
Quem tem dívida tributária com o muni-
cípio pode parcelar o valor em até 24 me-
ses e ter isenção total dos juros e multas,
dependendo da forma de pagamento. A
medida entrou em vigor com a implan-
tação do REFIS  (Programa de Regulariza-
ção Fiscal), um dos projetos centrais apro-
vados pela Câmara de São Lourenço
durente o mês de setembro. 
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Segundo a matéria, serão contempladas as pessoas com débitos acumulados até o dia 31 de dezembro de
2020. Para quem fizer o pagamento à vista ou em até seis vezes não haverá cobrança de juros e multas. De
sete a 12 parcelas, o desconto é de 70% e, entre 13 e 24,  de 50%. Para participar do programa o
contribuinte deve protocolar um requerimento e preencher um formulário de cadastro na Gerência de
Atendimento ao Cidadão. Alguns exemplos de tributos que podem ser renegociados no REFIS são o IPTU
(Imposto Predial Territorial Urbano), o ISS (Imposto Sobre Serviço) e o ITBI. 

O projeto 3080/2021 foi enviado pelo Poder Executivo após todos os vereadores assinarem a Indicação
260/2021, solicitando o REFIS, no dia 23 de agosto. Um dos trechos do documento ressaltou: “O objetivo é
amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia da COVID-19 (...)". 

 
 

Sessão do dia 13/09 - aprovação do REFIS

VEREADORES FISCALIZAM
RETORNO ÀS AULAS 

 
A Câmara de São Lourenço se
reuniu no início de setembro com a
Secretaria de Educação para deba-
ter o Protocolo Municipal Sanitário
de Retorno às Atividades Escolares
Presenciais. A volta às salas de aula
ocorreu a partir do dia 13/09, em
formato híbrido, com divisão dos a -

lunos em grupos, alternância entre eles e distanciamento social. Durante a reunião, os vereadores puderam
fazer esclarecimentos sobre o Protocolo e dar sugestões. Estiveram presentes Ricardo Luiz Nogueira (PSD),
presidente da Câmara; os três membros da Comissão de Educação, João Bosco de Carvalho (CIDADANIA),
Daniela Bacha (AVANTE) e Patrícia Lessa (PTB); Marissol Gomes (PSD) e Cristiano Valério (PTB).

Vereadores em reunião com a Secretaria Municipal de Educação



O projeto que autoriza passageiros e motoristas com
diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) a
utilizarem as vagas reservadas a pessoas com deficiência
nos estacionamentos e ruas de São Lourenço foi aprovado
no dia 27 de setembro. De acordo com o texto, de autoria
do vereador Ricardo Luiz Nogueira, a Prefeitura ficará
encarregada de fornecer as credenciais.

Segundo a Associação de Amigos do Autista (AMA), os TEAs
são um grupo de condições caracterizadas por algum grau
de alteração do comportamento social, comunicação e
linguagem, e por um repertório repetitivo de interesses e
atividades, sendo que as pessoas com o diagnóstico
frequentemente têm condições como epilepsia, depressão,
ansiedade e déficit de atenção e hiperatividade.

CÂMARA APROVA USO DE VAGAS
PREFERENCIAIS POR PESSOAS NO

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
 

ESTUDANTES DE SÃO
LOURENÇO E MARIA DA FÉ
CRIAM PROPOSTAS SOBRE

MEIO AMBIENTE PARA ENVIAR
A DEPUTADOS ESTADUAIS

 
Incentivo à compostagem e ao abandono
do uso de agrotóxicos, criação de locais
próprios para o descarte de óleo de
cozinha e inserção de debates sobre o
consumismo nas escolas foram algumas
das sugestões feitas por alunos do Ensino
Médio das cidades de São Lourenço e
Maria da Fé durante a realização da
Plenária Municipal do Parlamento Jovem
de Minas, um dos momentos mais
importantes do projeto.

Durante o evento, que ocorreu de forma
online no dia 15 de setembro, os
estudantes discutiram propostas sobre o
meio ambientem nos moldes de uma
sessão legislativa. As sugestões já haviam
sido escritas anteriormente de forma
individual. A Plenária ocorreu para que
elas fossem debatidas coletivamente,
podendo ser modificadas ou suprimidas.

As ideias aprovadas pelos alunos serão
levadas à etapa regional do projeto,
marcada para o dia 06 de outubro.
Estudantes de São Lourenço, Itajubá,
Maria da Fé, Marmelópolis e Baependi se
encontrarão virtualmente para uma
experiência legislativa ainda intensa. Cada
município levará suas sugestões, que
serão debatidas nesse grupo maior. As
propostas aprovadas seguirão para a
Plenária Estadual, da qual participam
alunos de mais de cem cidades de Minas
Gerais.

O documento final é entregue aos
deputados, que podem aproveitar as
ideias dos jovens para a elaboração de
indicações, requerimentos e projetos de
lei, como já aconteceu em várias edições
do projeto. Os participantes podem
consultar no site da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais como está o andamento
de cada proposta feita.

Saiba mais sobre a Escola do Legislativo:
CLIQUE AQUI

VEREADORES APROVAM CRIAÇÃO DE
REQUISITOS PARA MUNICIPALIZAÇÃO

DAS ESCOLAS ESTADUAIS

Em setembro ainda foi aprovado o projeto que determina
que a municipalização das escolas estaduais em São
Lourenço somente ocorra se houver aprovação do Poder
Legislativo e realização de audiência pública. A autoria é de
Daniela Bacha. Segundo a vereadora, o objetivo foi "dar
tranquilidade aos profissionais da educação do estado
diante do Projeto Mãos Dadas, garantindo o debate da
proposta".  Por se tratar de Emenda à Lei Orgânica, o texto
passou por duas votações em Plenário.

http://www.camarasl.mg.gov.br/v1/escola-do-legislativo/

