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Silvia Regina de Oliveira                                 PSC           2ª Secretária

PORTARIA Nº 68/2021

 Altera a Portaria n.º 60/2021 que “Regulamenta a realização de reunião 
especial para exposição de assunto de relevante interesse público.”

 A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG no uso das 
atribuições que lhe competem, pelas determinações da Lei Orgânica do Município 
de Sete Lagoas, 

 CONSIDERANDO que em razão de compromissos com a Secretaria de 
Saúde do Estado de Minas Gerais, se tornou impossível a participação dos técnicos e 
do gestor da Pasta da Saúde, do Poder Executivo, cuja presença é essencial a 
realização dos debates na temática proposta;

 Resolve:

 Art. 1º Fica alterado o Artigo 1º da Portaria n.º 60/2021 que 
“Regulamenta a realização de reunião especial para exposição de assunto de 
relevante interesse público”, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 1º Fica permitida a realização de reunião especial, com caráter de 
audiência pública, no dia 24 de setembro de 2021, às 14h, unicamente para tratar 
sobre cirurgias eletivas. 

 Art. 2º Fica determinada a reticação do Edital de Reunião Especial n.º 
12/2021, unicamente para alteração da do tópico 2 (dois), para inserção da nova 
data de: 24 de setembro de 2021.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sete Lagoas, 15 de setembro de 2021.

_______________________________________
Alcides Longo de Barros 

Presidente
_________________________________________

Gilson Liboreiro da Silva
1º Vice-Presidente

_________________________________________
João Evangelista Pereira de Sá

2ª Vice-Presidente
_________________________________________

Ismael Soares de Moura 
1º Secretário

_________________________________________
Silvia Regina de Oliveira 

2ª Secretária

PORTARIA Nº 69/2021

 Regulamenta a realização de reunião especial para exposição de 
assunto de relevante interesse público. 

 A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG no uso das 
atribuições que lhe competem, pelas determinações da Lei Orgânica do 
Município de Sete Lagoas, bem como art. 116, III do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, 

 CONSIDERANDO a necessidade de adaptar os trabalhos da Câmara 
Municipal com as necessárias medidas de prevenção à pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a impossibilidade de realização de Reunião Especial, conforme 
Portaria desta Casa Legislativa;

 CONSIDERANDO a aprovação em Plenário do Requerimento n.º 
2996/2021.

 Resolve:

 Art. 1º Fica permitida a realização de reunião especial no dia 04 de 
outubro, às 19 horas, unicamente em virtude do mês Outubro Rosa, com o 
objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de mama.

 Art. 2º A referida reunião especial, devido ao momento de Pandemia 
do Covid-19, deverá ser realizada de modo remoto, com respeito a todos os 
protocolos de segurança, em especial, em relação a prevenção ao contágio da 
COVID-19, e terá suporte do Departamento de TI e da Secretaria de Comunicação 
desta Casa, bem como transmissão ao vivo pela TV Câmara.

 Art. 3º A citada reunião especial será presidida e coordenada pela 
Vereadora autora do Requerimento que a originou.

 Art. 4º A convocação e regramento seguirá o disposto no Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

 Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sete Lagoas, 16 de setembro de 2021.

________________________________________
Alcides Longo de Barros 

Presidente
_________________________________________

Gilson Liboreiro da Silva
1º Vice-Presidente

_________________________________________
João Evangelista Pereira de Sá

2ª Vice-Presidente
_________________________________________

Ismael Soares de Moura 
1º Secretário

_________________________________________
Silvia Regina de Oliveira 

2ª Secretária
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PORTARIA Nº 70/2021

Regulamenta a realização de reunião especial para exposição de assunto 
de relevante interesse público. 

 A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG no uso das 
atribuições que lhe competem, pelas determinações da Lei Orgânica do Município 
de Sete Lagoas, bem como art. 116, III do Regimento Interno da Câmara Municipal; 

 CONSIDERANDO a necessidade de adaptar os trabalhos de scalização e 
legislação da Câmara Municipal com as necessárias medidas de prevenção à 
pandemia do COVID-19;

 CONSIDERANDO a impossibilidade de realização de Reunião Especial, 
conforme Portaria desta Casa Legislativa;

 CONSIDERANDO a aprovação em Plenário do Requerimento n.º 
2884/2021. 

 Resolve:

 Art. 1º Fica permitida a realização de reunião especial, com caráter de 
audiência pública, no dia 06 de outubro, às 19 horas, unicamente para tratar sobre 
a atenção à saúde ocupacional dos prossionais de enfermagem em Sete Lagoas.

 Art. 2º A referida reunião especial, devido ao momento de Pandemia do 
Covid-19, deverá ser realizada de modo remoto, com respeito a todos os protocolos 
de segurança, em especial, em relação a prevenção ao contágio da COVID-19, e terá 
suporte do Departamento de TI e da Secretaria de Comunicação desta Casa, bem 
como transmissão ao vivo pela TV Câmara.

 Art. 3º A convocação e regramento seguirá o disposto no Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

 Art.4º A citada reunião especial será presidida e coordenada pelo 
Vereadores autores do Requerimento que a originou.

 Art.5º Fica revogada a Portaria n. 62/2021 e o Edital de Reunião Especial 
14/2021.

 Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sete Lagoas, 16 de setembro de 2021.
________________________________________

Alcides Longo de Barros 
Presidente

_________________________________________
Gilson Liboreiro da Silva

1º Vice-Presidente
_________________________________________

João Evangelista Pereira de Sá
2ª Vice-Presidente

_________________________________________
Ismael Soares de Moura 

1º Secretário
_________________________________________

Silvia Regina de Oliveira 
2ª Secretária

 
EDITAL DE REUNIÃO ESPECIAL Nº 16/2021 

 
 1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, considerando o disposto na 
presente Portaria, por meio da Presidência, e ainda tendo em vista a aprovação do 
requerimento nº 2884/2021 e cumprindo o determinado na Lei n.º 6826, de 11 de 
setembro de 2003, CONVOCA, entidades da sociedade civil, autoridades, cidadãos 
e demais interessados em participar da REUNIÃO ESPECIAL a ser realizada, 
conforme disposições a seguir. 
 
 2. Data, local e horário: dia 06 de outubro de 2021, quarta-feira, COM 
TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CÂMARA SETE LAGOAS, CANAL 11.2, no horário 
de 19h às 21 horas. 
 
 3. Do objetivo: tratar sobre a atenção à saúde ocupacional dos 
prossionais de enfermagem de Sete Lagoas.

 4. Da Programação:  

 19:00h – Abertura pelo Cerimonial.  
 19:15h – Apresentação do tema pelos Presidentes da Sessão. 
 19:45h – Apresentação do tema pelos convidados. 
 20:30h – Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da 
reunião especial, conforme ordem estabelecida pelo Presidente, em tempo por 
este especicado. 
 21:00h– Considerações nais, encaminhamentos e encerramento 
pelo Presidente da sessão. 
 
 4.1 - Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser 
modicados a exclusivo critério do Presidente da sessão, a m de racionalizar e 
tornar ecientes os trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da reunião especial. 

 4.2 – Interessados poderão encaminhar perguntas por escrito ou 
vídeo (de até 1 min), exclusivamente, bem como se inscreverem para dispor sobre 
o tema da reunião para o e-mail: reuniaoespecial@camarasete.mg.gov.br, até às 
18h do dia 06/10/2021. As perguntas e as inscrições devem ter nome completo, 
CPF, data de nascimento (para conferir autenticidade junto ao site da Receita 
Federal), sendo no caso de inscritos, obrigatório também, o número de telefone 
de contato com WhatsApp, para ingresso na videoconferência. 

 4.3 – Os inscritos cam cientes que terão sua imagem transmitida pela 
TV Câmara, autorizando, desta forma, o uso da mesma. 

 4.4 – Eventuais inscritos deverão ter acesso a plataforma de 
videoconferências Zoom Meetings, disponível em https://zoom.us/pt-
pt/freesignup.html, sendo que serão convocados, por meio do número de 
WhatsApp disponibilizado na inscrição, para se manifestarem no momento e 
pelo prazo de 03 (três) minutos, pelo Presidente da sessão. 

 4.5 – As respostas das perguntas serão realizadas no decorrer da 
apresentação, após a manifestação dos vereadores inscritos. 
 
 5 - Da Forma de Apresentação: 

 5.1 - As inscrições de interessados em se manifestar poderão ser feitas 
na Secretaria Executiva da Câmara Municipal, 3º andar, de segunda a sexta-feira, 
no horário de 08 às 17 horas; e no dia do evento exclusivamente na forma do item 
4.2 deste Edital. 

 5.2 - O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será denido 
pelo Presidente da sessão durante a realização da reunião especial, sendo que os 
inscritos poderão fazer perguntas aos apresentadores para obtenção de 
esclarecimentos adicionais eventualmente necessários 

 5.3 - Findas as manifestações dos inscritos, o Presidente da sessão 
poderá permitir outras manifestações a seu critério e de acordo com o tempo 
disponível. 
 
 6 – Das Disposições Gerais: 

 6.1 - À Presidente competirá, fundamentadamente, dirimir as 
questões de ordem e decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados 
na reunião especial, bem como suspender sua realização, caso seja necessário. 

 6.2 - Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o m de 
protelar ou desvirtuar o objetivo da reunião especial. 

 6.3 - Será lavrada ata resumida dos trabalhos da reunião especial para 
posterior divulgação no Diário do Legislativo, site www.camarasete.mg.gov.br. 
 

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 16 de setembro de 2021. 
 

 Alcides Longo de Barros  
Presidente  

Câmara Municipal 
 



DIÁRIO DO

LEGISLATIVO A N O VIII - N ° 1573    - S e t e L a g o a s 21/ 09 / 2 0 2 1

Página 03

NOMEIA GRUPO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO PARA ATUAÇÃO JUNTO À 
COMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

 O Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pelos art. 52, incisos II, XVII e Art. 287 da 
Resolução 810/1995, Regimento interno da Câmara Municipal de Sete Lagoas. 

 CONSIDERANDO: 

 1) Deliberação da Comissão Especial de Revisão e Reforma do Código 
Tributário Municipal no sentido de garantir participação social e popular na 
elaboração da proposta de reforma do código tributário do município de Sete 
Lagoas. 

 2) O interesse da Comissão Especial de assegurar a participação da 
sociedade civil organizada e a participação popular, nos trabalhos, estudos e 
propostas e a reciprocidade de interesse manifestada por esta, para participar de 
forma ativa e voluntária. 

 3) A expressa previsão e garantia constitucional da cooperação das 
associações representativas no planejamento municipal; (Art. 29. XII, da 
Constituição Federal de 1.988)

 4) A proposta da presidência da Comissão de constituir, com participação 
da sociedade civil organizada, um grupo de trabalho, com a função de sistematizar 
o recebimento, a análise, o tratamento e a tramitação das propostas e sugestões 
formuladas pelas entidades da sociedade civil e pelos populares; grupo este 
constituído por representantes indicados pelas entidades tecnicamente envolvidas 
na execução e aplicação das regras de direito tributário: - Conselho Regional de 
Contabilidade, Ordem dos Advogados do Brasil; Poderes executivo e legislativo 
municipais. 

 5) A aprovação da proposta e a requisição para que se zesse a 
nomeação do grupo de trabalho, para dar início aos trabalhos.  

 RESOLVE:

 Art. 1º - Autorizar a criação do Grupo de Trabalho voluntário 
denominado “Comissão de Sistematização do Código Tributário”, para atuação 
conjunta e sob coordenação da Comissão Especial de Revisão e Reforma do Código 
Tributário do Município de Sete Lagoas, constituído pelos seguintes membros: 

 I – Um representante da Procuradoria ou Consultoria Jurídica da Câmara 
Municipal de Sete Lagoas. 

 II– Um representante da Fazenda Pública do Município

 III – Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil

 IV – Um representante do Conselho Regional de Contabilidade de Minas 
Gerais. 

 § 1º  A Comissão de Sistematização do Código Tributário contará com o 
auxílio de um secretário, indicado pelo presidente da Comissão Especial de Revisão 
e Reforma do Código Tributário Municipal, dentre os membros de sua assessoria.

 § 2º Os integrantes serão indicados através de ofício ou correspondência 
eletrônica, pelos representantes das respectivas entidades e nomeados em ata pelo 
presidente da Comissão Especial de Revisão e Reforma do Código Tributário 
Municipal. 

 Art. 2º - Competirá à comissão de sistematização do código tributário:

 I – Organizar a regulamentar a forma como as sugestões e propostas da 
sociedade civil serão apresentadas; 

 II – Recepcionar as sugestões e propostas, realizando a sua triagem e 
organização, sugerindo quais delas devem ser descartadas, justicadamente, e as 
que devam ser inseridas, no anteprojeto sob análise. 

 III – Auxiliar a Comissão Especial de Revisão e Reforma do Código 
Tributário, com o encaminhamento de pareceres técnicos e jurídico auxiliares, em 
questões de alta complexidade e indagação, eventualmente obtidos das suas 
respectivas representações técnicas ou jurídicas. 

 

PORTARIA Nº 067/2021  Art. 3º - Os membros da comissão de sistematização do código 
tributário  atuarão de forma totalmente voluntária e sem direito à remuneração 
extraordinária; os indicados pelos órgãos dos poderes executivo e legislativo 
durante seu expediente de trabalho regular, por autorização de sua respectiva 
chea superior. 

 Art. 4º - Os membros que se desligarem poderão ser substituídos a 
requerimento das respectivas entidades a que se vinculam, observando-se que, 
por se tratar de trabalho voluntário, o eventual desinteresse na indicação do 
substituto não atrapalhará o desenvolvimento dos trabalhos da comissão de 
sistematização do código tributário, que continuará no exercício de suas 
atribuições pelos membros remanescentes. 

 Art. 5º - As sugestões e regulamentos editados pela Comissão de 
Sistematização do código tributário, uma vez aprovados pela Comissão Especial 
de Revisão e Reforma do Código Tributário, serão efetivados por ato publicado 
pela presidência desta. 

 Art. 6º - Para recebimento das sugestões e propostas de modicação 
ao código tributário encaminhadas pela sociedade civil e cidadãos, poderá o 
presidente da Comissão Especial de Revisão e Reforma do Código Tributário 
Municipal solicitar do departamento de comunicação a criação de endereços 
eletrônicos especícos tendo como destinatários os membros das comissões. 

 Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, Sete Lagoas, MG 13 de setembro de 2021. 


