
PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota  - Serie

0000000144 - 1

Autenticidade

6I2A-I5FF

Data de Emissão ....:13/07/2021 17:00:50

Competência (Serv.):06/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social.: LACERDA ARAUJO E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 33.041.102/0001-04 IM: 762895 IE: Fone: 3300000000

Endereço.....: RUA PRUDENTE MORAIS,1111,CENTRO C - CEP:35020460

Município....: GOVERNADOR VALADARESUF: MG Email:lalmadvocacia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social.:EUCLYDES MARCOS PETTERSEN NETO

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....:064.600.326-70 IM: IE: Fone: 33 9 88194016

Endereço.....:RUA OLEGÁRIO MACIEL,774 APT 1401 - CEP : 35010200, ESPLANADA 

Município....:GOVERNADOR VALADARES UF:MG

Email........:euclidespettersen84@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNHO/2021

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.13.196.194

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através

do site: valadares.sigiss.com.br 

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço
1714 - ADVOCACIA.

I.N.S.S. (R$)

0,00

I.RENDA (R$)

0,00

PIS (R$)

0,00

COFINS (R$)

0,00

CSLL (R$)

0,00

OUTRAS DEDUÇÕES (R$)

0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES

0,00

SUBEMPREITADA

0,00

BASE DE CÁLCULO

12.000,00

ALÍQUOTA

0,0000%

VALOR DO ISS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

12.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 12.000,00



RECIBO 
 
 
 

VALOR R$12.000,00 

 

LACERDA & ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ 33.041.102/0001-04, com escritório profissional 

localizado na Rua Prudente de Moraes, 1111, Loja 19, Centro, Governador 

Valadares, declaro para os devidos fins, que, recebeu do Senhor Euclydes 

Marcos Pettersen Neto, Deputado Federal, brasileiro, solteiro, portador do CPF 

n.º 064.600.326-70, com endereço ao Anexo IV, Gabinete 456, Câmara dos 

Deputados, Brasília-DF, a importância de R$12.000,00 (doze mil reais), referente 

ao pagamento de serviços de consultoria e assessoria Jurídico-parlamentar 

prestados no mês de junho do ano de 2021. 

 

O presente recibo está diretamente ligado à Nota Fiscal de nº 0000000144-1 no 

valor de R$12.000,00 (doze mil reais) que segue anexo a este relatório. 

  

Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela quantia recebida e firmo o 
presente recibo. 

 

Governador Valadares, 13 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Lacerda Araújo e Leão Advogados Associados 

33.041.102/0001-04 

 



RELATÓRIO MINUTA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA & ASSESSORIA 

JURÍDICO-PARLAMENTAR 

 

 

 

Trata o presente acerca de pontual relatório/minuta atinente aos serviços de 

consultoria e assessoria Jurídico-parlamentar prestados pelo subscritor e demais 

associados ao Gabinete Parlamentar do Deputado Federal Euclydes Marcos 

Pettersen Neto (PSC/MG), quanto ao Requerimento de Urgência 78/2021, no 

que concerne a votação do Projeto de Lei nº 33 de 2021, que propõe a 

“alteração do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 

para tornar crime o descumprimento da ordem prioritária de vacinas.” 

 

 

Este relatório foi realizado para o Deputado Federal Euclydes Marcos 

Pettersen Neto e foi pago conforme Nota Fiscal de nº 0000000144-1 e recibo 

anexos. 

 

O Requerimento de Urgência nº 78/2021 – previsto no art. 155, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados – trata-se de uma alternativa para 

que determinada proposição tramite em regime de prioridade. Esse regime 

ocorre em momento que se configure a defesa da sociedade democrática e das 

liberdades fundamentais. Sua incidência dispensa algumas formalidades 

regimentais e ocorre em situações de “calamidade pública; de Declaração de 

Guerra, Estado de Defesa, Estado de Sítio ou Intervenção Federal nos estados; 

acordos internacionais e fixação dos efetivos das Forças Armadas, entre outros 

casos.” 

Uma vez sendo aprovada, a proposição será colocada na Ordem do Dia 

da sessão deliberativa seguinte, mesmo que seja no mesmo dia. Dessa forma, 

se garante a celeridade daquela demanda e permite-se que a matéria em 

questão seja avaliada com prioridade. 

O Projeto de Lei nº 78/2021, de autoria do Deputado Federal Hugo Motta 

(REPUBLIC/PB) e outros, observa a emergente necessidade de criar algum 



mecanismo mais eficaz para punir atividades que desrespeitem a ordem 

prioritária de vacinação à COVID-19. Diante do delicado momento vivenciado no 

país, em que milhares de vidas são perdidas diariamente, em decorrência da 

pandemia do COVID-19, é urgente que se adotem medidas que impeçam a 

fraude ao sistema aplicado.  

O plano nacional de vacinação destina-se exatamente a operacionalizar 

e monitorar o plano de aplicação das vacinas, de modo que os grupos 

prioritários, população-alvo, capacitações e estratégias para a vacinação sejam 

atendidos da forma mais adequada à suas debilidades. 

É também por isso que se apresenta como mais urgente a priorização 

da medida que propõe o REQ 78/2021. Com a implantação de penalidades mais 

rígidas para aqueles que descumprirem as medidas propostas para a ordem de 

vacinação, o sistema prioritário passará a ser visto com mais seriedade e rigor, 

evitando assim que continuem a crescer os casos de desrespeito à ordem 

imposta. 

Pretende-se com a proposição ora apresentada, criar maior 

criminalização aos que desrespeitarem a ordem de prioridade proposta ao 

sistema de vacinação. Ao passo que, como consequência, busca-se reprimir 

aqueles que venham a praticar a tentativa de beneficiar a si ou a outrem se 

valendo do cargo ou de alguma viabilidade que o favoreça.  

Assim, qualquer conduta que de alguma forma, desrespeite a 

implementação da eficaz vacinação, em primazia dos grupos prioritários, deve 

ser repreendida de maneira veemente, e cada vez mais eficaz, para que se puna 

proporcionalmente ao dano, e como consequência, se crie um receio maior aos 

que cogitarem infringir as regras estabelecidas.  

Frente ao enorme desafio provocado pela pandemia da Covid-19, a 

vacina assumiu um protagonismo ainda maior no Brasil e no mundo. Na ausência 

de remédios cientificamente eficazes, a imunização se torna a saída mais eficaz 

e acaba por se tornar um ponto importantíssimo que deve ser atentado pela 

fiscalização, tendo esta, a função de evitar e coibir práticas que permitam o 

favorecimento indevido de algumas pessoas.  

O caráter emergencial do Projeto de Lei 78/2021 pode garantir a 

efetividade da sistematização das vacinas, que visa a adequada prevenção da 



população, ao passo que permitirá maior segurança, impedindo que sigam 

impunes aqueles que se valem de privilégios ou valendo do cargo, para violar a 

ordem de vacinação prioritária, em interesse próprio ou alheio. 

Restando configurada a relevância de se aderir ao Requerimento de 

Urgência 78/2021, que preza pela celeridade em ações emergenciais para 

requerer o regime de urgência na apreciação do Projeto de Lei nº 33/2021. 

Deste modo, diante dos apontados estudos foi apresentado ao Ilustre 

Contratante, relatório-minuta da consultoria-assessoria jurídico-parlamentar, 

destacando parecer favorável e em conformidade com o Requerimento de 

Urgência nº 78/2021 para apreciação do Projeto de Lei nº 33 de 2021, devido a 

situação extraordinária da qual se encontra instalado perante o ordenamento 

jurídico brasileiro. 

 

Governador Valadares, 13 de julho de 2021. 

 

 

 

Lacerda Araújo e Leão Advogados Associados 

33.041.102/0001-04 


