola do 

Legislativo a partir de janeiro de 2022: 

 

Presidente : Sirlane Apda. Cruz Dizaró  

Diretora : Helena Lage Tallman 

Coordenador : Jian Paulo da Silva 

Secretário : Abdu Ferreira 

 

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

 

P. R. C. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 25 de fevereiro de 2022. 

 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 

Presidente da Câmara Municipal 
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RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 1036, DE 14/03/2022 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1098 

"OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO PARAISENSE AO DOUTOR MATHEUS 

COLOMBAROLI". 

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

aprovou e o seu Presidente promulgou a seguinte Resolução: 

Art. 1º - Fica Outorgado o Título de Cidadão Honorário Paraisense ao Doutor" 

MATHEUS COLOMBAROLI". 

 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, 14 de março de 2022. 

  

AUTOR: VEREADOR PEDRO SERGIO DELFANTE 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ BENEDITO DE PAULA 

 

Confere com o original 

 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 

PRESIDENTE 
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RESOLUÇÃO Nº 1037, DE 14/03/2022 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1099 

"OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO PARAISENSE AO DEPUTADO FEDERAL 

CHARLLES EVANGELISTA”. 

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

aprovou e o seu Presidente promulgou a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º - Outorga o Título de Cidadão Honorário Paraisense ao Deputado Federal 

"CHARLLES EVANGELISTA" 

 Art. 2º - A outorga de tal honraria dar-se-á em sessão solene especialmente convocada 

para este fim. 

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

de sua promulgação. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, 14 de março de 2022. 

 

AUTOR: VEREADOR ANTONIO CESAR PICIRILO 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ BENEDITO DE PAULA 

 

Confere com o original 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 

PRESIDENTE 
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