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São Lourenço realizou grande
desfile cívico no dia 1º de Abril

O desfile cívico do dia 01 de Abril em São Lourenço trouxe grandes novidades em comemoração aos 90 anos de emancipação político administrativa. O evento teve início ás 9h, após o hasteamento das bandeiras no Paço Municipal. Nesta ocasião, as autoridades presente fizeram seus discursos e deram início ás comemorações.
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EDITORIAL Choque de capitalismo
jornalismo@portalalternativa.com.br

Por força de duras circunstâncias, o Brasil está abandonando
aos poucos o modelo de “capitalismo companheiro” que vigorou soberano durante os governos petistas. A grande generosidade do Estado em relação a
várias empresas, concedendo-lhes benefícios que, na prática,
acabavam por reduzir ou até
mesmo anular o risco inerente
ao sistema capitalista, hoje simplesmente não cabe mais no Orçamento.
É claro que esse choque de
realidade – afinal, certos setores
produtivos, antes acomodados
às relações privilegiadas com o
Estado, agora terão de reaprender a viver sem os estimulantes
fiscais que lhes eram oferecidos
a título de vivificar a economia
– não será recebido sem choro
e ranger de dentes. Mas o governo deve persistir nas medidas
capazes de restituir ao mercado
seu caráter concorrencial e livre,
única maneira de encorajar nos
brasileiros o espírito empreendedor, fundamental para o desenvolvimento do País.
O mais recente movimento
nesse sentido foi a decisão de
acabar com a desoneração da
folha de pagamento para a maioria dos setores da economia. O
governo espera arrecadar R$ 4,8
bilhões com a medida, que beneficiava 40 mil empresas em
cerca de 50 setores e representou espantosa renúncia fiscal de
R$ 54 bilhões entre 2012 e 2015.
O governo de Dilma Rousseff esperava estimular a economia e
gerar empregos, mas não foi o

que se viu – nem empregos foram gerados nem a economia
reagiu.
Durante muito tempo, porém,
acreditou-se que cabia ao Estado estimular os agentes econômicos, como se a mera vontade
do governo bastasse. Essa política fez os incentivos fiscais saltarem de R$ 209 bilhões em 2011,
ano em que Dilma Rousseff assumiu a Presidência, para R$ 408
bilhões em 2015, quando a crise
já estava à vista de todos e não
podia mais ser maquiada pela
contabilidade criativa. Essa bondade estatal custou mais de 6%
do PIB, três vezes a média verificada nos anos 1980 e 1990. Era
obviamente insustentável.
Mais do que esses números
estratosféricos, que ajudam a
explicar a extrema penúria atual, o resultado perverso do voluntarismo petista foi a consolidação da mentalidade segundo
a qual todo empreendimento
deve contar sempre com a participação do Estado. Felizmente,
em razão das imensas dificuldades que o País hoje enfrenta, esse edifício de favores assentado
sobre relações de camaradagem,
que comprometem a livre concorrência, começa a ruir. O BNDES, por exemplo, mudou drasticamente de orientação. Em vez
de privilegiar os “campeões nacionais” eleitos pelo lulopetismo,
voltou a apoiar empreendimentos de todos os tamanhos, com
ênfase em capital de giro, essencial para manter a economia funcionando.
Além disso, o governo mudou

MONS. JONAS ABIB

Está mais do que na hora de aceitar o fato de que a
recuperação do País só será possível quando as relações de
compadrio derem lugar ao verdadeiro capitalismo

a fórmula de cálculo da taxa de
juros sobre os empréstimos do
BNDES, para reduzir o subsídio
ali embutido. Isso faz parte da
intenção do governo de enxugar
o crédito direcionado, nome que
se dá aos financiamentos oficiais
– e que o presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn, apelidou
de “meia-entrada”, isto é, um
benefício que não se explica senão como benesse a certos setores, pago pelos contribuintes.
Outro sinal de racionalidade
foi a decisão do governo, anunciada em fevereiro, de reduzir a
exigência de conteúdo local para o setor de petróleo e gás, política que, a título de estimular
a indústria brasileira, encarecia
a produção e diminuía a competitividade da Petrobrás. Os petistas, é claro, reagiram com a
habitual fúria. Na sexta-feira pas-

sada, a bancada do PT na
Câmara chamou a decisão
de “crime de lesa-pátria”. Já
a Petrobrás, que luta para
se recuperar após ter sido
dilapidada e assaltada pelo
PT e seus associados, disse
que a medida do governo é
“bem-vinda”.
Em todos esses casos, algumas associações empresariais manifestaram grande
descontentamento. Chegaram a falar em “desastre”.
Trata-se de um exagero. É
evidente que ninguém gosta de perder privilégios. Mas
está mais do que na hora de
aceitar o fato de que a recuperação do País só será
possível quando as relações
de compadrio derem lugar
ao verdadeiro capitalismo
(O Estado de S. Paulo)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Reflexão

Clame ao Senhor MENSAGEM DE
e a vitória virá! NOSSA SENHORA

ta

Com o Senhor a vitória é cer-

Em geral, quando passamos
por situações difíceis, sentimo-nos angustiados, caímos em desespero e nos fechamos em nós
mesmos. O problema nos envolve de tal forma, que nos esquecemos de Deus e passamos a
alimentar sentimentos negativos.
Facilmente aceitamos as insinuações do inimigo, que nos
incita a nos revoltarmos contra
o Senhor, acusando-o de ser o
causador de toda dor, doença,
infelicidade e, principalmente,
morte.

Na hora do desespero, não
faltam pessoas que batem em
nossas costas e dizem: “Paciência! É a vontade de Deus”. Precisamos entender que o Senhor
é o nosso maior aliado, só Ele
pode vir em auxílio da nossa fraqueza.
O livro do Salmo 18 nos ensina a viver abandonados em
Deus e a confiar plenamente no
socorro do Céu. Quando invocamos o nome do Senhor, Ele se
compadece de nossas misérias
e se inclina em nossa direção.
O amor de Deus é tão grande, que Ele vem ao nosso encontro, pega-nos no colo, cuida de
nossas feridas, restabelece nossa dignidade de filhos e cura o
nosso coração de toda desesperança. Se confiarmos nossos problemas a Jesus e proclamarmos
o seu senhorio sobre toda e qualquer situação, não seremos abalados de forma nenhuma.
Creia que para Deus nada é
impossível, pois o único impossível para Ele é deixar de nos
amar.

“Queridos filhos! Hoje os
convido a rezarem pela paz:
paz no coração do homem,
paz nas famílias e paz no
mundo. Satanás é forte e deseja colocar todos vocês contra Deus, fazê-los voltar às
coisas humanas e destruir,
nos corações, todo sentimento em relação a Deus e às
coisas de Deus. Vocês, filhinhos, rezem e lutem contra
o materialismo, o modernismo e o egoísmo que o mundo lhes oferece. Filhinhos
decidam-se pela santidade,
e Eu, com Meu Filho Jesus,
intercedo por vocês. Obrigada por terem atendido ao
meu chamado”. (25-01-2017)
Satanás é forte e deseja
coloca-los contra Deus e destruir os corações
Sempre foi esta a sua meta. Destruir ou interferir nas
coisas santas com o intuito
claro de confundir ou desnortear, principalmente, as
almas de boa vontade. Sabe
o maldito que, se ele conseguir influenciar o chefe de

uma equipe, um diretor espiritual ou mandatário de
uma nação, a sua vitória está praticamente ganha.
Ele conhece os pontos fracos do ser humano e é por
eles que atua com frequência. Não perde nenhuma oportunidade...
Quando encontra barreira, por parte dos fiéis, ou almas santas, esbraveja, irrita-se contra o Céu, contra o
Espírito Santo, contra a Santíssima Virgem Maria, porque sabe que é Neles que as
almas fiéis vão buscar a força de que dispõem para vencê-lo. Satanás é “forte” e, ao
mesmo tempo, um covarde.
Um pouco de água benta
aspergida sobre um objeto
de estimação ou uma imagem, faz com que ele fuja
imediatamente. Felizes os
que se abrigam sob o manto
de Nossa Senhora e nada temem do maligno.
Fonte: Informativo Rainha
da Paz

SIMONE GANNAM
Falando sigannam@yahoo.com.br
ao Coração

UM DIA QUE FICOU
NA HISTÓRIA
No dia 21 de abril em nossa
casa, sempre celebremos um
acontecimento muito importante, desde de que me entendo por gente: o dia do meu batismo. Neste dia, todos os anos,
rezamos e agradecemos pela
graça de ter recebido o Espirito Santo e ter me tornado filha
de Deus, membro da Sua Igreja.
Meu pai conta que quando
ele foi batizado, houve uma
grande festa na família e quis
repetir isso com os filhos (depois com os netos), para deixar
registrada a importância deste
Sacramento, através do qual
passamos a fazer parte da família de Deus. E assim fez comigo e com meu irmão. Ele fez
questão que eu fosse batizada
na Ermida Bom Jesus do Monte, na mesma pia batismal que

ele, pelo primo tão saudoso
Monsenhor Fuhad Lage. E houve depois uma festa que dizem
ter sido muito bonita. A partir
de então, a medida em que fui
crescendo, iam falando sobre
aquela data de um modo tão
especial que não havia como
eu não compreender, apesar
de criança, a profundidade de
ser batizada e a necessidade
de ser sinal de luz para o próximo.
Aprendi no seio de uma família cristã que o dia do batismo é tão relevante quanto o
dia do nosso nascimento e procuro transmitir isso a meus filhos, assim como me foi ensinado.
Para mim este dia sempre
será especial, e literalmente ficará marcado como um dia que
ficou na história!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Tendências e Lançamentos
– Botas do Inverno 2017

Romântica, a cena se traduz
em duas linhas: Teatral e Folk
sendo que a primeira vem com
materiais como o veludo e detalhes em pedraria e tonalidades mais suaves. Já no folk a
cartela de cores aparece mais
escura em cores diferentes e
mix de materiais. Brocados e
matelassados também estão
em alta.
Já o Exagero em cena, traz
duas vertentes: Miscelânia e
Disco, a primeira para o início
de outono e a outra para o inverno. Miscelânia traz uma
cartela de cores mais ousadas,
em tonalidades saturadas, padronagem alegre e materiais
usados de forma não convencional. Pelo, pompons, camurça e animal print estão em alta. Já Disco vem com detalhes
brilhantes em couros metálicos, verniz ou glitter, com toques retrô e detalhes de bijuterias nas alças.
As botinhas de cano curto,
as ankle boots, são a grande
estrela da estação! Aparecem
com patches, brilhos metalizados e efeitos tratorados nas
solas. Já as open boot, botinhas de cano curto também,
só que abertas na frente deixando os dedinhos à mostra,
perderam um pouco a força.
Referência arredondadas
também serão bastante usadas e vêm através de esferas

em detalhes, estampas ou
aviamentos, ou ainda no corpo da peça, como em saltos
arredondados, por exemplo.
Outro destaque é o branco,
que chega com pegada mais
futurista e promete ser um
dos hits do inverno 2017, principalmente para as fashionistas que já adotaram os tênis
brancos há algumas estações.
A cor aparece também em solados altos e emborrachados.
A bota de veludo com acabamento molhado vem surgindo como tendência e ganha mais força nessa temporada, o modelo está entre os
prediletos de artistas, bloggers e fashionistas. Nas roupas o tecido apareceu em temporadas passadas, mas a moda não bombou, será que nos
calçados pega?
Cartela de cores
As cores de botas que vão
estar na moda para o inverno
2017 são o preto (clássico e
atemporal), café e outros tons
terrosos e neutros, o chocolate é uma das fortes apostas.
O branco que vem como
um dos destaques da estação.
Nos metalizados, o prata, o
dourado e o cobre vem com
muita força. Já nos veludos e
brocados, tons de vinho, azul
e beges puxando pro dourado
ou mostarda.
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São Lourenço realizou grande
desfile cívico no dia 1º de Abril

rico da cidade, homenageando
aqueles que fazem parte da cultura local e destacando para os
jovens as suas raízes.
Após o desfile, um grande
marco na história da emancipação foi revivido pelas autoridades presentes. A foto que ilustra
a assinatura do documento de
emancipação foi refeita no mesmo local onde foi assinada em

O desfile cívico do dia 01 de
Abril em São Lourenço trouxe
grandes novidades em comemoração aos 90 anos de emancipação político administrativa. O
evento teve início ás 9h, após o
hasteamento das bandeiras no
Paço Municipal. Nesta ocasião,
as autoridades presente fizeram
seus discursos e deram início ás
comemorações.
O destaque para este ano, foram os desfiles do Exército e Aeronáutica, em uma grande apresentação militar. O desfile da Aeronáutica contou com a ilustre
presença do Brigadeiro Jayme

Ferreira, da Escola de Especialistas da Aeronáutica de Guaratinguetá. Além disso, foi disponibilizado um avião da aeronáutica que fez alguns sobrevôos na
cidade durante o desfile.
As escolas e entidades abrilhantaram o desfile, que teve como tema principal “90 anos em
90 Histórias”, homenageando a
memória da cidade e personalidades que fazem parte da história de São Lourenço. Os diretores, professores e alunos demonstraram toda a criatividade
em empenho ao promover um
desfile alegre e emocionante.

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Participaram também os alunos
do Projeto Crer-Ser e o CRAS,
com grandes apresentações.
O Exército trouxe para a Av.
Dom Pedro II os veículos militares, com destaque para o Half-Track, que foi usado na 2º Guerra Mundial para transporte dos
combatentes. Nele, desfilaram
o ex-chefe de instrução do Tiro
de Guerra junto com ex atiradores. No Jeep Willis desfilaram em
destaque o ex- combatente da
guerra, Tenente Coronel Leonel
Junqueira, aos seus 102 anos de
vida, o 3º Sgto Antônio de Oliveira Rezende e a Sra. Zeni Dutra, filha do fundador do Tiro de
Guerra. Os veículos ainda ficaram expostos no Calçadão II para a população.
A Secretaria de Turismo e Cultura vai promover, ao longo do
ano, vários eventos comemorativos baseados no resgate histó-

CHAMADA PÚBLICA Nº 02 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILAR
DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O 2º. QUADRIMESTRE DE 2017.
A Empresa RPE EMPREENDIMENTOS ALIMENTARES EIRELI, fornecedora de alimentação escolar no município de São Lourenço – MG - torna público que em cumprimento a lei 11.947/2009
e resolução 26/2013 do FNDE, está disponibilizando edital e relação de produtos para o recebimento das propostas de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender
a Merenda Escolar, dentro dos requisitos da lei.
A entrega do edital será realizada, até o dia 29/04/2017- de 08:00 horas às 16:00 na Av. Getúlio Vargas - n°1333, Bairro Vila Esperança, cidade de São Lourenço - MG.
Os agricultores familiares interessados deverão entregar toda a documentação exigida pelo Edital, no endereço acima, até o dia 29/04/2017 - e estar organizados em grupos formais e/
ou informais e precisarão cumprir as seguintes exigências:
- Possuir condições de emitir documento fiscal (nota fiscal);
- Possuir condições higiênico-sanitárias de acordo com a legislação;
- Possuir viabilidade (condições) de fornecimento constante;
- Possuir DAP – Declaração de Aptidão junto ao PRONAF agricultura familiar – conforme lei
n° 11.326/2006;
- Projeto de Venda de gêneros alimentícios. Esse projeto deve ser feito, através de uma Entidade Articuladora, cadastrada no Sistema Brasileiro de Trabalhadores Rurais, Sindicatos dos
Trabalhadores da Agricultura Familiar ou entidades credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Exemplo: Emater

Homenagem

Social

EXPEDIENTE

Servidores do Presidio de São Lourenço, entregam no Asilo São Vicente de Paulo e outras entidades sociais da cidade, verduras e hortaliças cultivadas pelos reeducandos, na horta comunitária da Unidade.

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares

1927, no Hotel Brasil, e o documento de emancipação foi simulado e assinado por todos. Este
documento será colocado em
uma cápsula do tempo para ser
reaberto no centenário da cidade, daqui a 10 anos. A cápsula
será feita na Escola Mello Viana
no dia 20 de agosto, quando a
instituição também completar
90 anos de sua inauguração.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo.
Jornalista Responsável: João Vicente Nogueira (MTB 18.220/MG). Diagramação: João Vicente Nogueira. Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula
Dutra. Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra. Assessor Jurídico: José Manoel Pereira. Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Anderson Joinha, Vera M. Gannam de Castro, Simone Gannam L. Ribeiro, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa M. D. de Almeida, Filipe
Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario Henrique Poli de Oliveira,
Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

A Prefeita Célia Cavalcanti, juntamente com diversas autoridades da cidade, assinaram o documento em homenagem aos
90 anos da Emancipação Politico e Administrativa do município.
O evento aconteceu, no dia 1º último, no Hotel Brasil, mesmo local onde em 1927, o Governador do Estado, Dr. Antonio
Carlos de Andrade, assinou e emancipação.
Parabéns a Diretoria de Cultura por tão memorável evento.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.331 DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
A TÍTULO PRECÁRIO
DECRETO Nº 6.331
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 004/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Moema Comercial Ltda - EPP - CNPJ: 03.134.867/0001-28
R$ 16.750,00 (dezesseis mil setecentos e cinquenta reais), licitante vencedor
do processo licitatório nº 0007/2017, Pregão Eletrônico nº 0004/2017. São Lourenço, 06 de fevereiro de 2017. Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima –
Prefeito Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0007/2017, Pregão Eletrônico nº 0004/2017, que tem como objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de pó de café e açúcar para atender diversos setores
da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.
São Lourenço, 06 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI COMPLEMENTAR Nº 022/2017 DISPÕE SOBRE ALTERNAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 04, DE 27 DE MAIO DE 2014.
LEI COMPLEMENTAR Nº 022/2017
Dispõe sobre alternações na Lei Complementar nº. 04, de 27 de maio de
2014.
O Povo do Município de São Lourenço, por seus representantes aprovou, e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art.1º. Fica alterada a redação do §3º do artigo 14 da Lei Complementar nº.
04, de 27 de maio de 2014, criado pela Lei Complementar nº. 06, de 01 de setembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.14. ......
§3º O Assessor Parlamentar poderá ser exonerado e substituído a qualquer
tempo a pedido do Vereador que o indicou.”
Art.2º. Ficam incluídos, no artigo 14, os §§ 5º, 6º e 7º, com a seguinte redação:
“Art.14. ......
§5º. O Assessor Parlamentar terá jornada de trabalho em regime de dedicação integral, exigindo-se, porém, a prestação de serviços de, no mínimo, 20
(vinte) horas semanais no gabinete do Vereador, situado na Câmara Municipal,
a serem comprovadas mediante Relatório de Presença a cargo do Vereador assessorado, conforme modelo do Anexo VI.
§6º. O Assessor Parlamentar deverá apresentar ao Vereador assessorado
Relatório de Atividades Mensais, até o dia 5 (cinco) de cada mês, descrevendo,
pormenorizadamente, as atividades realizadas semanalmente, conforme modelo do Anexo VII.
§7º. O Relatório de Presença e o Relatório de Atividades Mensais serão assinados pelo Assessor Parlamentar e pelo Vereador assessorado, ficando a guarda a cargo deste último até a exoneração do assessor, momento em que deverão ser remetidos à Câmara Municipal a fim de serem arquivados.”
Art.3º. Ficam revogados os cargos de: Coordenação de Relações Institucionais e Assessoria Legislativa do Anexo II "Emprego Público em Comissão de Livre Nomeação e Exoneração" da Lei Complementar n.º 004, de 27/05/2014.
Art.4º. Ficam revogados no quadro de Descrição de Cargos do Anexo III, da
Lei Complementar n.º 004/05/2014 os cargos de: Coordenação de Relações
Institucionais e Assessoria Legislativa.
Art.5º. Altera a redação do inciso I do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar
n.º 04, de 27 de maio de 2014, passando o mesmo a vigorar com a seguinte
redação:
"Art.20. ..................
§1º. .............................
I - a avaliação de desempenho será feita pela Mesa Diretora, mediante preenchimento de questionário próprio constante de Resolução do Legislativo Municipal."
Art.6º. Ficam incluídos os Anexos VI e VII na Lei Complementar nº. 04, de
27 de maio de 2014, passando a vigorarem com as seguintes redações:.
LEI COMPLEMENTAR Nº 022/2017
ANEXO VI
RELATÓRIO DE PRESENÇA

Nome do Assessor Parlamentar:
Nome do Vereador Assessorado:
Mês:
____________________________
Assessor Parlamentar
_____________________________
Vereador
LEI COMPLEMENTAR Nº 022/2017
ANEXO VII
RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAIS
Nome do Assessor Parlamentar:
Nome do Vereador Assessorado:
Mês:

Dispõe sobre permissão de uso de bem público a título precário e dá outras
providências.
A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, pelo art.19, §3º, combinado com art.90, incisos IX, X, XII e XVII, da
Lei Orgânica Municipal; considerando a parceria efetuada pelo SINE–Sistema
Nacional de Emprego de São Lourenço e a Empresa Única Escola de Profissões
Ltda – ME que, através de sua equipe, ministrará a realização de Curso de Qualificação Profissional para atendimento a população de São Lourenço e cidades
adjacentes;considerando a solicitação formulada através do requerimento nº.
15968 de 23/01/2017, protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São Lourenço, solicitando espaço na Escola Municipal Dr. Melo Viana,
para a realização do referido curso; considerando que cabe a Chefe do Poder
Executivo dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública;
DECRETA:
Art.1º. Fica concedida, a título precário, à Empresa Única Escola de Profissões Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.007.559/0001-22, situada à Rua
Emília Rosa da Silva, 173, bairro Presidente Roosevelt, Uberlândia /MG, representado pelo Sr. Marco Antônio Martins da Silva Filho, portador do RG nº. MG–
17.862.748 e CPF nº. 113.559.396-58, residente à Rua Augusto Ruschi, 156 –
bairro São Jorge, Uberlândia/MG, a permissão de uso de bem público de 03
(três) salas pertencentes à Escola Municipal Dr. Melo Viana.
Art.2º. O permissionário utilizará a área mencionada no artigo anterior para a realização de Curso de Qualificação Profissional visando o atendimento a
população de São Lourenço e cidades adjacentes, no período de 06/02/2017 a
06/06/2017, de segunda a sexta-feira, no horário das 19:00min as 22:00min.
Art.3º. As despesas decorrentes da presente permissão, tais como: ECAD,
segurança, instalação de ligações provisórias e os valores atribuídos ao consumo de energia elétrica, contratadas junto a CEMIG, os alvarás da Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros, infraestrutura, etc, correrão por conta e expensas do
permissionário.
Art.4º. O permissionário deverá apresentar a Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana, a guia de pagamento dos valores devidos ao ECAD, caso haja
a exibição de obras fonográficas, os alvarás expedidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, até o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antecedidos
da realização do Evento, apurada a necessidade dos Órgãos Fiscalizadores e o
recolhimento, antecipado, dos valores relativos ao “Preço Público” e “ISSQN”
aos cofres públicos, conforme disposto nos Decretos nº. 4.900/13 e 5.376/2014.
Parágrafo Único. O não atendimento ao estabelecido neste artigo sujeitará
o cancelamento do evento, cabendo ao Poder Executivo Municipal revogar a
presente permissão, através de Decreto.
DECRETO Nº 6.331
Art.5º. O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele,
seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal, arcando, financeiramente, com possíveis danos causados ao bem público utilizado, que
deverá ser entregue nas condições que o encontrou, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após a data prevista para encerramento de suas atividades.
Art.6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 07 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI MUNICIPAL Nº 3.275 CONCEDE O REAJUSTE ANUAL AOS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS.
LEI MUNICIPAL Nº 3.275
Concede o reajuste anual aos Subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito
e Secretários Municipais.
O Povo do Município de São Lourenço/MG, por seus representantes aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Com base no artigo 37, X da Constituição Federal e a Lei Federal nº.
10.331, de 18/12/2001, fica concedida a Revisão Geral Anual dos Subsídios do
Prefeito Municipal, Vice- Prefeito e Secretários Municipais, com base no Índice
Geral de Preços de Mercado – IGPM, apurado em 7,17% (sete vírgula dezessete por cento) referente ao ano de 2016.
Art.2º. Fica autorizado o reajuste geral anual previsto no Inciso X, do artigo
37, da Constituição Federal, como base na apuração do IGPM – Índice Geral de
Preços de Mercado, apurado no final de cada exercício, com vigência a partir
de janeiro de cada ano da Legislatura.
Art.3º. A despesa decorrente deste Projeto de Lei correrá por conta de dotação própria prevista em Orçamento.
Art.4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1º de janeiro de 2017.
Mando, portando, a todos a quem o conhecimento desta Lei competir, que
a cumpram e a façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se contém.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 08 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

____________________________
Assessor Parlamentar
____________________________
Vereador
Art.7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Mando, portando, a todos a quem o conhecimento desta Lei Complementar competir, que a cumpram e a façam cumprir, fiel e inteiramente como nela
se contém.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 07 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.310 DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL SINDICANTE PARA
APURAÇÃO DOS FATOS NARRADOS EM DOCUMENTAÇÃO DIRIGIDA AO
ANTERIOR CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DO OFÍCIO
FORMULADO PELA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 2.310

acostado ao referido ofício, o Boletim de Ocorrência nº. M4122-2016-83766672,
lavrado com base no desaparecimento de uma máquina fotográfica registrada
como patrimônio da Assessoria de Comunicação Social; considerando que se
encontra acostado, também, ao referido ofício, cópia de receituário médico
que atesta que a servidora pública subscritora do ofício em epígrafe faz uso de
medicamentos controlado; considerando que os fatos e considerações narrados no contexto do expediente dirigido ao Prefeito Municipal da Administração
anterior, buscam demonstrar o cometimento de prática de assédio moral e
abuso de poder por parte de ocupante de cargo de alto escalão da Administração Pública Municipal, sendo que tal situação requer minuciosa análise ensejando a necessidade de designação de Comissão Sindicante para apuração dos
fatos; considerando que cabe a Prefeita Municipal da Atual Administração resolver os assuntos afetos à Administração do Município, e no presente caso,
adotar as medidas cabíveis para apuração dos fatos, visando estabelecer as
respectivas responsabilidades por eventuais ilegalidades ocorridas;
RESOLVE:
Art.1º. Ficam designados os seguintes membros: o Sr. Thiago Greca Maia,
Srª. Lucilene de Oliveira Reges e a Srª. Eliana Rodrigues, sob a presidência do
primeiro, comporem Comissão Especial Sindicante destinada a apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta data, sendo permitida uma única prorrogação por igual período, os fatos apontados através do Ofício e da documentação acostada ao mesmo, ora dirigido ao Prefeito Municipal da Administração
anterior pela servidora pública municipal nomeada para o cargo de “Assessor
de Comunicação Social”, protocolizado junto a Secretaria Executiva de Gabinete sob o nº. 0649, em 29/08/2016.
Art.2º. A Comissão designada deverá proceder com a análise dos fatos,
através da realização de oitiva com todos os envolvidos, devendo emitir relatório necessário à instrução de decisão final por parte da Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art.3º. Os servidores designados deverão atuar fora do expediente normal
de suas atividades para realização dos trabalhos afetos a presente sindicância,
inclusive para elaboração de relatório final.
PORTARIA Nº 2.310
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria
nº.2.273 de 01/09/2016, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 07 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.312 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PORTARIA Nº 2.312
Dispõe sobre concessão de licença sem remuneração e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII, XIII, XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando a solicitação de licença sem remuneração de servidor público
municipal, concursado, pelo período de 06 (seis) meses, através do protocolo
nº. 16391 de 07/02/2017, do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
São Lourenço;considerando o disposto no art.78, da Lei Complementar nº.
002/11 e suas alterações; considerando as normas estabelecidas no Decreto
nº. 4.236 de 01/08/2011; considerando que compete a Prefeita a expedição
de atos relativos à situação funcional dos servidores públicos;
RESOLVE:
Art.1º. Fica concedida licença sem remuneração ao Sr. Orlando Silva Gomes,
servidor público municipal, concursado, ocupante do cargo de“Auxiliar de Técnico de Raio X”, Símbolo “CE-I”, pelo período de 06 (seis) meses, a partir de
15/02/2017.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 09 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.312 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PORTARIA Nº 2.312
Dispõe sobre concessão de licença sem remuneração e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII, XIII, XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando a solicitação de licença sem remuneração de servidor público
municipal, concursado, pelo período de 06 (seis) meses, através do protocolo
nº. 16391 de 07/02/2017, do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
São Lourenço;considerando o disposto no art.78, da Lei Complementar nº.
002/11 e suas alterações; considerando as normas estabelecidas no Decreto
nº. 4.236 de 01/08/2011; considerando que compete a Prefeita a expedição
de atos relativos à situação funcional dos servidores públicos;
RESOLVE:
Art.1º. Fica concedida licença sem remuneração ao Sr. Orlando Silva Gomes, servidor público municipal, concursado, ocupante do cargo de“Auxiliar
de Técnico de Raio X”, Símbolo “CE-I”, pelo período de 06 (seis) meses, a partir de 15/02/2017.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Designa Comissão Especial Sindicante para apuração dos fatos narrados em
documentação dirigida ao anterior Chefe do Poder Executivo Municipal através
do Ofício formulado pela Assessora de Comunicação Social, em 22/08/2016 e
contém outras providências.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 09 de fevereiro de 2017.

A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais contidas no artigo 90, da Lei Orgânica Municipal; considerando os termos do ofício
formulado por servidora pública municipal nomeada para o cargo de Assessor
de Comunicação Social, protocolizado junto a Diretoria de Redação Legal e Arquivos Públicos sob o nº. 0649, em 29/08/2016, ora dirigido ao Chefe do Poder
Executivo Municipal da Administração anterior; considerando que se encontra

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 02 DE ABRIL DE 2017

5

Prefeitura Municipal de São Lourenço
Dispõe sobre concessão de licença sem remuneração e contém outras providências.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.315 DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR.
PORTARIA Nº 2.315
Dispõe sobre a delegação de competência para recebimento de ônibus escolar.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII, e XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando a carência de veículo na Secretaria de Municipal de Educação
para o transporte dos alunos da rede pública de ensino municipal; considerando a necessidade de designar servidor público para o recebimento de doação
de ônibus a ser realizada pela Secretaria de Educação de Minas Gerais; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo dispor sobre o funcionamento e organização da Administração Municipal, inclusive, designar servidores para missões especiais em prol da população sãolourenciana;
RESOLVE:
Art.1º. Fica delegada a competência, no âmbito da Administração Direta
do Poder Executivo, ao servidor Sr. Emídio Francisco Ferreirapara receber doação de ônibus escolar, assinar o respectivo Termo de Doação e realizar quaisquer atos para recebimento do veículo.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 15 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.315 DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR.
PORTARIA Nº 2.315
Dispõe sobre a delegação de competência para recebimento de ônibus escolar.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII, e XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando a carência de veículo na Secretaria de Municipal de Educação
para o transporte dos alunos da rede pública de ensino municipal; considerando a necessidade de designar servidor público para o recebimento de doação
de ônibus a ser realizada pela Secretaria de Educação de Minas Gerais; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo dispor sobre o funcionamento e organização da Administração Municipal, inclusive, designar servidores para missões especiais em prol da população sãolourenciana;
RESOLVE:
Art.1º. Fica delegada a competência, no âmbito da Administração Direta
do Poder Executivo, ao servidor Sr. Emídio Francisco Ferreirapara receber doação de ônibus escolar, assinar o respectivo Termo de Doação e realizar quaisquer atos para recebimento do veículo.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 15 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.342 DESIGNA OS MEMBROS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
DECRETO Nº 6.342
lia.

Designa os membros da Coordenação Municipal do Programa Bolsa Famí-

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art.90, da Lei Orgânica do Município
(LOM), c.c. o disposto nos incisos I e III, do art.14, do Decreto nº. 5.209/2004,
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome; considerando os
termos do Decreto Municipal nº. 3.886 de 22/07/2010, que instituiu a Coordenação Municipal do Programa Bolsa Família; considerando que o Programa
Bolsa Família atinge as famílias de baixa renda e que possui a principal importância no incentivo da permanência e assiduidade das crianças nas escolas;considerando
que cabe a Chefe do Poder Executivo Municipal exercer a direção superior, o
funcionamento e a organização da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Fica a Coordenação Municipal do Programa Bolsa Família, composta pelos seguintes membros:
I – Heny Alfradique Garcia
Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
II – Débora Regina Chagas
Representante da Secretaria Municipal de Educação;
III – Maria Julieta Salgado
Representante da Secretaria Municipal de Saúde.
Art.2º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº. 3.887 de 22/07/2010, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 13 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.314 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM
REMUNERAÇÃO
PORTARIA Nº 2.314

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes do Art.90, incisos IX, XII, XIII, XVII, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
considerando a solicitação de licença sem remuneração de servidora pública
municipal, concursada, pelo período de 06 (seis) meses, através do protocolo
nº. 066/GRH de 07/02/2017, da Gerência de Recursos Humanos; considerando
o disposto no art.78, da Lei Complementar nº. 002/11e suas alterações; considerando as normas estabelecidas no Decreto nº. 4.236 de 01/08/2011; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo a expedição de atos relativos
à situação funcional dos servidores públicos;
RESOLVE:
Art.1º. Fica concedida licença sem remuneração, pelo período de 06 (seis)
meses, a servidora pública municipal, concursada, Srª. ALINE MORAIS DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de “Inspetora de Aluno”, Símbolo “CE-II”, a partir
de 15/02/2017.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 13 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

Art.3º. Como Órgão de instância normativa, colegiada, consultiva e deliberativa de gestão ambiental no Município, cabe ao CODEMA gerir as políticas do
município ao meio ambiente.
DECRETO Nº 6.341
Art.4º. Compete ao CODEMA emitir laudos ou pareceres conclusivos embasados em Lei e devidamente justificados sobre os projetos que lhe são submetidos à apreciação, notadamente aqueles de ocupação de solo com riscos
ambientais, assumindo a responsabilidade pelas decisões efetivas de aprovação
ou não aprovação.
Art.5º. O mandato dos membros do CODEMA coincidirá com a da Prefeita
e o exercício da função é considerado de relevante serviço prestado à comunidade e exercida gratuitamente.
Art.6º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº. 6.067 de 30/08/2016, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 13 de fevereiro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.341 DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
– CODEMA.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6.341
Dispõe sobre a Constituição dos Membros do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pelos incisos IX, XII e XVII, do artigo 90, c.c. o artigo 198, inciso I, alínea “a”, ambos da Lei Orgânica Municipal (LOM), c.c. o que dispõe a
Lei Municipal nº. 1.218 de 26/11/1980 e suas respectivas alterações constantes
da Lei Municipal nº. 3.257 de 30/08/2016, sobre o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA; considerando que compete
a Chefe do Poder Executivo nomear os membros do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA; considerando que cabe a
Prefeita dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. O Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente
– CODEMA ficará constituído pelos seguintes membros:
I – MEMBROS DAS ENTIDADES DE PODER PÚBLICO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Titular: Márcia Elena da Silveira
Suplente: Luiz Roberto Miranda Bacha
COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Titular: Valter Lúcio de Oliveira
Suplente: Fagner Fernandes da Silva
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Titular: Roner Rocha
Suplente: André Luiz Esperidião
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Titular: Eduardo Rodrigues de Souza
Suplente: Josélia de Lorenzo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Titular: Antônio José de Souza Filho
Suplente: Frederico Ferreira de Vasconcelos
DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Titular: Edson Vitorino Nunes Filho
Suplente: Emídio Francisco Ferreira
POLÍCIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE
Titular: Maciel do Espírito Santo
Suplente: Roner Sebastião Mangia
DECRETO Nº 6.341
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Titular: Marisa Parente
Suplente: Rafael Balde da Silva
II – MEMBROS DAS ENTIDADES PRIVADAS:
OSCIP GAIA
Titular: Vanuza Bastos dos Santos
Suplente: Ana Paula de Lorenzo
CONSELHO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS
Titular: Lucrécia Elias Pereira da Silva
Suplente: Raquel Barbosa dos Santos
ONG TERRA DAS ÁGUAS
Titular: Katywscya Diniz Pereira
Suplente: Raquel Rodrigues Rissin Cohen
ONG SOS Rio Verde
Titular: Luiz Antônio Tavares
Suplente: Nelson de Almeida Rangel
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS (ÁREA DAS ÁGUAS)
Titular: Clarice de Oliveira Carmo
Suplente: Ozemar do Carmo
ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL SOCIAL (APPAS)
Titular: Fábio José Ronoya Assumpção
Suplente: Nair Ribas D’Ávila
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS – CDL
Titular: Terezinha de Jesus de Souza Gomes
Suplente: Marilda Arantes Maciel Pereira Ramiro
SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE
Titular: Joaquim Fernandes Areias
Suplente: Neusa Fernandez Jefferson de Souza
Art.2º. O Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente
– CODEMA observará o que dispõe a Lei Municipal nº. 1.218/80, suas respectivas alterações e as legislações estaduais e federais, assim como as ações e os
programas dos Órgãos Ambientais dessas duas esferas superiores.

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.345 DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
A TÍTULO PRECÁRIO
DECRETO Nº 6.345
Dispõe sobre permissão de uso de bem público a título precário e dá outras
providências.
A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, pelo art.19, §3º, combinado com art.90, incisos IX, X, XII e XVII, da
Lei Orgânica Municipal; considerando que compete a Secretaria Municipal de
Turismo, Esportes e Lazer a incrementação do Turismo no Município, através
da realização e captação de Eventos que propiciem o entretenimento e o lazer;
considerando a solicitação formulada através do requerimento nº. 16237 de
01/02/2017, protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
São Lourenço, que obteve a autorização pela Secretaria Municipal de Turismo,
Esportes e Cultura; considerando que cabe a Chefe do Poder Executivo dispor
sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública;
DECRETA:
Art.1º. Fica concedida, a título precário, à Empresa Luis Gustavo Cristino
Abbud, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.029.397/0001-14, situada à Fazenda Vargem da Cruz, S/Nº., bairro Área Rural, nesta cidade, representado pelo Sr. Luis
Gustavo Cristino Abbud, portadora do RG nº. M-5.251.556 e CPF nº. 005.874.47621, residente ao Anel Rodoviário, Km 01 - nesta cidade, a permissão de uso de
bem público, de parte da área pertencente ao Calçadão Silvério Sanches Neto,
a ser delimitada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura.
Art.2º. O permissionário utilizará a área mencionada no artigo anterior para instalação do “Cinema 6D” destinados ao entretenimento de adultos e crianças, no período de 22/02/2017 à 01/03/2017, sendo vedada à instalação de
barracas para a comercialização de alimentos, bem como a arrecadação e/ou
distribuição de qualquer tipo de donativo e, ainda, a distribuição de materiais
publicitários.
Art.3º. As despesas decorrentes da presente permissão, tais como: ECAD,
segurança, instalação de ligações provisórias e os valores atribuídos ao consumo de energia elétrica, contratadas junto a CEMIG, os alvarás da Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros, etc, correrão por conta e expensas do permissionário.
Art.4º. O permissionário deverá apresentar a Diretoria de Fiscalização e Regulação Urbana, a guia de pagamento dos valores devidos ao ECAD, caso haja
a exibição de obras fonográficas, os alvarás expedidos pela Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros, até o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antecedidos da realização do Evento, apurada a necessidade dos Órgãos Fiscalizadores e o recolhimento, antecipado, dos valores relativos ao “Preço Público” e
“ISSQN” aos cofres públicos, conforme disposto nos Decretos nº. 4.900/13 e
5.376/2014.
Parágrafo Único. O não atendimento ao estabelecido neste artigo sujeitará
o cancelamento do evento, cabendo ao Poder Executivo Municipal revogar a
presente permissão, através de Decreto.
DECRETO Nº 6.345
Art.5º. O permissionário responderá por todos os atos praticados por ele,
seus representantes ou prepostos, nos termos da Lei Civil e Penal, arcando, financeiramente, com possíveis danos causados ao bem público utilizado, que
deverá ser entregue nas condições que o encontrou, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após a data prevista para encerramento de suas atividades.
Art.6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 15 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0038/2017 DISPENSA 008/2017
Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o
processo nº 0038/2017, Dispensa 008, 24 inciso X da Lei 8666.93 e alterações,
licitante vencedora do processo licitatório Nilda Viana Fonseca com valor R$
18.000,00 (dezoito mil), cujo objeto Locação do imóvel situado na Avenida Damião Junqueira de Souza, 549 - Nossa Senhora de Fátima, para atender necessidades de atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social.
São Lourenço, 06 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 0038/2017 DISPENSA 008/2017
Extrato de Ratificação - O Prefeito, no uso de suas atribuições, ratifica o processo nº 0038/2017, Dispensa 008, 24 inciso X da Lei 8666.93 e alterações, licitante vencedora do processo licitatório Nilda Viana Fonseca com valor R$
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
2.09.03.13.392.0031.2.0116 - 3.3.90.39.00 Realização De Eventos Culturais
- - - - -- - - - - R$ 49.000,00
DECRETO Nº 6.344
Total da Sub-Unidade 03 - - - - - R$ 49.000,00
18.000,00 (dezoito mil), cujo objeto Locação do imóvel situado na Avenida Damião Junqueira de Souza, 549 - Nossa Senhora de Fátima, para atender necessidades de atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social.
São Lourenço, 06 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.344 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 526.820,63
AS DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.344
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 526.820,63 as dotações do Município de São Lourenço
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizada pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 526.820,63 ( quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e três centavos)
as seguintes dotações do Município de São Lourenço.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 02 - Advocacia Geral do Município
Sub-Unidade 00 - Advocacia Geral do Município
2.02.00.03.091.0001.2.0015 - 3.3.90.35.00 Gestão Da Advocacia Geral Do
Município - - R$ 248.680,00
Total da Sub-Unidade 00 - - - - -- - - - R$ 248.680,00
Total da Unidade 2 - - - - - - - - - R$ 248.680,00
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento,Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 01 - Diretoria de Administração
2.03.01.04.122.0001.2.0019 - 3.3.90.49.00 Gestão De Recursos Humanos
- - - - -- - - - - - - R$ 14.647,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - R$ 14.647,00
Sub-Unidade 05 - Fundo Municipal De Trânsito
2.03.05.26.782.0001.2.0032 - 4.4.90.52.00 Gestão Do Fundo Municipal De
Trânsito - - - - - R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - R$ 10.000,00
Total da Unidade 3 - - - - - - - - - - R$ 24.647,00
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.361.0005.2.0052 - 3.1.90.04.00 Desenvolvimento Do Ensino Fundamental - - - - R$ 30.000,00
2.05.01.12.365.0006.2.0165 - 3.1.90.04.00 Desenvolvimento Da Educação
Infantil Creche-R$ 150.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - R$ 180.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - R$ 180.000,00
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.302.0004.2.0076 - 3.3.93.39.00 Apoio E Diagnóstico - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 73.493,63

Total da Unidade 9 - - - - - - - - - R$ 149.000,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - R$ 526.820,63
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO 001/2017

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 13 de fevereiro de 2017.

Aprova o Termo de Aceite do Programa Criança Feliz , do Governo Federal

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.346 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE
DESPESA QUE MENCIONA
DECRETO Nº 6.346
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providencias.
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizada pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a seguinte natureza de despesa, abrindo-se para este fim Crédito Suplementar no valor total de R$ 36.958,95 (trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e
oito reais e noventa e cinco centavos) as seguintes dotações do Município de
São Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 08 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal De Assistência Social
2.08.00.08.244.0042.2.0145 - 3.3.90.36.00 Manutenção Do ACESSUAS Trabalho - - - - - - R$ 4.311,30
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - R$ 4.311,30
Sub-Unidade 01 - Serviço De Proteção Social Básica
2.08.01.08.244.0021.2.0103 - 3.3.90.30.00 Manutenção E Operacionalização Do CRAS/PAIF - - - - - - - - - - - - - - - - -- -R$ 10.000,00
2.08.01.08.244.0021.2.0093 - 3.3.90.39.00 Manutenção Do Projeto CRER-SER - - - - - - - - - R$ 1.147,65
2.08.01.08.244.0021.2.0103 - 3.3.90.39.00 Manutenção E Operacionalização Do CRAS/PAIF - - - - - - - - - - - - - -- - -- -R$ 5.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - R$ 16.147,65
Sub-Unidade 02 - Proteção Social Especial
2.08.02.08.244.0027.2.0107 - 3.3.90.36.00 Manutenção E Operacionalização Do CREAS/PAEFI - - - - - - - - - - - - - - - R$ 16.500,00
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - R$ 16.500,00
Total da Unidade 8 - - - - - - - - - - R$ 36.958,95
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - R$ 36.958,95
Art. 2º - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como
fonte de recurso: SUPERÁVIT FINANCEIRO na forma do parágrafo 1, inciso I a
IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.

Total da Sub-Unidade 01 - - - - - R$ 73.493,63

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 6.344

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 15 de fevereiro de 2017.

Total da Unidade 6 - - - - - - - - - - R$ 73.493,63

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

Total Geral - - - - - - - - - - - - - - R$ 526.820,63
Art. 2º- Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na
forma do parágrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento,Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 00 - Diretoria Geral de Planejamento,Orçamento,Gestão
2.03.00.04.122.0001.2.0176 - 3.3.90.36.00 Gestão Da Diret.Geral De
Planejamento,Orçam.Gestão - - - - - - - R$ 64.796,00
2.03.00.04.122.0001.2.0176 - 4.4.90.52.00 Gestão Da Diret.Geral De
Planejamento,Orçam.Gestão - - - - - - R$ 49.531,00
Total da Sub-Unidade 00 - - - - R$ 114.327,00
Sub-Unidade 05 - Fundo Municipal De Trânsito
2.03.05.26.782.0017.2.0033 - 3.3.90.30.00 Sinalização De Trânsito - - - - -- - - - - - - - - - R$ 10.000,00
Total da Sub-Unidade 05 - - - - - R$ 10.000,00
Total da Unidade 3 - - - - - - - - - R$ 124.327,00
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.361.0005.2.0052 - 3.1.90.11.00 Desenvolvimento Do Ensino Fundamental - - - R$ 30.000,00
2.05.01.12.365.0006.2.0165 -3.1.90.11.00 Desenvolvimento Da Educação
Infantil Creche- R$ 150.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - R$ 180.000,00
Total da Unidade 5 - - - - - - - - - R$ 180.000,00
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.122.0001.2.0067 - 4.4.90.52.00 Gestão Do SUS - - - - -- - - - - - - - - - - - - - R$ 73.493,63
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - R$ 73.493,63
Total da Unidade 6 - - - - - - - - - - R$ 73.493,63
Unidade 09 - Secretaria de Turismo, Esportes e Cultura
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun. Turismo,Esportes e Cultura
2.09.00.23.695.0034.2.0110 - 3.3.90.39.00 Realização De Eventos E Divulgação - - - - - - R$ 100.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - - - - - R$ 100.000,00
Sub-Unidade 03 - Fundo De Preservação Do Patrimônio Cultural

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RESOLUÇÃO 001/2017 APROVA O TERMO DE ACEITE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DO GOVERNO FEDERAL

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2017 DISPÕE SOBRE ALTERNAÇÕES NA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 14, DE 31/12/2015.
LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2017
Dispõe sobre alternações na Lei Complementar nº. 14, de 31/12/2015.
O Povo do Município de São Lourenço, por seus representantes aprovou, e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art.1º. Fica suprimida a expressão “sendo que nos feriados nacionais e estaduais será vedada” do §1º do art.60 da Lei Complementar nº. 14, de 31 de
dezembro de 2015, alterada pela Lei Complementar nº. 16, de 07 de julho de
2016, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art.60. ......
§1º. A autorização ou permissão terá sempre por pressuposto a existência
de interesse público convergente com os interesses privados ou a inexistência
de colidência entre eles.”
Art.2º. O §2º do Art.60 da Lei Complementar nº 14, de 31 de dezembro de
2015, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando o seu parágrafo
posterior:
“Art.60. ......
§1º. .....
§2º. Fica vedada a realização de feiras ocasionais nos feriados nacionais e
estaduais.”
Art.3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portando, a todos a quem o conhecimento desta Lei Complementar
competir, que a cumpram e a façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se
contém.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 16 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO Secretária Municipal de Governo

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Lourenço- MG- CMAS,
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 2.019, de 20
de dezembro de 1995 e suas posteriores alterações, conforme reunião plenária
extraordinária do CMAS, realizada no dia 08 de fevereiro de 2017;
CONSIDERANDO: O Decreto Federal nº 8.869, de 5 de Outubro de 2016
que instituiu o Programa Criança Feliz;
CONSIDERANDO:O Caráter inter-setorial, com a finalidade de promover o
desenvolvimento integração das crianças na primeira infância, considerando
sua família e seu contexto de vida, em consonância com a lei nº 13.257, de 8
de março de 2016.
RESOLVE:
ART.1º Aprovar o termo de aceite DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;
ART. 2º Após publicação pelo Governo Federal das orientações técnica e
metodológica do Programa será novamente apreciado pelo CMAS .
ART3º Quando da assinatura do Termo de convênio deverá ser submetido
a apreciação do CMAS.
ART.4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Lourenço, 08 de fevereiro de 2017.
ELANE MEDEIROS DO ESPÍRITO SANTO
Presidente do CMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.343 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE DESPESA QUE MENCIONA
DECRETO Nº 6.343
Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providencias.
A Prefeita de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizada pelo disposto na Lei Municipal nº. 3.260, de 08 de Dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º - Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a seguinte natureza de despesa, abrindo-se para este fim Crédito Suplementar no valor total de R$ 44.210,00 (quarenta e quatro mil e duzentos e dez reais) as seguintes dotações do Município de São Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 04 - Secretaria de Infraestrutura Urbana
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun. Infraestrutura Urbana
2.04.00.15.122.0001.2.0036 - 3.3.90.92.00 Gestão Da Secretaria Mun. Infraestrutura Urbana --------- - - - - - - R$ 44.210,00
Total da Sub-Unidade 00 --- ----- - - - R$ 44.210,00
Total da Unidade 4 ---- - - - - - --- - - - R$ 44.210,00
Total Geral ------- - - - - -- R$ 44.210,00
Art. 2º - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na
forma do parágrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 04 - Secretaria de Infraestrutura Urbana
Sub-Unidade 00 - Secretaria Mun. Infraestrutura Urbana
2.04.00.15.122.0001.2.0036 - 3.3.90.39.00 Gestão Da Secretaria Mun. Infraestrutura Urbana ------- - - - - --- - - - - - - -- - R$ 44.210,00
Total da Sub-Unidade 00 ------ - - - - R$ 44.210,00
Total da Unidade 4 ------- - R$ 44.210,00
Total Geral ------- - - - - - R$ 44.210,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 13 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Tesoureira
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.338 EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DECRETO Nº 6.338
Exonera Servidor Público Municipal.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal
- LOM; considerando que a Chefe do Executivo compete decidir sobre assuntos
que envolvem a vida funcional dos servidores públicos do município; considerando o pedido formulado pelo servidor público municipal, concursado, junto
a Gerência de Recursos Humanos, protocolo nº. 072/GRH, datado de 09/02/2017,
versando sobre o pedido de exoneração;
DECRETA:
Art.1º. Fica exonerado, a pedido, o servidor público municipal, concursado,
Sr. Chistian Barros Ferreira, nomeado pela Portaria nº. 024 de 11/02/2005, da
Secretaria Municipal de Saúde, das atribuições do cargo de “Cirurgião Dentista”, Símbolo CE-XII, previsto no Anexo V, da Lei Complementar nº. 002/11 de
01/08/2011 e suas alterações.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02/02/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 09 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO Secretária Municipal de Governo
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Imposto de renda pode ajudar a proteger
as crianças de São Lourenço
Você já pensou em destinar parte do Imposto de Renda devido para os projetos sociais da
nossa cidade, sem pagar nada a mais por isso?

O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de São Lourenço está
realizando uma campanha de
captação de recursos para o
Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(FMDCA).
O objetivo da campanha é
sensibilizar os contribuintes que
declaram imposto de renda a
apoiarem o trabalho realizado

pelas entidades que atuam na
cidade. Para aderir à campanha, o contribuinte deve declarar o imposto de renda no
modelo completo, não sendo
válido para o modelo simplificado.
A Presidente do CMDCA, Edilene Aparecida de Oliveira Teixeira explica que este é um tributo que será pago de qualquer
maneira, sendo assim, pode ser

muito bem utilizado se uma
parte dele ficar em nossa cidade para as entidades locais.
Ao aderir a esta campanha,
tanto empresas quanto pessoa
física, o contribuinte estará destinando uma porcentagem do
“imposto devido” para o Conselho ou uma entidade. Assim,
este valor ficará no município
para ser utilizado nos projetos
sociais.

Faculdade São Lourenço recepciona alunos
calouros
O início do semestre letivo na Faculdade de São Lourenço proporcionou aos alunos
ingressantes dos mais diversos cursos um momento de integração com a comunidade
acadêmica.
No dia 20 de fevereiro os calouros foram recepcionados pela direção, coordenação,
professores e funcionários da faculdade. Neste evento, os alunos novatos obtiveram
orientações relevantes à sua vida acadêmica como: sistemas de avaliação e utilização do
Portal Universitário e site, informações de como proceder em relação aos serviços da
secretaria e tesouraria. Foi apresentado ainda, o SAD (Serviço de Apoio aos Discentes) com
o suporte de uma psicóloga e a CPA (Comissão Permanente de Avaliação) órgão responsável pela avaliação interna na instituição, e conheceram ainda os principais projetos da
faculdade.
Após os esclarecimentos da diretora Professora Vanessa Tavares Vale os alunos foram
contemplados com a peça “Educação Financeira” apresentada pelos alunos do 7º período
de Ciências Contábeis, e na sequência o Professor Rodolfo Ribeiro proferiu uma palestra
com o tema sustentabilidade “Homem e Ambiente: um complexo histórico de relacionamento”.
Este evento permite facilitar o acesso ao conhecimento do regimento interno, bem
como integrá-los com a direção, coordenadores, professores, funcionários e serviços de
suporte (cantina, xerox, etc).
Para o coordenador da CPA, professor Nei Domiciano da Silva, “este tipo de evento
promove a interface entre a instituição e os alunos contribuindo para que os processos de
ensino e aprendizagem ocorram mais facilmente”.
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