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SEAP amplia Presídio de São Lourenço, inaugura
galpão de trabalho e promove festival de música

Duas inaugurações e um festival de música foram realizados no último sábado, dia 27 de maio, em São Lourenço, no Sul de Minas. Os eventos fazem parte das políticas de ressocialização
dos detentos e humanização do cumprimento de penas nas unidades prisionais administradas pela Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP).
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EDITORIAL Respeito à Constituição
jornalismo@portalalternativa.com.br

Há quem tenha visto a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinando o imediato afastamento de José Melo do governo do Estado do
Amazonas como um elemento
complicador para a situação do
presidente Michel Temer, como se o que lá foi decidido pudesse balizar o julgamento da
ação contra a chapa Dilma-Temer no TSE. Na verdade, é descabida a relação entre os dois
casos já que a Constituição Federal dispensa um tratamento
específico aos presidentes da
República. Sempre, e especialmente em momentos de crise,
é de grande importância para
o bem do País que o cristalino
texto constitucional prevaleça
sobre extravagantes interpretações, que nada mais são do
que reflexo de interesses particulares.
No dia 4 de maio, por 5 votos contra 2, o TSE determinou
o imediato afastamento do governador do Amazonas, José
Melo (Pros), e de seu vice, Henrique Oliveira (SD), em razão
de compra de votos nas eleições de 2014, quando a chapa
obteve a reeleição no segundo
turno com 55,5% dos sufrágios.
Na decisão, contra a qual ainda cabe recurso, o TSE estabeleceu que o novo governador
deverá ser escolhido por meio
de eleições diretas.
Com tempos tão agitados
como são os atuais, houve quem
não tenha atinado para as diferenças entre os casos, fazendo uma indevida conexão do

caso do governador do Amazonas com a ação que julga a
chapa Dilma-Temer. Tentaram
ver, na decisão que o TSE poderá adotar já no início do mês,
uma brecha para que, em caso
de eventual cassação do mandato de Temer, haja eleições
diretas.
Não se pode usar a decisão
contra o governador do Amazonas como precedente para
o caso de Temer porque cada
caso envolve um marco jurídico específico. No caso do governador, o Tribunal pautou-se
pela Lei Eleitoral. No caso do
presidente da República vale o
tratamento que a Constituição
dá à matéria.
O art. 81 da Constituição determina que, “vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á
eleição noventa dias depois de
aberta a última vaga”. Em seguida, no § 1.º do mesmo artigo, lê-se que, “ocorrendo a
vacância nos últimos dois anos
do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será
feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei”. Não
cabe, portanto, convocação de
eleição direta.
Como é natural, os constituintes de 1988 poderiam simplesmente ter deixado as eleições diretas como regra geral
em caso de vacância dos cargos
de presidente da República e
vice-presidente. No entanto,
decidiram expressamente criar
uma regra específica, caso a

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

É preciso dizer não ao pecado

Tomar a firme decisão de não
mais pecar
É preciso que chegue o momento em que cada um de nós
se decide: não quero mais pecar!
Parece exigente demais, e, às vezes, pensamos que não é preciso todo esse radicalismo: basta
“maneirar”.
A geração PHN é feita por aqueles que fizeram essa experiência
e sabem, pelos fatos, que apenas
tentar maneirar não os levou a
nada, mas quando admitiram a
própria impotência diante do pecado e decidiram: “Eu paro por
aqui!”; “Basta! Chega! Não quero mais pecar!”, deram início à
própria recuperação.

É preciso ser esperto, pois sem
ruptura ninguém vai conseguir
superar seus vícios, males e dificuldades: somos impotentes
diante do pecado. Qual é o seu
pecado característico? Há muitas e variadas formas de o pecado se apresentar. Para você, qual
é? É para esse pecado característico que você precisa dizer não,
dar um “basta!” decidido.
Embora a desculpa seja sempre a mesma – “Mas eu sou fraco. Eu não vou conseguir. Já tentei muitas vezes e nunca consegui…”. Dê um não decidido e, em
seguida, proclame a cada dia:
“Por hoje não. Por hoje não vou
mais pecar!”.

Não se pode usar a decisão contra o governador do Amazonas como precedente para o caso de Temer porque cada caso
envolve marco jurídico específico. No caso do Amazonas, pautou-se pela Lei Eleitoral. No caso de Temer, vale a Constituição

vacância ocorresse nos últimos
dois anos do período presidencial. Não se pode, portanto, ignorar a existência desse mandamento constitucional e criar,
seja por qual motivo for, uma
regra diferente.
Seria uma fraude ao Estado
Democrático de Direito se determinado grupo político ou
estrato social pudesse, diante
de determinadas circunstâncias, mudar as regras do jogo
simplesmente porque elas agora não lhe são apetecíveis. Quando os defensores da ideia de
eleições diretas, em caso de
cassação do presidente Michel
Temer, vinculam sua bandeira
à campanha das Diretas Já, ocorrida no final do regime militar,
como se fossem causas semelhantes, estão fazendo uma contrafação. Então, nos inícios dos

anos 80 do século passado, lutava-se pela volta do regime democrático e pelo estabelecimento de uma Constituição cidadã
que estivesse acima da estrutura legal criada durante a ditadura militar. Agora, quem promove
a bandeira das eleições diretas
está lutando em sentido contrário, querendo que determinados
interesses prevaleçam sobre o
disposto na Constituição de 1988.
O rigor com o Direito e com
os conceitos jurídicos não é um
formalismo jurídico arcaico. Ele
representa uma das garantias de
que a vontade da população, expressa na lei – no caso, na Constituição –, será respeitada. Sem
esse cuidado, não há democracia possível, restando apenas a
voz dos mais fortes. Ou de quem
grita mais alto. (O Estado de S.
Paulo)

VERA GANNAM

Maria Nossa Mãe

Maria em Pentecostes

A última passagem biográfica relativa à Maria é a de Atos
1,14, onde ela aparece orante
com os Apóstolos, discípulos
e irmãos do Senhor, no Cenáculo de Jerusalém à espera do
Paráclito prometido por Jesus:
“Todos permaneciam unânimes, na oração, com algumas
mulheres, entre elas, Maria,
mãe de Jesus, e seus irmãos”.
A presença de Maria no Cenáculo de Pentecostes, foi uma
presença orante preparando
a Comunidade para acolher o
maior dom do Ressuscitado,
a saber, o Dom do Espírito. Rogando pelos Apóstolos, com
preces eficacíssimas, Maria
apressa o perfeito advento do
Paráclito. Na Anunciação, Maria já tinha recebido o Espírito
Santo (Lc 1,35), que a havia

coberto com sua sombra. Em
Pentecostes, esse mesmo Espírito descendo sobre Ela e a
Comunidade, veio confirmá-la
na sua missão de Mãe da Igreja, enriquecendo-a com uma
nova plenitude de amor e de
graça.
Pentecostes foi o último momento que Maria apareceu em
público, mas também foi o início da Igreja Evangelizadora,
que parte para o mundo. Como
a Igreja parte do Cenáculo cheia
do Espírito Santo, levando em
si a presença da Mãe, também
nós possamos assumir nossa
missão de evangelizadores fazendo nossa caminhada de mãos
dadas com Maria!
Fonte: MARIA, APRESENTADA AOS JOVENS. Ir. Aleixo Maria Autran

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

CICLOS...

Nossa vida vem em ciclos...é como se ela fosse uma viagem.
Não existem viagens eternas. Não
há nada que dure para sempre neste plano terrestre. Tudo é transitório
e, por isso, é preciso viver com intensidade cada momento, aproveitando o que ele nos traz de positivo.
Dia desses, observava o clima de
um hotel se preparando para receber um grupo de hóspede. O hotel
estava em festa, os donos e funcionários estavam alegres, cheios de
expectativa, aguardando aqueles que
iriam chegar. Quando o ônibus estacionou e os turistas desceram, foi
uma festa só. Todos conversavam,
estavam animados, sorrindo, cheios
de planos para os dias de passeio.
As malas eram colocadas no elevador para serem encaminhadas aos
respectivos quartos. Todos se dirigiram ao refeitório e o clima era o melhor possível.
Dias se passaram até que chegou
o momento da partida.
Donos e funcionários não tinham
mais aquele sorriso. Os hóspedes almoçaram rápido e ficaram sentados
à espera da hora do embarque. A
expressão do rosto não era mais a
mesma. O clima era diferente, talvez
mais tenso e carregado. Neste dia,
o refeitório não tinha mais o mesmo
calor, talvez nem a comida tivesse o
mesmo sabor. Afinal, o passeio tinha
terminado. Restaria apenas descer
a bagagem e partir. Todos pensavam
no que encontrariam ao retornarem
para suas casas com suas respectivas rotinas e responsabilidades. O
passeio tinha terminado até que surgisse um próximo passeio.
É preciso curtir as alegrias e conquistas. É necessário fazermos pla-

nos, mas também agirmos no sentido de concretiza-los, para que as coisas não fiquem apenas na nossa imaginação. É preciso “ chorar bem chorado” diante de uma perda ou frustração, lembrando que uma aparente derrota pode se converter numa
oportunidade até então não vislumbrada.
Viramos as costas para a dor e
podemos encontrar um novo amor...
Com quantas pessoas este milagre
já não aconteceu?
Aproveitar com sabedoria os dias
de glória é garantia de que, diante
do infortúnio, não seremos pegos de
surpresa.
Depois do sol pode vir a tempestade assim como após a tempestade,
fatalmente, o sol voltará a brilhar.
Não somos donos de nossa vida.
De tudo o que fizermos chegará o
momento em que prestaremos contas. Cada um caminha para onde quer.
Estamos aqui de passagem pois nosso destino é maior...Fomos criados
para uma existência plena, para a vida, a liberdade, o amor!
Como diria Dalai Lama: “ Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem
ansiosamente no futuro, esquecem do
presente de tal forma que acabam por
não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem
morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido.”
Onde queremos chegar? Deus nos
dá a vida em ciclos para que possamos
refletir sobre nossas escolhas com calma, podendo fazer as opções corretas.
Em que ponto do trajeto iremos
desembarcar? Será que estamos preparados para a próxima etapa?

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Até quando nos julgaremos tão
devedores de nós mesmos?
Comecei o dia furiosa comigo
porque não fui à academia. Era
para eu ter acordado mais cedo,
enfiado aquele legging e corrido
5km. Não consegui, não fiz nada
disso. Enfiei uma fatia de pão na
torradeira e me culpei por ter colocado um pouco de manteiga ao
invés de uma ricota magra sem
sal.
Olhei para a minha agenda e
direcionei o olhar diretamente
para todas as pendências. Documentos que não enviei, faturas
que não emiti, contratos que não
revisei, e-mails que não respondi,
ligações que não retornei. Não
fazia nem meia hora que eu estava acordada e eu já era uma lamentável devedora de mim mesma.
Entrei no banho com a cabeça
acelerada e uma dose semi invisível de raiva de mim mesma porque eu nunca consigo cumprir
minhas metas intermináveis. Parecia que eu não havia feito nada
na véspera, quando, na verdade,
fiz muito. Percebi que havia algo
de muito errado nisso e disparei
mensagens nos meus grupos de
amigos perguntando se eles sentiam a mesma coisa.
As respostas foram unânimes:
todos se sentem absolutamente
devedores de si mesmos. Entramos numa lógica cruel que funciona mais ou menos assim: praticamente não importa o que a
gente fez de bom, só importa aquilo que ficou faltando. Tudo o que
ficou faltando, grita dentro da
nossa cabeça como se estivesse
escrito em caixa alta.
Hoje eu trabalhei muito. MAS
NÃO FUI À ACADEMIA. Hoje fui à
academia. MAS COMI AQUELAS
PORCARIAS NO ALMOÇO. Hoje eu
comi bem. MAS NÃO ENTREGUEI
O RELATÓRIO. Hoje eu terminei
o relatório. MAS NÃO LIGUEI PARA A MINHA AVÓ. Hoje eu falei
com a minha avó. MAS NÃO RESOLVI AQUELAS COISAS DO BANCO. Hoje eu fui ao banco. MAS
ACABEI TRABALHANDO POUCO.

Hoje trabalhei muito. MAS DORMI
POUCO. Hoje dormi bem. MAS
ACORDEI TARDE.
Começa a dar uma certa falta
de ar, uma angústia que se instala
entre o estômago e garganta e que
nos diz que somos pouco, que fazemos pouco, que concretizamos
pouco. É como se nós fossemos
chefes de nós mesmos- e aqueles
chefes da pior espécie, que não
reconhecem os trabalhos bem feitos e as tarefas finalizadas, mas
apenas o que ficou pendente. Um
chefe que berra palavras de frustração na nossa orelha e que em
nada contribui para melhorarmos.
Temos muita coisa para fazer,
não tem jeito. E talvez o pior não
seja o fato de termos tudo isso,
mas sim o fato de lidarmos tão mal
com a nossa rotina e com a finitude da nossa capacidade. Não me
parece que a solução seja sempre
a de nos esquivarmos das tarefas
(embora às vezes seja necessário).
O que me parece necessário é pararmos de sentir tanta culpa. Não
somos máquinas e nunca funcionaremos com perfeição.
Precisamos parar de nos comparar com a amiga que posta foto
na academia às 6 da manhã. Com
o primo que milagrosamente consegue ser o filho perfeito. Com a
vizinha que tem uma casa impecável. Com o colega que nunca sai
da linha na alimentação. Com aquele casal de pais que parece nunca
errar. Com a amiga está sempre
vestida como capa de revista.
Acho que a gente só precisa
tentar ser a nossa melhor versão.
E a nossa melhor versão não vive
nesses picos de stress, nem com
essa angústia instalada. Temos que
ser mais compreensivos com as
nossas pequenas grandes falhas.
Deveríamos reservar a caixa alta
para tudo o que foi feito e não para o que ficou faltando. Porque não
parece justo que sejamos justamente nós aqueles que são mais
cruéis e mais duros conosco.
(Ruth Manus, 26/04/2017, Estadão)
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SEAP amplia Presídio de São Lourenço, inaugura
galpão de trabalho e promove festival de música

Duas inaugurações e um festival de música foram realizados
no último sábado, dia 27 de maio,
em São Lourenço, no Sul de Minas. Os eventos fazem parqte
das políticas de ressocialização
dos detentos e humanização do
cumprimento de penas nas unidades prisionais administradas
pela Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP).
No Presídio de São Lourenço,
foi inaugurado oficialmente um
galpão de 220m². Nele, já trabalham detentos na produção
de jogos pedagógicos em madeira, por meio de uma parceria
com a empresa Maninho Artesanatos. A unidade prisional recebeu também um novo bloco
com duas celas e capacidade para 72 presos do regime semiaberto.
O Festival da Canção Prisional (FestiPri 2017) reuniu 36 detentos de oito unidades prisio-

nais e uma APAC (Associação de
Proteção e Assistência ao Condenado) no auditório da Faculdade São Lourenço. As músicas
e letras são de autoria dos presos e foram avaliadas por um júri composto de professores, músicos, um defensor público e a
secretária da Faculdade São Lourenço. O estilo é variado: gospel,
sertanejo, rap, pagode e MPB.
Estiveram presentes nos eventos o Secretário de Estado de Administração Prisional, Francisco
Kupidlowski; o Chefe de Gabinete, Major PM Edmar; a Subsecretária de Humanização do Atendimento, Emília Castilho; a Superintendente de Atendimento,
Louise Passos Leite; o Auditor da
Unidade de Controle Interno,
Lincoln Teixeira; o Diretor Referência Prisional da 17ª RISP (Região Integrada de Segurança Pública) e do Presídio de Itajubá,
Rodney Dantas; e o diretor do

DOM ZECA
A notícia é...

Presídio de São Lourenço, Rafael Barbosa Ribeiro.
Expansão
As duas inaugurações no Presídio representam ampliação de
vagas no Sistema Prisional e abertura de frentes de trabalho para
os detentos. O Secretário Francisco Kupidlowski ressaltou que,
desde a criação da SEAP, em junho do ano passado, todos têm
se empenhado nas três principais metas da administração: segurança, valorização do servidor
e humanização do Sistema Prisional. “Aqui temos dois empresários que estão exercendo o papel de cidadãos. A inauguração
desse galpão é resultado de uma
parceria estabelecida entre o Estado e a Maninho Artesanatos”,
disse Kupidlowski sobre o investimento de pai e filho, Aristides
e Marcelo Guimarães, na construção do local e instalação de
máquinas em terreno do Presídio de São Lourenço.
A empresa emprega atualmente 18 presos. A meta é atingir 60. São 20 tipos diferentes

de jogos com uma produção de
aproximadamente trezentas peças por dia: dominós, liga números, jogo da memória, alfabeto
ilustrado, jogo da idade, jogo da
sombra, entre outros. Para isso,
na oficina funcionam 10 máquinas, como serras, lixadeiras e
uma de embalagem a vácuo.
“A qualidade dos jogos produzidos pelos recuperandos é a
mesma da nossa fábrica”, afirma
o empresário Marcelo Guimarães, que já garantiu ao detento
Reginaldo Cândido Tavares, de
33 anos, contratá-lo para trabalhar na matriz tão logo tenha a
progressão de regime para o semiaberto, o que está previsto
para acontecer em fevereiro de
2018. “Essa é uma oportunidade para poucos. Um sinal de confiança em mim e na minha capacidade. Espero que essa atitude possa inspirar outros empresários da cidade”, comenta
Reginaldo. Os detentos têm direito à remição de pena. Para
cada três dias trabalhados, um
a menos na pena. Eles também

recebem ¾ do salário mínimo.
Além do galpão de trabalho,
a equipe da SEAP também inaugurou as duas celas do regime
semiaberto construídas com verbas do Tribunal de Justiça e do
Ministério Público, respectivamente, de R$ 35.045,00 e R$
15.000,00. O dinheiro foi gerenciado pelo Conselho da Comunidade, e o projeto é assinado
por um engenheiro da Prefeitura de São Lourenço.
O juiz da Comarca de São Lourenço, Fábio Garcia Macedo Filho, avalia a entrega das duas
celas como “uma oportunidade
para os presos cumprirem a pena de forma digna e humana”.
O local será destinado somente
para os do regime semiaberto,
separados dos demais detentos,
o que proporcionará mais segurança para o Presídio. Esses presos saem pela manhã para trabalhar e retornam à noite.
Na solenidade, compareceram representantes do Ministério Público, da Polícia Militar, da
Polícia Civil e da Prefeitura de

São Lourenço.
O primeiro lugar do Festival da Canção Prisional 2017
(FestiPri) foi conquistado pela detenta Keice Cristiane Oliveira Alves com o rap “Perdão, Mãe”. O nome artístico
da recuperanda é Keissy MV
(Mensageira da Verdade). Ela
conta que já escreveu mais de
150 músicas no cárcere. A canção vencedora nasceu em uma
madrugada de setembro de
2016. “Estava com insônia e
morrendo de saudade da minha mãe. Escrevi uma carta
para ela, que me inspirou para a letra. Não consigo segurar a emoção. Agora, só penso nela”, disse logo após receber o troféu.
O Presídio Feminino de Caxambu ficou em segundo lugar. E o de Baependi, em terceiro. A categoria especial melhor intérprete também foi
para Caxambu. Os detentos
foram julgados nos quesitos
letra, música e originalidade.

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

familiares e amigos.
Além da música, Manoel foi funcionário da Vigor (Bairro Federal), e da Província Franciscana da Imaculada Conceição, onde por décadas, era o motorista oficial dos Franciscanos que
passaram por nossa cidade, querido e amado por Frei Osmar
Dirks.
Na véspera de sua partida, Manoel estava muito feliz, e como meu convidado, estava me auxiliando na preparação das
músicas para a Missa Solene do Dia do Padroeiro, com o Coral
Domus Eclesiae da Basílica de São Lourenço.
Deus é o dono de nosso amanhã. A Ele pertence toda nossa
vida!!!
Deixamos aqui nossas condolências a todos os familiares, em
especial a sua esposa Cidinha, e sua filha Adriani. Que Deus
console o coração de vocês.
Ao nosso amigo, só podemos dizer: "Até o céu. Descanse em
Paz Mané!!!"

Batismo

Sistema Prisional

O Secretário de Estado de Administração Prisional, Desembargador Francisco Kupidlowski, presidiu no último dia 27 de
maio, a cerimônia de inauguração da área de trabalho dos detentos do Presídio de São Lourenço, e também do novo pavilhão do regime Semiaberto Trabalho Externo, com vaga para 80
presos, em suas novas instalações.
Na parte da tarde do mesmo dia, o Secretário, participou da
abertura do Festival da Canção Prisional, realizado no Auditório
da Faculdade São Lourenço, contando com a presença de doze
Unidades Prisionais do Sul de Minas.

N. Sra. Salete

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

EXPEDIENTE

A morte não é nada. Apenas passamos para o outro lado da
estrada!" (Sto. Agostinho)
Comunicamos com pesar, o falecimento de Manoel Silva,
ocorrido no último dia 24 de maio.
Manoel deixa um legado musical para todos nós que com
ele conviveu. Sua participação na fundação do Coral Bach de
São Lourenço, sua Maestria no Coral Santa Cecília da Paróquia
de São Lourenço, sua presença marcante na Sociedade Musical
Antônio de Lorenzo, marcas registradas no coração de todos os

A linda princesa Luisa, foi batizada no último dia 21 de maio,
na Basílica de São Lourenço Mártir.
Os pais, João Pedro Machado Homem e Ana Paula, juntamente com os avós e padrinhos, felizes por compartilhar esse
lindo momento de bençãos na vida de Luisa.
Felicidades a todos!!!

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.

Inaugurada dia 26 de maio último, a Igreja Nossa Senhora da
Salete no Bairro Rio Verde (Sonda).
Nosso Bispo Diocesano Dom Pedro Cunha, em uma linda cerimônia, fez a sagração do novo templo católico de São Lourenço.Parabéns a todos os envolvidos!!!

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
Total da Sub-Unidade 04 - - - -- - - - - - - R$ 158,30
Total da Unidade 3 - - - - -- - - - - - - R$ 158,30
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 036/2017
Processo 0085/2017 - Pregão Eletrônico 0036/2017 – Objeto: Aquisição de
colchão encapado e tatame, para atender a Secretaria de Educação. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte
- EPP. Sessão pública: 14h30min do dia 11/04/2017. Credenciamento: até as
12h do dia 11/04/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 11/04/2017.
Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia 11/04/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 037/2017
Processo 0086/2017 - Pregão Eletrônico 0037/2017 – Objeto: Aquisição de
fichas de registro, flyers, cartão de visita e placa de patrimônio, para atendimento de diversos setores da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão
pública: 14h30min do dia 12/04/2017. Credenciamento: até as 12h do dia
12/04/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 12/04/2017. Início
dos lances: às 14h30min até as 15h do dia 12/04/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações
complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações
pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br

Total Geral - - - - - - - - - - R$ 158,30
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 1º, 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 04 - Diretoria Fiscalização e Regulação Urbana
2.03.04.26.782.0001.2.0031 - 3.3.90.39.00 Gestão De Trânsito E Transporte
Público - - - - - - - R$ 158,30

Total da Unidade 6 - - - - - - - R$ 860,00
Total Geral - - - - - - - - - - R$ 66.760,00

Total Geral - - - - - - - - - - R$ 158,30
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 23 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Diretoria de Contabilidade
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.402 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.000,00
AS DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.402

CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.

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;

O Povo do Município de São Lourenço, por seus representantes aprovou, e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art.1º. Fica suprimido o §2º, do artigo 60, da Lei Complementar nº 014 de
31/12/2015, alterado pela Lei Complementar nº 023 de 16/02/2017, renumerando o seu parágrafo posterior, como segue:
“Art.60. ......
§1º. .....
§2º. O requerimento do alvará de diversões públicas, para o funcionamento de qualquer casa de diversões, deverá dar entrada no protocolo da prefeitura, com a antecedência de, no mínimo 15 dias, e será instruído de acordo
com as exigências regulamentares constantes da legislação específica.”
Art.2º. Esta Lei Complementar 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 22 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
Projeto de Lei Complementar nº 37/2017
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 019/2017
Processo 0049/2017 - Pregão Eletrônico 0019/2017 – Objeto: Aquisição de
material e equipamentos de proteção individual (EPI), para atender diversos
setores da Administração Municipal. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Sessão pública: 14h30min
do dia 10/04/2017. Credenciamento: até as 12h do dia 10/04/2017. Apresentação das propostas: até as 13h do dia 10/04/2017. Início dos lances: às 14h30min
até as 15h do dia 10/04/2017. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede
da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781,
ou no site www.saolourenco.mg.gov.br
ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e
CÁSSIA CARNEIRO MANGIA
Pregoeiro Substituto.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.398 INSERE NO ORÇAMENTO VIGENTE A NATUREZA DE DESPESA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
DECRETO Nº 6.398
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$ 158,30 (cento e cinquenta e oito reais e trinta centavos)
as seguintes dotações do Município de São Lourenço:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento,Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 04 - Diretoria Fiscalização e Regulação Urbana
2.03.04.26.782.0001.2.0031 - 3.3.90.92.00 Gestão De Trânsito E Transporte
Público -- - - -- - R$ 158,30

Total da Sub-Unidade 01 - - - - R$ 860,00

Total da Unidade 3 - - - - - - - - - - - - R$ 158,30

Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 3.000,00 as dotações do Município de São Lourenço

O Diretor Presidente do SAAE, no uso de suas atribuições, ratifica a adjudicação da Pregoeira à empresa:
Tiago Fernandes Silva – valor de R$ 13.700,00;
E homologa o Processo Licitatório nº 011/2017, Pregão Presencial nº 001/2017,
que tem como objeto: a aquisição de chave de transferência automática de
energia. São Lourenço/MG, 22/03/2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI COMPLEMENTAR Nº 025/2017 DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ART. 60,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 014 DE 31/12/2015.

Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.303.0004.2.0079 - 3.3.90.39.00 Tratamento Fora Do Domicílio
- - - - -- - - - - - - R$ 860,00

Total da Sub-Unidade 04 - - - - - - - - - R$ 158,30

ADALBERTO DA SILVA NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial e

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Total da Unidade 5 - - -- - - R$ 42.400,00

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 ( três mil
reais ) as seguintes dotações do Município de São Lourenço.
Órgão 06 - Serviço Autônomo De Água E Esgoto SAAE
Unidade 02 - Serviços Urbanos
Sub-Unidade 00 - Serviços Urbanos
6.02.00.17.512.0015.2.0156 - 3.3.90.14.00 Manutenção Da Limpeza Urbana
- - - - - - - - - - - R$ 3.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - - R$ 3.000,00
Total da Unidade 2 - - - - - - R$ 3.000,00
Geral - - - - - - - -- - - - - - - - R$ 3.000,00
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 06 - Serviço Autônomo De Água E Esgoto SAAE
Unidade 02 - Serviços Urbanos
Sub-Unidade 00 - Serviços Urbanos
6.02.00.17.512.0015.2.0156 - 3.3.90.39.00 Manutenção Da Limpeza Urbana
- - - - -- - - - - - R$ 3.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - - R$ 3.000,00
Total da Unidade 2 - - -- - - - R$ 3.000,00
Total Geral - - - - -- - - - - R$ 3.000,00
Powered by
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 27 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
HENRIQUE RAMON POLI DE ALMEIDA
Diretor Presidente do SAAE
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Diretora de Contabilidade
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.399 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 66.760,00
AS DOTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.399
Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 66.760,00 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$ 66.760,00 ( sessenta e seis mil e setecentos e sessenta reais )as seguintes dotações do Município de São Lourenço.
Órgão 02 - Prefeitura Municipal De São Lourenço
Unidade 03 - Diretoria Geral de Planejamento,Orçamento e Gestão
Sub-Unidade 02 - Diretoria de Fazenda
2.03.02.04.123.0001.2.0024 - 3.3.90.39.00 Gestão Da Diretoria De Fazenda
- - - - -- - - - - - R$ 23.500,00
Total da Sub-Unidade 02 - - -- R$ 23.500,00
Total da Unidade 3 - - - - - R$ 23.500,00
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 00 - Secretaria Municipal de Educação
2.05.00.12.122.0037.2.0051 - 3.3.90.30.00 Gestão Do Transporte Escolar - - - -- - - - - - - - R$ 30.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - - R$ 30.000,00
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.366.0007.2.0056 - 3.3.90.39.00 Desenvolvimento Da Educação
De Jovens E Adultos - - - - R$ 12.400,00
Total da Sub-Unidade 01 - - R$ 12.400,00

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
DECRETO Nº 6.399
2.03.00.04.122.0001.2.0176 - 3.3.90.39.00 Gestão Da Diret.Geral De
Planejamento,Orçam.Gestão - - - - - - R$ 23.500,00
Total da Sub-Unidade 00 - - - R$ 23.500,00
Total da Unidade 3 - - - - - - R$ 23.500,00
Unidade 05 - Secretaria Municipal de Educação
Sub-Unidade 00 - Secretaria Municipal de Educação
2.05.00.12.122.0001.2.0049 - 4.4.90.51.00 Gestão Da Secretaria De Educação - - - - - - - - - R$ 30.000,00
Total da Sub-Unidade 00 - - -- R$ 30.000,00
Sub-Unidade 01 - Educação Básica
2.05.01.12.367.0010.1.0052 - 4.4.90.51.00 Garantir Acessibilidade As Unidades Escolares - R$ 12.400,00
Total da Sub-Unidade 01 -- R$ 12.400,00
Total da Unidade 5 - - - - - R$ 42.400,00
Unidade 06 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal De Saúde
2.06.01.10.303.0004.2.0079 - 3.3.93.39.00 Tratamento Fora Do Domicílio
- - - - - - R$ 860,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - R$ 860,00
Total da Unidade 6 - - - - - -- - R$ 860,00
Total Geral - - - - - - - - - R$ 66.760,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 23 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
ELIANA RODRIGUES
Diretora de Contabilidade
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.401 ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO III, DO ARTIGO 1º, DO
DECRETO Nº. 5.928 DE 02/05/2016.
DECRETO Nº 6.401
Altera a redação do inciso III, do artigo 1º, do Decreto nº. 5.928 de 02/05/2016.
A Prefeita Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições, notadamente as constantes do art. 26, inciso XIV, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”,
c/c art. 90, incisos VI, IX, XI e XVII, todos da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando os termos da Lei Municipal nº. 3.220, de 26/11/2015, que instituiu
o serviço de mototáxi no Município de São Lourenço/MG e suas respectivas
alterações;considerando o disposto no Artigo 5º, da referida Lei Municipal, que
estabelece que os mototaxistas sejam divididos em pontos com número máximo de mototaxistas para cada um deles, bem como o Parágrafo Único deste
mesmo Artigo, que preconiza que os pontos serão localizados em “zonas” definidas através de Decreto Executivo;considerando a alteração dos pontos de
mototaxistas realizadas através da redação dos incisos I, III, V e VII, do Artigo
1º, do Decreto 5.928 de 02/05/2016, pelo Decreto nº. 6.187 de 14/12/2016;
considerando a solicitação para a alteração de ponto de mototaxistas da Rua
Cel. José Justino, nº 370 para a Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, nº 199 até o nº. 203,
formulada pela classe dos profissionais em questão, através do protocolo nº
16034 de 24/01/2017, que obteve deferimento pelo Sr. Adriel Miller Theodoro,
Gerente de Trânsito e Transporte Público, através dos estudos técnicos realizados, a fim de resguardar a integridade física do mototaxistas e usuário do serviço, daquela localidade; considerando que compete ao referido Órgão a organização do trânsito de veículos no âmbito municipal, inclusive, na autorização
para prestação de serviço público de “Mototáxi”; considerando a necessidade
de organização do serviço em epígrafe, como forma de conceder-lhe credibilidade e melhor acesso aos seus usuários;
DECRETA:
Art.1º. Fica alterada a redação do inciso III, do artigo 1º, do Decreto nº.
5.928 de 02/05/2016, modificado pelo Decreto nº. 6.187 de 14/12/2016, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art.1º. .................................
I - ..........................................;
II - ........................................;
III - Rua Dr. Olavo Gomes Pinto em frente ao nº. 203;
IV - ......................................;
V - ........................................;
VI - ......................................;
VII - .................................... .”
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 27 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.383 DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES.
DECRETO Nº 6.383
Dispõe sobre a constituição dos membros do Conselho Municipal de Esportes.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
cialização de alimentos, bem como a arrecadação e/ou distribuição de qualquer
tipo de donativo e, ainda, a distribuição de materiais publicitários.

constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica do Município –
LOM; considerando o que dispõe o artigo 9º, da Lei Municipal nº. 3.064/2011;
considerando os termos do Decreto nº. 5.021 de 19/12/2013, ato regulamentador da Lei Municipal nº. 3.064/2011 de 14/12/2011, que institui o Sistema
Municipal de Desporto; considerando que cabe a Prefeita Municipal dispor sobre o funcionamento e a organização da Administração Pública;
DECRETA:
Art.1º. O Conselho Municipal de Esportes será composto pelos seguintes
membros, para o biênio de 2016/2017:
I - Representantes da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Titular: Vera Lúcia Barbosa Sanita
Suplente: Robson Luiz da Silva Costa
II - Representantes da Secretaria DE ESPORTE E LAZER
Titular: Aline Forasteiro
Suplente: Alexandre Leandro de Almeida da Silva
III - Representantes INDICADOS PELOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS
Titular: Tatiana Fernandes Martins
Suplente: Rodrigo Guimarães Ribeiro
IV - Representantes DOS PAIS E ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Titular: Ingrid Ariene de Oliveira
Suplente: Elaine da Silva Melo
V - Representantes daS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO
Titular: Sueli Assis Costa da Graça
Suplente: Marcelo Mathias Menezes
VI - Representantes daS ESCOLAS PRIVADAS DO MUNICÍPIO
Titular: Ricardo José Divino
Suplente: Ana Paula dos Santos Silva
DECRETO Nº 6.383
VII - RepresentanteS daS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS INDICADOS PELO PRESIDENTE DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO DO MUNICÍPIO
Titular: Simone Delfim dos Santos
Suplente: Jorge da Cruz
VIII - Representantes DAS ASSOCIAÇÕES OU CLUBES ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A LIGA DESPORTIVA
Titular: Adilson Edino de Souza
Suplente: José Lourenço da Silva
Titular: Júlio César Carvalho
Suplente: Sidmar Luiz da Silva
IX - Representantes da LIGA DESPORTIVA DA CIDADE
Titular: Helson de Jesus Salgado
Suplente: Valdete Silva
X - Representantes da CÂMARA MUNICIPAL
Titular: Fabrício Guedes dos Santos
Suplente: Luiz Cláudio Siqueira
Art.2º. O Conselho Municipal de Esportes é o órgão colegiado de caráter
consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, representativo da comunidade, cabendo-lhe o cumprimento das atribuições dispostas no artigo 8º, da Lei
Municipal nº. 3.064/2011.
Art.3º. O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos entre os membros do
Conselho por maioria absoluta, durante a primeira Reunião Ordinária.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº. 5.788-A de 30/12/2015, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 16 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.404 DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
A TÍTULO PRECÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 6.404

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 6.404
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 28 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.400 DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO
LOURENÇO/MG E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 6.400
DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL
DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG E CONTÉM
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do Art. 90, da Lei Orgânica Municipal – LOM;
considerando os termos da Lei Municipal nº. 3.093 de 25/04/2013, que estabelece as normas de proteção do patrimônio cultural do Município de São Lourenço e suas respectivas alterações; considerando, especialmente, os termos
no Capítulo II, da referida Lei, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural; considerando que cabe a Prefeita Municipal
dispor sobre as nomeações de membros de Conselhos, no âmbito Municipal,
através de Decreto do Executivo;
DECRETA:
Art.1º. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural do Município de São
Lourenço/MG ficará constituído pelos seguintes membros, para o biênio de
2017/2018:
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
Titular: SAMUEL ERNANE FERREIRA PINTO
Representante de Associações Culturais ligadas a Música e a Literatura
Suplente: Daniel Apolônio
Titular: FLORA MARIA MELLO GONÇALVES
Representante de Associações, ONGs e Academias ligadas ao Teatro, Dança
e Artes Plásticas;
Suplente: Mercedes Nunes Calfa
Titular: MARIA CRISTINA MESQUITA
Representante da Associação de Engenheiros de São Lourenço
Suplente: Rui Armênio Ferreira Carvalho Gomes
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:
Titular: MARIA APARECIDA MARTINS DUARTE NUNES
Representante Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Suplente: Alexandre Paiva Frade
Titular: JOANA RAQUEL PARAGUASSU JUNQUEIRA VILLELA
Representante da Secretaria Municipal de Educação
Suplente: Maria de Fátima Souza de Oliveira
DECRETO Nº 6.400
Titular: LEONARDO DE BARROS SANCHES
Representante da Secretaria Municipal de Governo
Suplente: Josélia de Lorenzo
Art.2º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº. 5.898 de 28/03/2016, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 24 de março de 2017.

- Adriel Miller Theodoro
Suplente: Carlos Otávio de Castro Brito
Representantes do Departamento de Trânsito e Transportes
- Marcelo da Silva Flori
Suplente: Daniel Alves Galvão Júnior
Representantes da Secretaria Municipal de Obras Públicas
- Delano Dias Marcílio
Suplente: Valter Lúcio de Oliveira
Representantes do Departamento de Meio Ambiente e Saneamento
- Edenil Francisco Maciel
Suplente: Edna Maria de Souza
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
- Túlio Marcos Fernandes Oliveira
Suplente: Gerson Amaro da Silva
Representantes da Secretaria Municipal de Fazenda
- Dr. José Carlos Ribeiro Marques
Suplente: Drª. Cinthya Maria Brito Silveira
Representantes da Procuradoria Jurídica do Município
- Erich Mathias de Oliveira
Suplente: Maria Aparecida Martins Duarte Nunes
Representantes da Fundação Municipal de Cultura
- Eduardo Rodrigues da Silva
Suplente: Benedicto José da Silva
Representantes da Câmara Municipal
- Luiz Antônio da Graça
Suplente: Francisco Carlos Ribeiro
Representantes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar
DECRETO Nº 6.403
- Ozemar do Carmo
Suplente: Rui Armênio Ferreira Carvalho Gomes
Representantes do CREA – São Lourenço
- Norma Lopes
Suplente: Isac Ribeiro
Representantes da Associação de Bairros
- Luiz Carlos Martins Garcia
Suplente: Douglas Gileno da Silva
Representantes do Sindicato dos Motoristas
- Haroldo Moreira Lopes
Suplente: João Batista Marques
Representantes da Empresa de Ônibus Circular São Lourenço
- Nelson Roque Maciel
Suplente: Márcio Carlos Silvério
Representantes da Associação dos Charreteiros
- Pedro Augusto da Rocha Fragoso
Suplente: Luiz Cesar Pereira Negreiros
Representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas
- Marco Aurélio Bastos Lage
Suplente: Thatiana Azevedo Sperle Mathias
Representantes do Sindicato de Hotéis
Art.2º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto
nº. 3.652 de 18/12/2009, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 28 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.411 DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A TÍTULO PRECÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 6.411
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 - LOM; considerando que
compete a Secretaria Municipal de Educação a autorização para o uso das dependências das Escolas
Municipais no âmbito Municipal;considerando a solicitação formulada através do requerimento nº.
17.780 de 29/03/2017, protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São Lourenço,
que obteve a autorização pela Secretaria Municipal de Educação; considerando que cabe a Chefe do
Poder Executivo dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública;
DECRETA:
Art.1º. Fica concedido, a título precário, à Empresa São Lourenço Rugby, inscrita no CNPJ sob o nº.
18.966.915/0001-11, situada à Rua José Rodrigues Magalhães Silva, nº. 360, bairro Serra Azul, São Lourenço/MG, representado pelo Sr. Gilberto Fróes Carneiro Júnior, portadora do RG nº. MG–7.919.086 –
SSP/MG e CPF nº. 016.631.026-35, a permissão de uso de bem público, de parte da área pertencente a
Escola Municipal D. Ida Mascarenhas Lage, a ser delimitada pela Secretaria Municipal de Educação.

Dispõe sobre permissão de uso de bem público a título precário e dá outras
providências.

CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

Art.2º. O permissionário utilizará a área mencionada no artigo anterior como alojamento dos atletas
que participarão do “5º São Lourenço Rugby Fest”, no período de 31/03/2017 a 02/04/2017.

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 - LOM; considerando que compete a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 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. 17.244 de
10/03/2017, protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
São Lourenço, que obteve a autorização pela Secretaria Municipal de Turismo
e Cultura; considerando que cabe a Chefe do Poder Executivo dispor sobre a
organização e o funcionamento da Administração Pública;

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo

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.

DECRETA:
Art.1º. Fica concedida, a título precário, à Empresa Associação de Eventos
Culturais e Artísticos das Cidades Estâncias do Brasil - AECACEBRA, inscrita no
CNPJ sob o nº. 19.094.218/0001-80, situada à Rua L, nº. 31 - A, bairro Santa
Tereza, Caxambu/MG, representado pelo Sr. Carlos Alberto Annibal, portadora
do RG nº. MG–18.268.235 – PC/MG e CPF nº. 183.762.586-72, residente à Rua
Dr. Orestes Junqueira, 173, bairro Santa Terezinha, São Lourenço/MG, a permissão de uso de bem público, de parte da área pertencente ao Calçadão Rui
Garcia Machado, a ser delimitada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Art.2º. O permissionário utilizará a área mencionada no artigo anterior para a realização de Show ao Vivo, gratuito, da “Banda Blu Brasil”, no dia 01/04/2017,
no horário das 20h00min, sendo vedada à instalação de barracas para a comer-

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.403 DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – COMUTRAN.
DECRETO Nº 6.403
Dispõe sobre a Constituição dos Membros do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes – COMUTRAN.
A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais,
constantes dos incisos IX, XII e XVII, do art. 90, da Lei Orgânica do Município –
LOM, considerando os termos da Lei Municipal nº 2.727 de 28/11/2005, que
“Institui o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes”; considerando que
cabe a Chefe do Poder Executivo a organização e o funcionamento da Administração Municipal, inclusive, a designação de membros, através de Decreto, para a composição de Conselhos Municipais;
DECRETA:
Art.1º. O Conselho Municipal de Trânsito e Transportes – COMUTRAN de
que trata o artigo 4º, da Lei Municipal nº 2.727 de 28/11/2005, ficará constituído pelos seguintes membros, com mandato para o período de 28/03/2017 a
28/03/2019:

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.
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.
DECRETO Nº 6.411
Art.6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 30 de março de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
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Vitrine da Dança sedia pré-seleção do Ballet Bolshoi em São Lourenço

As inscrições para a pré-seleção do Ballet Bolshoi em
São Lourenço estão abertas
desde o dia 15 de maio e se-

guem até o dia 28 de junho
para crianças de ambos os
sexos nascidas entre 1999 e
2008 com e sem experiência

em ballet.
A pré-seleção será sediada
pela primeira vez na cidade
e os testes acontecerão na

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL
Fernando Gonçalves Costa, Leiloeiro Público Oficial e Rural, inscrito na JCDF sob o nº 10/99,
comunica a todos quanto o presente virem ou dele conhecimento tiverem que devidamente
autorizado pela CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS , inscrita no CNPJ/
MF. Sob nº 05.349.595/0001-09, com sede em Brasília-DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra
01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1101, Brasília-DF, Cep: 70.701-050, promoverá a venda em Leilão
Público com base no artigo 27 da Lei 9.514/97 e da Lei 21.981/1932, nas seguintes condições:
3º Leilão: Em 07 de junho de 2017 às 14:30 hs. Escritório do leiloeiro, no SOF/Norte Qd. 01,
Conj. “A”, Lote 08, Brasília-DF. SÃO LOURENÇO/MG: Imóvel nº 1093/Prédio 02 que possui área
construída de 37,94 m²; que possui área construída de 69,35 m²; Imóvel 1093/Prédio 01 apto
03 que possui área construída de 38,62 m²; Imóvel 1093/Prédio 01 apto 04 que possui área
construída de 37,7 m² e Imóvel 1093/Prédio 01 apto 05 que possui área construída de 39,97
m². Localizado na Rua Barão do Rio Branco nº 175, Vila Carneiro, São Lourenço/MG. Matrícula 3.547 do Cartório de Registro de Imóveis Comarca de São Lourenço/MG. Grupo 324 Cota
41/52/129. Valor mínimo R$ 242.292,31 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa
e dois reais e trinta e um centavos).
Imóvel ocupado. Fica o devedor desde logo intimado através deste edital, caso não seja localizado. Cond. de pag.: à vista mais a comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da arrematação. Inf. (61) 3465-2203.
Fernando Gonçalves Costa
Leiloeiro Público Oficial Rural

As recentes reformas trabalhistas e os impactos causados pela terceirização
no mercado de trabalho e na vida dos trabalhadores em geral, têm causado
espanto, em certos casos até mesmo terror em certos estudiosos do direito.
Não bastasse o tenso clima político que o pais atravessa, as reformas da previdência social e da legislação trabalhista preocupam a todos que vivem ou
“apenas sobrevivem” do seu trabalho.
A expectativa, até a bem poucos dias se resumia apenas à questão temporal, ou seja, depois de quantos anos e com quantos anos o cidadão poderia
deixar de laborar. Muitas charges e piadas foram criadas sob esta temática. O
brasileiro em geral, é um povo criativo que faz piada com a própria desgraça.
Todavia, o momento como todos sabemos é de tensão, incertezas, insegurança e medo. Nem toda hora é boa pra brincar, e as verdades que emergem de
todas estas propostas governamentais e políticas são de fato assombrosas e
preocupantes. Anos de luta e de direitos conquistados estão sendo descartados e junto vão descartando também os sonhos de uma vida e de uma velhice
digna. A Carta Magna asseguradora dos direitos humanos fundamentais vem
sendo ignorada e vilipendiada dia após dia, até ser finalmente rasgada sob nossos narizes.
Não podemos, entretanto, cruzar os braços e esperar que decidam o destino da nação e o nosso próprio destino sem nada fazer. Assim pensando, e cientes de que uma das missões do Curso de Direito da Faculdade de São Lourenço é intermediar as relações acadêmicas e as relações sociais, nos dias 26, 27
e 28 de abril, realizou-se a XVI Semana Jurídica, ocasião em que, por três noites
consecutivas, palestrantes de São Paulo, Varginha, Juiz de Fora, Pouso Alegre,
Lorena e Caxambu, falaram sobre temas pontuais, que afligem a comunidade
jurídica e a sociedade em geral.
Pode-se dizer que os temas trazidos para as palestras e as discussões levantadas em nada alteram o cenário de dúvidas e angustias em que vive grande
parcela da sociedade; que não passaram de uma “gota d’água no oceano” ,
mas a conscientização é mesmo um trabalho de formiguinha. Estamos conscientes de nosso papel, e convictos e esperançosos de que, “se cada um fizer
a sua parte, podemos deixar um pais, um mundo e uma vida digna para as próximas gerações”.
					
					

Silvana S. Gaspar
Coordenadora do Curso de Direito

Vitrine da Dança Deise, no
dia 01 de julho. Os candidatos e candidatas podem fazer
as inscrições no site www.escolabolshoi.com.br na aba
“seja um aluno” para acessar
o edital. As inscrições custam
R$ 20,00.
De acordo com o release
da escola Bolshoi, “na etapa
da Pré-seleção, são analisadas as habilidades físicas e
artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biotipo. Os
concorrentes com maior potencial serão indicados para
participar da audição na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC)”.
Segundo a diretora da Vitrine da Dança, os participantes que não tiverem acesso
à internet terão disponibili-

zada uma equipe de apoio na
escola. A Vitrine da Dança está localizada na Rua Melo Viana, 94, sala 2.
"Nos sentimos muito lisonjeados em poder fazer parte
de um evento da maior escola de ballet do mundo, que
é o Bolshoi. Isso é um reconhecimento do trabalho que
desenvolvemos há 30 anos
em São Lourenço e região”,
disse Deise Dutra, diretora
da Vitrine da Dança.
Para a diretora, a Pré-seleção pode revelar talentos
no ballet em nossa região.
“Esperamos receber pessoas
de todo país para a Pré-seleção, mas é muito importante
que todos, mesmo que não
tenham experiência em dança e estudem em outras escolas façam o teste”, expli-

cou.
Localizada em Joinville,
Santa Catarina, a Escola Teatro do Bolshoi no Brasil é a
única filial da companhia russa. Com essa filial, o método
Vaganova é transferido para
outros países.
Além do ensino de ballet
e formação de artistas com
ensino gratuito, os alunos recebem alimentação, transporte, uniformes, figurinos,
assistência social, orientação
pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de
emergência/urgência.
*Com informações da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil
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