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ATAS 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 5260 "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE 

CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL À DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE 

S.S.PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022." 

Aos vinte e um dias do mês de março de 2022, 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, 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 queo Projeto de Lei Nº 5260visa obter autorização 

legislativa para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e 

cinquenta mil reais), cuja finalidade é promover os repasse dos recursos oriundos de Emendas 

Parlamentares natureza GND3 - Custeio destinadas a instituições do município. Ressaltou o autor do 

projeto, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que a presente propositura, busca garantir a execução 

dos serviços de Proteção Social Especial oferecidos pelas seguintes instituições sociais, Asilo São Vicente 

de Paula (Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade) e Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE (Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade).Por fim, destacou que 

o recurso financeiro em questão se refere a emendas parlamentares o qual já foi transferido pelo Governo 

Federal através do Ministério da Cidadania e que beneficiará sobremaneira a população de São Sebastião 

do Paraíso. O projeto de lei tem o parecer pela possibilidade jurídica, e a Comissão de Finanças, Justiça e 

Legislação é favorável à sua aprovação com emenda aditiva ao artigo 3º, acrescentando-se ao final da 

redação a expressão: " a fim de contemplar outras instituições." e após a realização desta audiência. O 

secretário Ronaldo de Carvalho, da Secretaria de Desenvolvimento Social, atendendo ao pedido da 

vereadora Cidinha Cerize, foi à Tribuna esclarecer algumas dúvidas populares em relação à destinação da 

verba ao qual o projeto se refere. Segundo o secretário, os recursos referentes ao projeto vieram através de 

emendas parlamentares, que já vêm vinculadas à instituição recebedora, não sendo possível a prefeitura 

fazer qualquer alteração em relação à instituição recebedora. O secretário afirmou ainda que para receber 

esse tipo de emenda é preciso que a instituição tenha toda a documentação solicitada para cadastro, bem 

como ter a atuação direcionada ao serviço social. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou 

encerrada a audiência. E, para constar, eu, Fábio Montório Souto, Assessor Técnico Parlamentar I, lavrei a 

presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos vereadores que compareceram à 

presente audiência e encaminhada para publicação. 

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

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

PAULA - SECRETÁRIO / VER. ANTÔNIO CÉSAR PICIRILO - 2º SECRETÁRIO / VER. JOSÉ LUIZ DAS 
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GRAÇAS / VER. MARIA APARECIDA CERIZE RAMOS / VER. PEDRO SÉRGIO DELFANTE / VER. 

SERGIO APARECIDO GOMES / VER. VINÍCIO JOSÉ SCARANO PEDROSO 

 

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2021, DA 38ª CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG. 

Aos vinte e um 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 Pedrosorealizou-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:Ofício 

nº 012/CFJL/2022 da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação sobre entrega da ata da 5º reunião da 

comissão; Ofício nº 006/2022 os servidores Sirlane A. C. Dizaró, Helena Lage Tallmann e Juan Paulo da 

Silva, Presidente da Elegis Paraíso, Diretora da Elegis Paraíso e Coordenador do Parlamento Jovem 

Paraíso, respectivamente, informando sobre a marca de 232 inscrições para edição 2022 do Parlamento 

Jovem em São Sebastião do Paraíso. Ofício Gab. Pref. nº 20/2022 do Prefeito Marcelo de Morais, que 

encaminha Decretos emitidos no mês de fevereiro de 2022; Relatório de Controle Interno da Câmara 

Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2022, assinado pelo servidor Mateus Gonçalves Pereira, 

Presidente do Controle Interno; Ofício nº 090/2022 do Secretário Municipal de Meio Ambiente em resposta 

ao Ofício nº 030/Pres.LJM/2022, acerca da possibilidade de substituição de árvores da espécie 

Espatódea;INDICAÇÕES:049/ACP/2022 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando a 

viabilidade de construção de uma rampa mais acentuada, como também instalar um portão no "Estádio Dr. 

Joaquim Ferreira Gonçalves", campo do Operário; 050/ACP/2022 de autoria do vereador Antônio César 

Picirilo, solicitando que determine a Secretaria Municipal competente para que seja viabilizado as 

festividades de 1º de Maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador e aniversário do Operário Esporte 

Clube, "Festa do Trabalhador"; 051/ACP/2022 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando a 

viabilidade de organizar apresentação da peça teatral "A Paixão de Cristo", nas praças da Matriz, São 

Judas, São Sebastião, da Abadia e São José; 052/ACP/2022 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, 

solicitando que determine à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano que 

realize roçagem das margens do córrego Coolapa; 053/ACP/2022 de autoria do vereador Antônio César 

Picirilo, solicitando que realize o serviço de tapa buracos na rua Dolores Pimenta com a rua João Patrício 

Junior, bairro Paraíso do Bosque;054/ACP/2022 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando 

que realize o serviço de tapa buracos na rua  João Patrício Junior, na altura dos números 459, 380 e 349, 

bairro Paraíso do Bosque;055/ACP/2022 de autoria do vereador Antônio César Picirilo, solicitando que 

determine à Secretaria Municipal competente, que realize o serviço de tapa buracos na rua Antônio Bulgatti, 

na altura do número 710, bairro Paraíso do Bosque; 056/MAV/2022 de autoria do vereador Marcos Antônio 

Vitorino, solicitando os serviços de recapeamento e recuperação (tapa buracos), na avenida Brasil, no 

trecho compreendido entre o número 40 e 178, bairro Vila Helena; 057/ACP/2022 de autoria do vereador 

Antônio César Picirilo, solicitando que estude a viabilidade para realizar pintura e manutenção geral na 

Praça dos Congadeiros, em frente ao Hospital Gedor Silveira; 058/MAV/2022 de autoria do vereador 

Marcos Antônio Vitorino, solicitando que realize limpeza e roçamento do terreno localizado aos fundos do 

Tiro de Guerra, pois ele se encontra com vegetação alta, ocasionando o aparecimento de animais 

peçonhentos e oferecendo riscos aos moradores locais; 059/MAV/2022 de autoria do vereador Marcos 

Antônio Vitorino, solicitando que realize os serviços de recapeamento e recuperação (tapa buracos), no 

cruzamento entre a avenida Vivaldo Gonçalves do Nascimento e a rua José Porfírio Borges, bairro Jardim 

Acapulco; 060/MAV/2022 de autoria do vereador Marcos Antônio Vitorino, solicitando providências quanto 

ao buraco que se formou devido às chuvas e enxurrada, na calçada, sem pavimento, no trecho que 

compreende o entroncamento entre a rua São Judas Tadeu e rua Francisco Martins, bairro São Judas; : 
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061/PSD/2022de autoria do vereador Pedro Sérgio Delfante, solicitando estudo de viabilidade para 

programar a tradicional Festa das Congadas do Distrito de Guardinha, que devido à pandemia, há dois anos 

não é realizada; 062/SAG/2022 de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes, solicitando que realize 

estudo e adequação na sinalização da avenida Tabajara Pedroso, facilitando o acesso nessa 

avenida.ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 84 "Estabelece o limite máximo para a 

concessão de aposentadorias e pensões pelo regime próprio de previdência dos servidores municipais, 

institui o regime de previdência complementar e autoriza a celebração de convênio com a entidade fechada 

de previdência a complementar, e dá outras providências" de autoria do Executivo Municipal. Aprovado. O 

projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação 

após a emissão dos pareceres técnicos; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1100 "Outorga o título de Cidadão 

Honorário paraisense ao senhor Oziel da Silva Rosa" de autoria do vereador Luiz Benedito de 

Paula.Aprovado. O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de Finanças, 

Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres técnicos; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1101 

“Outorga o título de cidadão honorário paraisense ao senhor Iracildo da Silva Oliveira" de autoria do 

vereador Lisandro José Monteiro.O projeto foi considerado objeto de deliberação e encaminhado à 

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres técnicos. Pediram para 

subscrever o projeto os vereadores José Luiz das Graças, Maria Aparecida Cerize Ramos, Pedro Sérgio 

Delfante e Sérgio Aparecido Gomes; PROJETO DE LEI Nº 5263 "Denomina a praça Thereza Campolungo 

Tonin, que será construída anexo à escola municipal no bairro diamantina" 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. Pediram para subscrever o projeto os 

vereadores Antônio César Picirilo, José Luiz das Graças e Maria Aparecida Cerize Ramos; PROJETO DE 

LEI Nº 5265 "Autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar espaço para a prática de manobras com 

motocicletas, a modalidade esportiva "wheeling", cria a "Rua Moto Wheeling" e dá outras providências" de 

autoria do vereador Juliano Carlos Reis.Aprovado. O projeto foi considerado objeto de deliberação e 

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

ordem, o presidente da Casa convidou o atleta Gabriel Vitor Souza Manoel, para falar um pouco mais sobre 

a modalidade esportiva “Wheelling”. Da Tribuna Gabriel afirmou, primeiramente, que a prática do wheelling 

não deve ser confundida com o vandalismo de pessoas que utilizam vias públicas e, com imprudência, 

realizam manobras com qualquer tipo de veículo. Segundo o atleta, o wheelling é um esporte com uma 

confederação que regula a sua prática, sendo que alguns praticantes em São Sebastião do Paraíso já são 

registrados pela confederação podendo ser considerados atletas profissionais da modalidade. Gabriel 

comentou sobre a falta de um espaço reservado para a prática do esporte na cidade, consistindo, segundo 

ele, em um local asfaltado do tamanha de um terreno padrão. Segundo ele, o local seria um atrativo turístico 

para o município, respeitaria todas as regras de segurança, o que, apesar de ser um esporte radical, 

garantiria o baixo risco de acidentes. Com a palavra, o vereador Juliano Reis afirmou que, como 

representante do povo, principalmente da juventude paraisense, esse projeto busca dar espaço e mais 

representatividade ao esporte no município, que ainda sofre para impulsionar algumas relacionadas ao 

lazer, cultura e esporte. O vereador José Luiz das Graças afirmou que, caso a associação dos atletas 

cumpra todos os processos documentais, seja colocado em pauta um projeto de lei que reconheça a 

associação como de utilidade pública a fim de que seja possível a concessão de um espaço permanente 

para a prática desse esporte. O vereador Vinício Scarano afirmou que a atitude do Gabriel, de vir ao 

plenário e defender esse esporte, que por conta de um preconceito é malvisto por algumas pessoas, abre 

um novo horizonte para que outras pessoas utilizem esse espaço para defender suas idéias. Vinício 

Scarano requereu permissão para subscrever o projeto. Os vereadores Luiz Benedito de Paula, Sérgio 

Gomes, Pedro Delfante e Cidinha Cerize também se posicionaram favoráveis em relação a manifestação 

apresentada pelo atleta. O presidente da Casa, Lisandro José Monteiro, afirmou que se o estacionamento 

da Câmara Municipal servir como área para tal prática esportiva, então será cedido aos atletas. 

Aproveitando o momento, Lisandro convidou o skatista Marcelo de Souza para falar sobre o esporte em 

paraíso. Da Tribuna, Marcelo afirmou que pratica o esporte faz vinte e cinco anos, que há muito tempo há a 

discriminação daqueles que praticam o esporte. Marcelo afirmou ainda que o esporte está se tornando mais 

popular, ainda mais depois da atuação dos brasileiros na última olimpíada, mas que em paraíso ainda 

necessita de incentivo em relação ao transporte e outros benefícios para possibilitar os atletas de 

participarem de competições. Marcelo afirmou ainda que já conversou com o prefeito e foi informado sobre 

a reforma da pista; PROJETO DE LEI Nº 5267 "Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a 
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dotação do orçamento programa do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 

2022" (Fundeb/ R$1.700.000,00) de autoria do Executivo Municipal.Aprovado. 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. PROJETO DE LEI Nº 5268 "Dispõe sobre abertura de crédito 

adicional especial a dotação do orçamento programa do município de São Sebastião do Paraíso para o 

exercício financeiro de 2022" (Projeto Mãos Dadas/R$40.000,00) de autoria do Executivo 

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

Finanças, Justiça e Legislação após a emissão dos pareceres técnicos. 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. PROJETO DE LEI Nº 5269 "Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

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

financeiro de 2022" (Projeto Mãos Dadas/ R$3.484.454,57) de autoria do Executivo Municipal.Aprovado. 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.PROJETO DE LEI Nº 5270 

"Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a dotação do orçamento programa do município de São 

Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2022" (Projeto Mãos Dadas / R$4.484.763,45) de 

autoria do Executivo Municipal.Aprovado.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.PROJETO DE LEI Nº 5271 "Altera a Lei Municipal Nº 4749 DE 08.06.2021, para disciplinar o 

afastamento da servidora gestante não imunizada contra o coronavírus Sars - COV - 2 das atividades de 

trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do covid-19" 

de autoria do Executivo Municipal.Aprovado. 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.PARECER DAS COMISSÕES:PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1089 "Altera o 

Regimento Interno" de autoria dos vereadores Lisandro José Monteiro, Juliano Carlos Reis, Maria Aparecida 

Cerize Ramos e Vinício José Scarano Pedroso.O presidente da Casa decidiu por não colocar o projeto em 

votação; PROJETO DE LEI Nº 5128 "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.A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu 

parecer pelo arquivamento do projeto. O projeto foi arquivado com o voto contrário ao arquivamento do 

vereador Antônio César Picirilo; PROJETO DE LEI Nº5236 "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.O parecer favorável da Comissão 

de Finanças, Justiça e Legislação já foi aprovado na Sessão Ordinária do dia sete de fevereiro de 2022. A 

Comissão de Finanças, Justiça e Legislação colocou em deliberação do plenário novas emendas 

apresentadas pela própria comissão. Aprovadas, com o voto contrário às emendas do vereador Juliano 

Carlos Reis. O projeto estará em pauta para primeira votação;PROJETO DE LEI Nº 5250 "Altera a Lei 

Municipal nº 3.059, de 18 de novembro de 2003, que institui os instrumentos da política municipal do meio 

ambiente e dá outras providências" de autoria do Executivo Municipal.As Comissões de Finanças, Justiça e 

Legislação e Turismo e Meio Ambiente emitiram parecer que o projeto está apto e respeitando a legalidade 

para deliberação em plenário, com proposta de emenda da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. 

Aprovado, o projeto estará em pauta para primeira votação; PROJETO DE LEI Nº 5252 "Proíbe a 

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

no município de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências" de autoria do vereador Juliano Carlos 

Reis.A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto está apto e respeitando a 

legalidade para deliberação em plenário, com propostas de emendas. Aprovado, o projeto estará em pauta 

para primeira votação; PROJETO DE LEI Nº 5260 "Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à 

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

2022" 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, o projeto estará em pauta para primeira votação; PRIMEIRA VOTAÇÃO: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. Aprovado. O projeto estará 

em pauta para segunda votação; PROJETO DE LEI Nº 5251 "Denomina a escola que será construída no 
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bairro diamantina de "Escola Municipal Prefeito Waldir Marcolini" de autoria da Câmara Municipal.Aprovado. 

O projeto estará em pauta para segunda votação; SEGUNDA VOTAÇÃO: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.Aprovado, com a abstenção do vereador Marcos 

Antônio Vitorino. O projeto será encaminhado à sanção.GRANDE EXPEDIENTE:Pela ordem, o vereador 

Pedro Sérgio Delfante requereu que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) aos representantes da 

Empresa Metrus Engenharia, cumprimentando pelos 28 anos de atuação, trabalhando com ética, 

transparência, responsabilidade, técnica e honestidade; 2) aos jovens empossados no Projeto Parlamento 

Jovem 2022 de São Sebastião do Paraísos, escolhidos por meio do voto de seus colegas também 

participantes;  3) ao Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e à Secretaria de Justiça e Segurança 

Pública do Estado, solicitando repasse de recursos à paraíso para aplicação na construção da sede da 

Delegacia Regional de Polícia Civil, na construção de uma nova unidade prisional fora do perímetro urbano, 

renovação da frota, compra de equipamentos e aumento do efetivo do 43º Batalhão de Polícia Militar, 2 

Pelotão do Corpo de Bombeiros, Presídio Municipal e Polícia Civil; e 4)ao Gen. Div. Jorge Antônio 

Smicelato, Comando da 4ª Divisão Militar, solicitando que analise a possibilidade de promover melhorias 

nas instalações da sede do TG 04-025, em São Sebastião do Paraíso; O presidente da Casa, vereador 

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

nome da Casa. Pela ordem, o vereador Luiz Benedito de Paula requereu que fossem encaminhados os 

seguintes ofícios: 1) ao Executivo Municipal, solicitando que determine à Secretaria Municipal de Segurança 

Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil, implantar "Mão Única de direção", na rua Pimenta de Pádua, 

desde a rua Dr. Antônio Carlos até a rua Correia Pinto, Vila Mariana; 2) ao Executivo Municipal, solicitando 

que determine a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil, para que 

realize implantação de "redutor de velocidade" na avenida Monsenhor Felipe, nas proximidades do número 

283; 3) ao Executivo Municipal, solicitando que determine à Secretaria Municipal competente para que 

realize a reconstrução do mata-burro na estrada vicinal das Águas, nas proximidades da propriedade do 

senhor Ilson José, sentido o bairro rural Queimada Velha; e 4) ao Executivo Municipal, solicitando que 

determine à Secretaria Municipal competente, realizar "colocação de tela na cerca" que protege a pista do 

Aeroporto Regional Joaquim Montans Junior.  O presidente da Casa, vereador Lisandro José Monteiro, 

colocou os requerimentos em apreciação em plenário e serão encaminhados em nome da Casa. Pela 

ordem o vereador Antônio Carlos Picirilo requereu que fossem encaminhados os seguintes ofícios: 1) ao 

Executivo Municipal solicitando que providencia a cobertura de malha para pista do Complexo San Genaro; 

2) ao Executivo Municipal, solicitando que faça melhorias nos campinhos de futebol das periferias, que hoje 

estão em sua grande parte tomada por mata e sem traves. O vereador trouxe à tona a questão da falta de 

lazer para os moradores, principalmente da periferia, que em finais de semana não tem oportunidade de 

fazer um esporte ou qualquer ou qualquer outro tipo de atividade.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 requerendo que seja 

encaminhado um ofício ao Executivo Municipal verificando a viabilidade de melhorar o acesso de 

ambulâncias ao Estádio Dr. Joaquim Ferreira Gonçalves (Campo do Operário). Segundo o parlamentar, 

ocorre que o local é utilizado como “heliponto” pela aeronave do Corpo de Bombeiros para deslocamento de 

pacientes vindos de outros municípios para a Santa Casa de Misericórdia, e as ambulâncias encontram 

dificuldade de adentrar ao Estádio. Além desse, o vereador requereu que fosse encaminhado um ofício ao 

Executivo Municipal, solicitando que determine à Secretaria Municipal de Educação que informe se está 

sendo realizado estudo para implantar no município o novo valor do piso salarial para os profissionais da 

educação básica. Prosseguindo, o vereador fez a leitura de uma matéria do Jornal Sudoeste no qual um ex-

funcionária do Sesc em Belo Horizonte faz afirmações na qual expõe o descaso do alto escalão da 

instituição em relação ao início das obras em Paraíso. Tudo isso, segundo ela, agravado pelo ano eleitoral 

do Fecomércio, no qual o início das obras pode ser visto como moeda de troca para eleição. O vereador 

Vinício afirmou então que essa notícia preocupa ainda mais o cidadão, pois além de dar início às obras a 

praça de esporte está abandonada e demolida. 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, Lisandro José Monteiro requereu que fosse encaminhada uma Moção de Pesar à família da 

senhora "Maria Helena Cravo Carvalho. Além da Moção, o vereador comentou sobre a perda de receita do 

Hospital do Coração de São Sebastião do Paraíso, após a decisão de passar sessenta por cento das 

cidades atendidas pelo Santa Casa de Paraíso para o Hospital em Passos. Em aparte, o vereador Vinício 
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Scarano afirmou que espera pelo pronunciamento do deputado Emidinho Madeira, que conhece a Santa 

Casa de São Sebastião do Paraíso, e nenhum momento se movimento pelo fortalecimento do hospital. 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 7ª 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 quatro 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 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:  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 expediu ofício ao Executivo 

Municipal e Procuradoria Jurídica para análise da Proposta de Emenda à Lei Orgânica e encaminhamento 

de sugestões e/ou objeções ao projeto. 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 expediu ofício ao Presidente da Casa solicitando agendamento de audiência pública, 

atendendo a recomendação da assessoria jurídica. PROJETOS EM DILIGÊNCIA COM A COMISSÃO:  

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1089 que “Altera O Regimento Interno.”, de autoria do Vers. Juliano Carlos 

Reis/Lisandro Jose Monteiro/Maria Aparecida Cerize Ramos/Vinício Jose Scarano Pedroso. A comissão 

solicitou o retorno do projeto à comissão para melhor análise, e os membros optaram por debater o projeto 

em reunião de pauta com os demais parlamentares. 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 já solicitada ao 

presidente da Casa. 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 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. A comissão solicitou envio do contrato da Copasa para o 

assessor jurídico Cássio analisar se há cláusula contratual que impeça a revogação da isenção de tributos. 

AGUARDANDO PARECER JURÍDICO:  PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 84 que “Estabelece O 

Limite Máximo para a Concessão de Aposentadorias e Pensões Pelo Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores Municipais, Institui O Regime de Previdência Complementar e Autoriza a Celebração de 
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Convênio Com a Entidade Fechada de Previdência Complementar, e da Outras Providências.”, de autoria 

do Executivo Municipal. AGUARDANDO RESPOSTA DE OFÍCIO:  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 do Executivo Municipal, o qual requisitou projeto de lei indicando área de compensação. A 

assessora jurídica Raíssa informou que em reunião com o procurador-geral do município foi informada que 

o arquiteto Luerci de Paula, representando o Dr. Gilberto – beneficiário do projeto, está incumbido de 

providenciar área de compensação, visto que é uma ação necessária para que o projeto prossiga com a sua 

tramitação. Informou, ainda, que ele já apresentou uma área de compensação, porém que não obteve o 

aval da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 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 propostas 

pela categoria de motoristas por aplicativo. 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 aguarda a documentação faltante solicitada por meio do ofício nº 13/CFJL/2022. PROJETOS 

LIBERADOS PARA TRAMITAÇÃO:  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1100 que “Outorga O Título de 

Cidadão Honorário Paraisense ao Senhor Oziel da Silva Rosa.”, de autoria do Vereador Luiz Benedito De 

Paula.  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1101 que “Outorga O Título de Cidadão Honorário Paraisense ao 

Senhor Iracildo da Silva Oliveira.”, de autoria do Vereador Lisandro Jose Monteiro.  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 Gracas. Após a comissão debater o projeto com a assessora jurídica 

Raíssa, o projeto foi liberado para tramitação com proposta de emenda aditiva. PROJETO DE LEI Nº 5263 

que “Denomina a Praça Thereza Campolungo Tonin, Que Será Construída Anexo a Escola Municipal No 

Bairro Diamantina.”, de autoria do Vereador Pedro Sergio Delfante.  PROJETO DE LEI Nº 5265 que 

“Autoriza O Poder Executivo Municipal a Destinar Espaço para a Prática de Manobras Com Motocicletas, a 

Modalidade Esportiva Wheeling, Cria a “Rua Moto Wheeling” e da Outras Providências.”, de autoria do 

Vereador Juliano Carlos Reis. Considerando que o autor do projeto encaminhou projeto substitutivo, 

adequando-o ao parecer jurídico apenso ao projeto, a comissão emitiu parecer favorável a tramitação do 

projeto substitutivo. PROJETO DE LEI Nº 5271 que “Altera a Lei Municipal Nº 4749 de 08.06.2021, para 

Disciplinar O Afastamento da Servidora Gestante Não Imunizada Contra O Coronavírus Sars - Cov - 2 das 

Atividades de Trabalho Presencial Durante a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

Decorrente do Covid-19.”, de autoria do Executivo Municipal. Os projetos que seguem abaixo obtiveram 

parecer favorável, desde que seja realizado audiência pública para atender a Lei de Responsabilidade 

Fiscal e o Estatuto da Cidade. PROJETO DE LEI Nº 5267 que “Dispõe Sobre Abertura de Crédito Adicional 

Especial a Dotação do Orçamento Programa do Município de S.S. Paraíso para O Exercício Financeiro de 

2022. (Fundeb/ R$1.700.000,00), de autoria do Executivo Municipal. Projeto com parecer favorável com 

proposta de emenda de redação. PROJETO DE LEI Nº 5268 que “Dispõe Sobre Abertura de Crédito 

Adicional Especial a Dotação do Orçamento Programa do Município de S.S. Paraíso para O Exercício 

Financeiro de 2022.  (Projeto Mãos Dadas/R$40.000,00), de autoria do Executivo Municipal.  PROJETO DE 

LEI Nº 5269 que “Dispõe Sobre Abertura de Crédito Adicional Especial a Dotação do Orçamento Programa 

do Município de S.S. Paraíso para O Exercício Financeiro de 2022. (Projeto Mãos Dadas/ R$3.484.454,57), 

de autoria do Executivo Municipal.  PROJETO DE LEI Nº 5270 que “Dispõe Sobre Abertura de Crédito 

Adicional Especial a Dotação do Orçamento Programa do Município de S.S. Paraíso para O Exercício 

Financeiro de 2022. (Projeto Mãos Dadas/ R$ 4.484.763,45), de autoria do Executivo Municipal.  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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LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO Nº 007/22 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2022 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA AS 

REUNIÕES DO PARLAMENTO JOVEM, TODAS AS QUARTAS - FEIRAS A SEREM REALIZADAS NA 

CÂMARA MUNICIPAL. 

A sessão pública de Pregão Presencial terá início na data, horário e endereço abaixo discriminados: 

Data: 12/04/2022 

Horário para o credenciamento e inicio do certame: 9 horas 

Endereço: Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445 - Jardim Mediterraneè 

 

Retire o edital no sítio: https://transparencia.camarassparaiso.mg.gov.br/licitacoes ou na sede da Câmara 

Municipal, localizada na Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445 – Edifício Darci Ferreira – Jardim 

Mediterranèe – São Sebastião do Paraíso – CEP 37.950-000 

 

Informações pelo PABX: (35) 3531-4770  

São Sebastião do Paraíso, 29 de março de 2022. 

ABDU FERREIRA 

PREGOEIRO 

 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 003/2021 - FIRMADO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E AGÊNCIA JA. COM LTDA - 

ME. 

Processo Administrativo 020/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2021 -  Objeto: Contratação de 

Serviços Especializados em Plataforma Web, para hospedagem dos sites institucionais e serviços de 

endereço eletrônico da Câmara Municipal. As partes de comum acordo pactuam e aditam para prorrogação 

do prazo do contrato, por 09 (nove) meses, vencendo em 26/12/2022 com o  valor total de R$ 5.078,70 ( 

cinco mil, setenta e oito reais e setenta centavos). São Sebastião do Paraíso/MG, 30 de março de 2022 – 

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

PORTARIA Nº 012/2022 

"RECONHECE A APROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO COM A CONSEQUENTE ESTABILIDADE 

NO SERVIÇO PÚLICO O SERVIDOR PAULO HENRIQUE VILAS BOAS." 

 

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

JOSÉ MONTEIRO, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a nomeação e posse no dia 18.03.2019 do servidor Paulo Henrique Vilas 

Boas, no cargo de Assistente Legislativo III, aprovado no Concurso Público nº 001/2018; 

CONSIDERANDO que desde a sua posse até o presente momento decorreram-se três anos 

de efetivo exercício;  

CONSIDERANDO que durante este período o servidor submeteu-se ao estágio probatório 

sendo avaliado para o desempenho do cargo pelo Comitê Permanente de Desenvolvimento Funcional; 

CONSIDERANDO que após análise do Comitê Permanente de Desenvolvimento Funcional, 

este concluiu que o servidor Paulo Henrique Vilas Boas, cumpriu os requisitos necessários para sua 

efetivação no cargo.  

 

RESOLVE:  

Art. 1º. Reconhecer a estabilidade no serviço público, do servidor Paulo Henrique Vilas 

Boas, no cargo de Assistente Legislativo III, a partir de 18.03.2022, em razão de suas aprovações nas 

avaliações de desempenho e pelo decurso do prazo legal de três anos entre a posse até o presente 

momento. 

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

 

P. R. C. 

 São Sebastião do Paraíso/MG, 29 de março de 2022. 

 

LISANDRO JOSÉ MONTEIRO 

Presidente da Câmara Municipal 
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