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Show Beneﬁcente em prol da APAE e Hospital
São Lourenço é realizado com sucesso

Após dois anos, o Centro de Convenções do Hotel Guanabara foi palco, no último dia 22 de março, de momentos de confraternização, música e, acima de tudo, espírito solidário. Tudo porque, pela segunda vez, ocorreu mais um Show Beneﬁcente em prol do Hospital São Lourenço e da Apae São Lourenço - e, neste ano, mais duas instituições foram beneﬁciadas: Casa dos Meninos e Casa Lar Mãe Social. Assim como em 2015, o 2º Show Beneﬁcente foi idealizado pelo empresário são-lourenciano Carlos Eduardo da Silva - Kadu Eventos (de grande atuação no ramo
do entretenimento), sendo realizado em parceria com empresários e apoiadores individuais.
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Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Marcelo Odebrecht
conﬁrmou que a empreiteira
que leva o seu sobrenome utilizava habitualmente recursos
de caixa 2 para fazer doações
para campanhas políticas. Reconheceu, por exemplo, que 4/5
dos recursos destinados pela
Odebrecht para a campanha de
Dilma Rousseﬀ em 2014 tiveram essa origem ilegal. Trata-se
de mais um reconhecimento,
entre tantos, de que a empresa
não nutria especial consideração pela lei, fazendo o que bem
lhe interessasse.
A conﬁssão do líder da empreiteira, admitindo que doava
recursos fora da lei, não signiﬁca, no entanto, que todos os
políticos que receberam essas
doações praticaram ilícitos, como quer fazer crer o sr. Marcelo Odebrecht. “Duvido que tenha um político no Brasil que
tenha se elegido sem caixa 2.
E, se ele diz que se elegeu sem,
é mentira, porque recebeu do
partido. Então, impossível”, disse Marcelo à Justiça eleitoral.
Nessa fala de Marcelo Odebrecht há uma clara confusão
entre a doação de dinheiro com
origem ilícita, que ele admite,
e o recebimento desses valores
pelos partidos políticos, o que
não necessariamente é ilícito.
Se a empreiteira doou dinheiro
cuja origem é de caixa 2, ela está encrencada com a lei, pois
mantinha recursos à margem
da lei. Quem recebeu esse dinheiro estará encrencado tão
somente se sabia dessa origem
ilícita ou se não declarou esses

valores à Justiça eleitoral. Ou se
recebeu para, em troca, cometer ato ilícito.
Logicamente, a muitas dessas doações ilícitas corresponderão muitos recebimentos ilícitos, em suas diversas modalidades. Pode haver crime de
corrupção passiva e pode haver
caixa 2 eleitoral, por exemplo.
O ponto é reconhecer que, para provar o recebimento ilícito
de doação eleitoral, não basta
que o doador diga que o dinheiro que ele doou tinha origem
ilícita. Isso é – volta-se a repetir
– uma questão pela qual só ele
terá de responder à Justiça. Para conﬁgurar o recebimento ilícito de doações é preciso provar
que o político que estava recebendo o dinheiro sabia dessa
origem ilícita ou se recebia para se remunerar pela concessão
de alguma vantagem ilícita. No
caso de caixa 2 eleitoral, é necessário provar, por exemplo,
que o candidato, ou o seu partido, utilizou para a campanha
política recursos que não foram
declarados à Justiça eleitoral.
Fazer essas distinções não é
mera formalidade, mas ato essencial de respeito às garantias
fundamentais de um Estado Democrático de Direito, que exige
que toda condenação seja acompanhada das devidas provas.
Sem provas, não pode haver
condenação. É uma importante
proteção para todos que, na esfera penal, os conceitos sejam
tratados com rigor, sem confusões que, além de relativizar os
atos criminosos, facilitem a ocorrência de injustiças, como, por

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

Somos dignos da
herança do Pai
O Pai nos tornou dignos de
participar da herança
‘E com alegria, dai graças ao
Pai que vos tornou dignos de
participar da herança dos santos na luz’. (Cl 1,12-14)
A herança se torna nossa,
porque é do nosso Pai. A Palavra também nos diz: “Dai graças ao Pai, que vos tornou dignos”. Ou seja, nós não éramos
dignos, não tínhamos direito,
mas o Pai, na Sua inﬁnita misericórdia, tornou-nos dignos.
“Foi ele que nos livrou do
poder das trevas, transferindo-nos para o Reino do seu Filho
amado, no qual temos redenção, o perdão dos pecados”.
Portanto, trata-se de uma transformação total.
Meus irmãos, tudo isso partiu da redenção de Jesus realizada por nós, na cruz. Cristo
derramou Seu Sangue por nós
na cruz, também pelos seus.
Por você e por mim, pessoalmente. O Pai nos tornou dignos de participar da herança.
E o Pai, pelos méritos de Cristo na cruz, nos arrancou – um

verbo que mostra força – e nos
introduziu. Eu e você estávamos no poder das trevas, pelo
pecado original, pelos pecados
pessoais. Estávamos sob o jugo
do demônio. Mas o Pai nos arrancou. Temos redenção dos
pecados pelo Sangue de Cristo.
Jesus nos ofereceu um sacrifício, e hoje nós fomos introduzidos, transladados para o
Reino do Seu Filho muito amado, onde temos redenção, remissão dos pecados. Por isso
exultemos de alegria no Pai.
Não éramos dignos, mas Ele
nos fez dignos de participar do
Reino do Seu Filho muito amado.
Eu tenho a ‘herança dos santos na luz’. Obrigado, Senhor!

Confusão ardilosa

Nessa fala de Marcelo Odebrecht há uma clara confusão
entre a doação de dinheiro com origem ilícita, que ele admite, e o recebimento desses valores pelos partidos políticos

exemplo, a condenação de inocentes. Uma doação ilegal não
é necessariamente seguida de
um recebimento ilegal. São ações
distintas, cabendo às autoridades investigar se existem provas
de que houve conluio.
Ultimamente tem se notado
um estranho fenômeno, promovido por variadas frentes, não
necessariamente ligadas entre
si, de tentar fazer com que doações, lavagens de dinheiro, caixas 2 e ilícitos eleitorais sejam
tratados indistintamente, como
se fossem a mesma coisa. Trata-se de uma tentativa ardilosa,
que busca se atrelar à causa,
tão importante para a sociedade, de combate à impunidade.
Equivocadamente, dão a entender que a luta contra a corrupção exigiria uma punição geral
e irrestrita e tratam qualquer
solução diversa como se fosse
conivência com a ilegalidade.
Sabiamente, a lei não trata
tudo de forma indistinta, reco-

nhecendo a existência de vários crimes e delitos, de natureza, gravidade e esferas
diversas. Se a finalidade da
investigação e da punição é
cumprir a lei, deve-se, pois,
obedecer às distinções da legislação.
Especialmente na esfera
política, toda essa deliberada confusão entre crimes tem
um claro – e irresponsável –
objetivo. Deseja-se transmitir a impressão de que tudo
está igualmente podre. Com
isso, alguns querem que todos os atuais políticos sejam
encarcerados ou, ao menos,
eliminados da vida pública.
Outros pretendem exatamente o oposto, que, sendo todos igualmente sujos, sejam
igualmente absolvidos. Nem
uma coisa nem outra é boa
para o País. O bom, que tanta resistência parece encontrar, é aplicar a lei com rigor
e isenção. (Estadão)

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

MUDAR PRA QUÊ?

Eu sou assim. Eu nasci assim.
Quem quiser, que me aceite como eu sou. Quem quiser,
que me ame, com meus defeitos e imperfeiçoes.
Pra que mudar?Estou bem
assim.
Já me conformei com as situações a minha volta, mesmo
aquelas que considero erradas
e injustas.
Já incorporei meu modo de
pensar e de agir. Já me acostumei com a vida que levo.
Mudar para quê?
Já me acomodei com meu
mundo. Já escrevi minha história.
Já formei minha pessoa. Já
ﬁz meu nome.
Estou pronto.
Minha vida está estabilizada.
Agora não há mais tempo
nem necessidade de corrigir os
enganos cometidos.
Pra que mudar?
Seria trabalhoso demais.
Muita coisa sairia do lugar.
Seria doloroso demais.
Com a minha mudança de
vida, muitas vidas sairiam do
eixo também.É mais cômodo

deixar tudo como está.
Pra que mudar?
Porque nossa vida é um caminho sem ponto ﬁnal.
Porque viver é estar em constante processo de conversão.
Porque Deus nos chama a uma
revisão eterna de valores.
Porque só conseguimos ser
felizes quando temos coragem
de romper com determinadas
situações que nos escravizam,
ainda que sutilmente e nos tornamos novas pessoas, com pensamentos, atitudes e sonhos
novos.
Porque só podemos exigir
que o outro mude quando somos capazes de dar o exemplo,
o primeiro passo e testemunharmos mudanças em nós
mesmos.
Pra que mudar?
Para sermos notados como
alguém que busca ser melhor
a cada dia...
Para sermos diferentes, surpreendentes, em vez de nos
permitirmos moldar!
Para vivermos plenamente,
em vez de nos deixarmos programar!

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

Um pouco de poesia...

Maria Nossa Mãe

O SIM DE MARIA

Ouviste, ó Virgem, que vais conceber e dar a luz à um ﬁlho, não
por obra de homem – tu ouviste
– mas do Espírito Santo. O Anjo
espera tua resposta: já é tempo
de voltar para Deus que o enviou.
Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação, esperamos
tua palavra de misericórdia.
Eis que te é oferecido o preço
de nossa salvação; se consentes,
seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo eterno, mas caímos na morte; com uma breve
resposta tua seremos recriados e
novamente chamados à vida.
Ó Virgem cheia de bondade, o
pobre Adão, expulso do paraíso
com a sua mísera descendência,
implora tua resposta; Abraão a implora, Davi a implora. Os outros
patriarcas, teus antepassados, que
também habitam a região da sombra da morte, suplicam esta resposta. O mundo inteiro a espera,
prostrado a teus pés.
E não é sem razão, pois de tua
palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, enﬁm,
a salvação de todos os ﬁlhos de
Adão, de toda a tua raça.
Apressa-te, ó Virgem, em dar
a tua resposta; responde sem de-

mora ao Anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do
Anjo. Pronuncia uma palavra e
recebe a Palavra; profere a tua
palavra e concebe à Palavra de
Deus; dize uma palavra passageira e abraça a Palavra eterna.
Por que demoras? Por que
hesitas? Crê, consente, recebe.
Que tua humildade se encha de
coragem, tua modéstia de conﬁança. De modo algum convém
que tua simplicidade virginal esqueça a prudência. Neste encontro único, porém, A Virgem prudente, não temas a presunção.
Pois, se tua modéstia no silêncio
foi agradável a Deus mais necessário é agora mostrar tua piedade pela palavra.
Abre, ó Virgem santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu seio ao Criador.
Eis que o Desejado de todas as
nações bate à tua porta. Ah! Se
novamente a procurar com lágrimas aquele que teu coração
ama! Levanta-te, corre, abre. Levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre pelo consentimento. Eis aqui, diz a Virgem,
a serva do Senhor; faça-se em
mim segundo a tua palavra. (Lc
1,38). (Dos sermões de São Bernardo)

A moda é alma,
A alma exprimida.
É mostrar quem somos,
É uma fantástica forma
de vida.
A moda não é só as marcas,
Quanto muito os vestidos.
A moda exprime
sentimentos
Desde os loucos aos
mais contidos.

A moda exprime o amor,
O amor à criação.
O amor e a auto-estima.
Dois factores em comunhão.
A moda não se resume à
roupa,
A moda não se resume
aos sapatos.
A moda nem se resume…
É o conjunto de
pequenos factos.(B. Torres)

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE SÃO LOURENÇO
– SECRETARIA DA 1ª VARA – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM
PRAZO DE 20 DIAS. Saibam todos quantos o presente Edital
virem que perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço, corre uma Ação de Alteração de Regime de Bens entre
Cônjuges – nº 637.16.007184-0 requerido por CHARLES GOMES DE OLIVEIRA e VIVIAN COCARELLI DE OLIVEIRA, e pelo
presente dá ciência a quem interessar que foi deferido o pedido, autorizando a alteração do regime de separação total
de bens, ressalvados direitos de terceiros, a partir do trânsito
em julgado. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente que será publicado através do
Diário Judiciário Eletrônico (Dje), com acesso através do Portal do TJMG (www.tjmg.com.br), em jornal de circulação local
e na Comarca de Caxambu/MG, e aﬁxado no saguão do Fórum. São Lourenço, 15 de março de 2017. Eu (a) Rosemary
Aparecida Bittencourt, Escrivã Judicial, o subscrevo. Eu (a) Cecília Natsuko Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1ª Vara Cível, o assino.
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E mais uma vez… o Hospital
e a Apae deram um show!
DOMINGO, 26 DE MARÇO DE 2017

Após dois anos, o Centro de
Convenções do Hotel Guanabara foi palco, no último dia 22 de
março, de momentos de confraternização, música e, acima
de tudo, espírito solidário. Tudo
porque, pela segunda vez, ocorreu mais um Show Beneﬁcente
em prol do Hospital São Lourenço e da Apae São Lourenço
- e, neste ano, mais duas instituições foram beneﬁciadas: Casa dos Meninos e Casa Lar Mãe
Social. Assim como em 2015, o
2º Show Beneﬁcente foi idealizado pelo empresário são-lourenciano Carlos Eduardo da Silva - Kadu Eventos (de grande
atuação no ramo do entretenimento), sendo realizado em
parceria com empresários e
apoiadores individuais.
Diversos artistas de renome
nacional (ritmos sertanejo universitário, rock e caipira raiz)
vieram a São Lourenço, mais
uma vez, de forma inteiramente gratuita (sem cobrar cachê),
levando à plateia presente ao
Show Beneﬁcente muita emoção e alegria. Foram vendidas
muitas mesas e ingressos individuais, representando importantíssimo reforço ﬁnanceiro às
quatro instituições. Num ritmo
eletrizante, Edson & Hudson;
Thiago Carvalho; Edu Santa Fé;
Banda Malta; Zé Neto & Cristiano; Hugo & Tiago; Day & Lara; Carreiro & Capataz; Fernan-

do & Sorocaba e Johny Vianna
se apresentaram de forma interativa e extremamente carinhosa com o público, sempre
apresentados pelo locutor de
rodeios Teixeirinha (considerado o melhor do Brasil) e pelo
humorista e músico Tonho Prado (o “caipira” da TV Aparecida).
“Agradecemos a todos os que
aqui estiveram e ao Kadu Eventos, por iniciativa tão brilhante
em favor das instituições”, destacaram dirigentes do Hospital
e da Apae presentes ao evento.
Com a renda, o Hospital São Lourenço irá promover uma reforma completa do telhado do prédio da instituição, enquanto que
a Apae dará início à construção
da Clínica Esperança (lembrando que, com a renda do 1º Show
de 2015, o Hospital adquiriu novos equipamentos para o Centro Cirúrgico, reativando três
salas de cirurgia - e a Apae viabilizou um importante projeto
voltado à reabilitação dos alunos com deﬁciência, denominado Protocolo Pediasuit). Nos
próximos dias, o Hospital e a
Apae irão divulgar a lista completa de empresários e apoiadores individuais que, de forma
tão gentil e dedicada, participaram intensamente antes, durante e depois do evento - pelo
que ambas as entidades são
eternamente gratas!

Neste ano a Casa dos Meninos e Casa Lar Mãe Social também foram beneﬁciadas; Diversos artistas de
renome nacional se apresentaram no Centro de Convenções do Hotel Guanabara

Fernando e Sorocaba

Banda Malta

Zé Neto e Cristiano

Johny Vianna

DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br
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EXPEDIENTE

No nonagésimo aniversário da
Emancipação Político e Administrativa de São Lourenço, queremos
homenagear um grande amigo que
nos deixou, deixando mais uma vez,
as páginas de nossa história vazia
e emudecida.
AMÉRICO PENNA NETO
Nasceu em Carmo de Minas no
dia 14 de outubro de 1929. Na família de Américo Penna Filho e Ana
Monteiro Penna, o único varão.
Quando a família veio residir em
São Lourenço, aqui continuou os
estudos do curso primário, no Grupo Escola Melo Viana. Depois, algum tempo no antigo Ginásio São
Lourenço e também, no Colégio São
Joaquim, em Passa Quatro. Novamente, no Ginásio São Lourenço,
formou-se em Contabilidade. Mesmo estudante, trabalhava para ajudar a família. Muito cedo, o trabalho fez parte do seu dia-a-dia. Na
oﬁcina do senhor José Bombeiro,
conviveu com o Cambraia, Mário,
Elza, Zilá e demais familiares.
Depois, o Parque das Águas, onde consolidou a antiga amizade com
o Doutor Átila Carvalhaes Pinheiro,

o proprietário da Empresa de Águas.
Américo eras o ouvinte, conselheiro, apaziguador, nas horas precisas.
Durante mais de cinco décadas no
Parque das Águas como gerente,
percorria, diariamente, aquela grande extensão que resguarda a nossa principal riqueza natural: as águas
medicinais. Possuiu um enorme
acervo de fotos, documentos, apontamentos relacionados à Empresa
de Águas, no decorrer dos seus incalculáveis dias de abnegados serviços. Ao se aposentar, nada levou,
lá deixando a história do desenvolvimento de uma empresa e a sua
própria história.
No ano 2000, quando a grande
enchente assolou a cidade, Américo, já aposentado, foi chamado
pelos chefes à época para indicar
os pontos nevrálgicos que poderiam ser destruídos pelas águas, o
deslocamento dos animais aos pontos mais altos das reservas ambientais e outros dados importantes
que ele tão bem conhecia. Chorando mesmo, deixou o Parque das
Águas com os pés e roupas molhados, lamentando e rogando a Deus
que ninguém fosse vitimado.
Colegas de trabalho, turistas que
dele se tornaram amigos, tinham
sempre um tempo para uma com
versa animada e amistosa. Espírito
brincalhão respeitoso, herança de
seu pai, senhor Peninha, tinha milhões de histórias e casos de São
Lourenço de outrora e, também,
da antiga Silvestre Ferraz, hoje, Carmo de Minas. Era a cidade onde
nasceu que costumava comemorar
o seu aniversário, na casa dos pa-

drinhos de batismo, Pedro e Cornélia, sendo recebido com carinho
por Dr. José Pedro, Nazaré e esposo, Pedro Lúcio, Vera Lúcia e familiares. Depois, as visitas aos tios:
Fernando, Maria, Margarida, Eunice e Lídia. Espírito de família, que
sempre fez questão de vivenciar e
perdurar. À esposa querida, sempre por ele elogiada e acarinhada,
professora Jandira Custódio Penna
e aos ﬁlhos, Ana Amélia, Ângela,
João Américo, Águeda, Aurelúcia,
muito amor, dedicação, carinho,
transparecidos nos gestos, aconselhamentos, mãos amigas. Netos,
bisnetos e o tataraneto que conseguiu abençoar. Granjeou amigos
que o acompanharam e tiveram
sua presença nas alegrias, nos momentos difíceis, no lazer: Gilson Belém, Dr. Prazeres, Dr. Marcelo Prazeres, Delcio e Ilka Maria, Paulo e
Márcia, José Ribeiro e família, Abanca (alfaiate), Silvio Villela, Jairo da
Farmácia, Bernardo, Jair e Marly,
José Maria, Toninho Lage, Cida Belém, Graciema (antigas colegas de
trabalho), Cecy Passos (colega de
estudos), suas irmãs Luíza, Alzira,
Laura, Lourdes, Doca e sobrinhos.
Esportista entusiasta, era comum vê-lo no Campo do Esporte
Clube São Lourenço, nos áureos
tempos do futebol, vôlei, nos campeonatos intermunicipais, até hoje relembrados com saudades.
Também a música o encantava
e a Banda Antônio de Lorenzo nas
apresentações, tinha sempre um
assistente entusiasta, o Américo.
Nos festejos do Padroeiro fazia
questão de usar o “terno de ga-

la” para a Missa Solene, para a
retreta da Banda, sempre ao lado
da sobrinha mais velha. Recebeu
homenagem das diretoria e componentes da Antônio de Lorenzo
pelo incentivo e presença nos dias
festivos.
Nos festivais de corais, organizados pelo Maestro Zeca, era
o primeiro da ﬁla, sempre aplaudindo com alegria e entusiasmo,
os cantores de todo o país que
vinham trazer música e cultura
para nossa cidade.
Inteligência escondida, caligraﬁa inconfundível, ortograﬁa correta, estava sempre atento aos
principais acontecimentos da cidade, do Brasil e do mundo. Leitor diário dos principais jornais
do país, sabia discernir, apresentar suas opiniões e criticar, se necessário.
Católico, sentava-se no primeiro banco da Basílica, diariamente,
até quando não pôde caminhar
com ﬁrmeza, com seu inseparável tercinho.
Américo Penna Neto foi um
sãolourenciano de coração, contribuiu de maneira importa para
o desenvolvimento da terra de
seus ﬁlhos. Não deixou riquezas
materiais, mais exemplos e valores, boas recordações e certamente, saudades consoladoras.
De Dom Hélder Câmara: “ Certas pessoas quando morrem, são
enterradas, outras semeadas”.
Américo Penna soube semear a
VIDA!!!

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.

Falecimento
Comunicamos com pesar o
falecimento de Roberto Ferreira de Carvalho, ocorrido no último dia 23 de março.
Queremos expressar nossos
sentimentos a todos os familiares, em especial a seus irmãos,
sua esposa Maria Lúcia e ﬁlhos.
Que a misericórdia de Deus,
seja o bálsamo necessário para
aliviar a dor da separação.
Paz a sua alma!!!

Homenagem

1927/2017
Parabéns São Lourenço pelo seu nonagésimo aniversário de
Emancipação Politico e Administrativa.
Que Deus abençoe nossa cidade, principalmente nosso bem
maior: As águas minerais!

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
EXTRATO DE PÚBLICAÇÃO RESULTADO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS PORTARIA 2.288/2016
EXTRATO DE PÚBLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.307 DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DA
CONVERSÃO DE 1/3, EM ABONO PECUNIÁRIO, DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO LOURENÇO/MG
PORTARIA Nº 2.307
Dispõe sobre a suspensão de pagamento da conversão de 1/3, em abono
pecuniário, das férias dos servidores públicos municipais de São Lourenço/MG,
de que trata o art.143, da CLT e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições que
lhe conferem os incisos IX, XII e XVII, do art.90, da Lei Orgânica Municipal LOM; considerando a Lei Municipal nº. 3.260 de 08/12/2016, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Lourenço para o exercício ﬁnanceiro de 2017; considerando os limites de gasto com pessoal ﬁxado pela Lei complementar nº. 101 de 04/05/2000; considerando que cabe a Chefe do Poder
Executivo a organização e o funcionamento da Administração Municipal, em
especial, exercer o controle das contas públicas;
RESOLVE:
Art.1º. Fica suspenso o pagamento da conversão de 1/3, em abono pecuniário, das férias dos servidores públicos municipais, de que trata o art.143, da
CLT, para o exercício de 2017, em atendimento ao limite de gastos com pessoal, ﬁxado pela Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 002/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Guiomoto Ltda - CNPJ: 17.405.622/0001-00 R$ 53.850,00
(cinqüenta e três mil oitocentos e cinqüenta reais), licitante vencedor do processo licitatório nº 0004/2017, Pregão Eletronico nº 0002/2017. São Lourenço,
30 de janeiro 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 0004/2017,
Pregão Eletrônico nº 0002/2017, que tem como objeto: Aquisição de veículo
automotivo, zero quilometro, ano de fabricação 2016/2016, tipo oﬀ Road, monocilíndrico, 04 tempos, para uso da Gerencia de Trânsito e Transportes Público.
São Lourenço, 30 de janeiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.308 DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PARA ASSINAR O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPOSTO NO §12º, DO
ART. 172, DA IN/INSS/PRES Nº. 45/10
PORTARIA Nº 2.308
Designa servidores públicos do município para assinar o Perﬁl Proﬁssiográﬁco Previdenciário – PPP dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme
disposto no §12º, do art. 172, da IN/INSS/PRES nº. 45/10 e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelos incisos IX, XII e XVII, do art.90, da Lei Orgânica Municipal – LOM; considerando a necessidade de designação de servidores públicos
do município para assinar o Perﬁl Proﬁssiográﬁco Previdenciário – PPP dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme o disposto no §12º, do art. 172, da
IN/INSS/PRES nº. 45/10; considerando que o referido expediente é confeccionado pela Gerência de Recursos Humanos, mediante análise por Empresa de
Consultoria Especializada na formalização de relatório analítico da vida funcional do servidor para apurar possível exposição a situações insalubres; considerando que compete a Prefeita a expedição de atos referente a vida funcional
dos servidores públicos municipais, visando instruir o funcionamento e o controle administrativo da Prefeitura Municipal de São Lourenço e dos Órgãos da
Administração Indireta;
RESOLVE:
Art.1º. Designar a Srª. Edmila Faria Rodrigues Silva, o Sr. Paulo Aparecido
Cota e a Srª. Francisca Isabel de Oliveira para assinar o Perﬁl Proﬁssiográﬁco
Previdenciário – PPP dos servidores da Prefeitura Municipal, conforme disposto no §12º, do art. 172, da IN/INSS/PRES nº. 45/10.
Art.2º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente a Portaria
nº 2.073, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 007/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Dimipel Limitada - ME - CNPJ: 13.751.798/0001-55 R$
70.320,00 (setenta mil trezentos e vinte reais), licitante vencedor do processo
licitatório nº 0010/2017, Pregão Eletrônico nº 0007/2017.
São Lourenço, 03 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 0010/2017,
Pregão Eletrônico nº 0007/2017, que tem como objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de cesta básica, para atender a Secretaria de
Desenvolvimento Social. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.
São Lourenço, 03 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.

RESULTADO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS
Portaria 2.288/2016 - Comissão Especial de Tomada de Contas
Finalidade: Apuração dos fatos relacionados ao desaparecimento de bens
pertencentes ao patrimônio do Município de São Lourenço/MG e contém outras providências.
Decisões:
a) Não há elementos substanciais para a responsabilização por ato ilícito na
seara administrativa, devendo-se aguardar o deslinde relativo ás averiguações
policiais, instauradas pela autoridade competente.
São Lourenço, 07 de Fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.309 DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO AMBULANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
PORTARIA Nº 2.309
Dispõe sobre suspensão de concessão de licença da atividade de comércio
ambulante no Município de São Lourenço e contém outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelos incisos IX, XII e XVII, do art.90, da Lei Orgânica Municipal – LOM; considerando a necessidade, da nova Administração, de realizar
a revitalização e a organização do comércio da cidade, em especial a atividade
de ambulante no âmbito municipal;considerando que cabe a Prefeita Municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal;
RESOLVE:
Art.1º. Ficam suspensas, por tempo indeterminado, as concessões de licenças para a atividade de comércio de ambulante no âmbito Municipal, para ﬁns
de revitalização e organização da cidade, exceto para os participantes nas feiras livres de hortifrutigranjeiros realizadas no Município, a partir desta data.
Art.2°. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 06 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.319 DELEGA PODERES ESPECIAIS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DECRETO Nº 6.319
Delega poderes especiais ao Secretário Municipal de Turismo, Esporte e
Cultura do Município de São Lourenço e dá outras providências.
A Prefeita do Município de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM, e, considerando a necessidade de se distribuir competências no âmbito da própria estrutura administrativa do Município de São Lourenço, a ﬁm de tornar mais ágil e
eﬁciente a prestação dos serviços; considerando os princípios que regem a ﬁscalização contábil, orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial dos recursos públicos; considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de deles prestar
contas; considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos; considerando, por
ﬁm, a possibilidade de delegação de poderes em caráter temporário ou permanente em face do princípio da limitação de responsabilidades;
DECRETA:
Art.1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, bem como de seus Fundos Municipais, ao Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura ﬁcando autorizado assinar empenhos e ordens de pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos
Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com
o Estado ou União.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, na condição de ordenador de despesas, a movimentar as contas
bancárias por meio de cheques ou emissão de ordens bancárias eletrônicas em
conjunto com o Tesoureiro do Município.
Art.2°. O Ordenador de Despesas exercerá as atividades sem prejuízo das
demais atribuições do seu cargo ou função.
Art.3º. Poderá a Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, revogar os
poderes outorgados ou delegar a gestores de outras pastas poderes especiais,
conforme necessidade a ser avaliada pela Administração.
Art.4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 018/2017
Processo 0044/2017 - Pregão Eletrônico 0018/2017 – Objeto: Aquisição de
veículo automotivo, zero quilometro, ano de fabricação 2017, atendendo a solicitação da Secretaria de Governo. Sessão pública: 14h30min do dia 27/02/2017.
Credenciamento: até as 12h do dia 27/02/2017. Apresentação das propostas:
até as 13h do dia 27/02/2017. Início dos lances: às 14h30min até as 15h do dia
27/02/2017. 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 6.328 DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
A TÍTULO PRECÁRIO
DECRETO Nº 6.328
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. 16.186 de
31/01/2017, 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 São Lourenço Convention & Visitors Bureau, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.995.298/0001-66, situada
à Rua Cel. José Justino, 688 – Loja 15, bairro Centro, nesta cidade, representado pelo Sr. Giulliano Vieira Gomes, portador do RG nº. MG–3.805.988 e CPF nº.
004.090.786-46, residente à Rua Maria da Glória Ensá, 500 – Casa 04 - bairro
São Lourenço Velho, nesta cidade, a permissão de uso de bem público, de parte da área pertencente ao Calçadão Silvério Sanches Neto, delimitado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura.
Art.2º. O permissionário utilizará a área mencionada no artigo anterior para a realização do Festival de Food Truck – Carnaval 2017, no período de 24/02/2017
à 28/02/2017, sendo vedada 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.
Continua folha 02
DECRETO Nº 6.328
Folha 02
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
DECRETO Nº 6.332 NOMEIA ASSISTENTE DE PARQUES E JARDINS.
DECRETO Nº 6.332
Nomeia Assistente de Parques e Jardins.
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 as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º. Fica nomeado o Sr. FAGNER FERNANDES DA SILVA, para responder
pelas atribuições do cargo de conﬁança, comissionado,ad nutum, de “Assistente de Parques e Jardins”, Código “APJ”, previsto no Anexo III, 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 01/02/2017.
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
DECRETO Nº 6.333 EXONERA DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO
URBANA.
DECRETO Nº 6.333
Exonera Diretor de Fiscalização e Regulação Urbana.
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 as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º Fica exonerado o Sr. JOSUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, das atribuições
do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de“Diretor de Fiscalização e
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Prefeitura Municipal de São Lourenço
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 as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;

Regulação Urbana”, Código “DFRU”, previsto no Anexo III, 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 01/02/2017.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, 07 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 001/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica as empresas Peruibe Comercio de Produtos Eletro - Eletrônicos Ltda
- ME - CNPJ: 09.117.368/0001-09 R$ 16.108,00 (dezesseis mil cento e oito reais), Telbras Sinalização e Segurança Ltda – EPP – CNPJ: 01.977.881/0001-68 R$
2.055,00 (dois mil e cinqüenta e cinco reais) e Justino Davino Peres – ME – CNPJ:
05.588.878/0001-03 R$ 9.030,00 (nove mil e trinta reais), licitantes vencedores
do processo licitatório nº 0003/2017, Pregão Eletronico nº 0001/2017.
São Lourenço, 02 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 0003/2017,
Pregão Eletrônico nº 0001/2017, que tem como objeto Aquisição de material
de sinalização viária, para utilização da Gerencia de Transito e Transportes Públicos. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de
Pequeno Porte - EPP.
São Lourenço, 02 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.329 DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
A TÍTULO PRECÁRIO
DECRETO Nº 6.329
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. 8.213 de
28/01/2016, 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 Bloco Carnacurvão, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.937.339/0001-59, situada à Rua J. C. Soares, 80, bairro Centro, nesta cidade, representado pelo Sr. Nelson Rodrigues Neto, portador
do RG nº. MG–11.760.101 e CPF nº. 071.233.506-42, residente à Alameda Cecília Meireles, 198 – bairro Solar dos Lagos, nesta cidade, a permissão de uso
de bem público, de parte da área pertencente ao Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, a ser delimitada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e
Cultura.
Art.2º. O permissionário utilizará a área mencionada no artigo anterior para a realização da concentração dos foliões e festividades carnavalescas do Bloco Carnacurvão, no dia 24/02/2017, a partir das 20:00min até às 03:00min do
dia 25/02/2017.
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.

DECRETA:
Art.1º Fica nomeada a Srª. ELIANE SILVA DE PAULA, para responder pelas
atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Assessora de
Atenção Básica”, Código “ATB”, previsto no Anexo III, 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 01/02/2017.
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
DECRETO Nº 6.337 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
CONCURSADO DO MUNICÍPIO PARA EXERCER FUNÇÃO GRATIFICADA, DISPOSTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/11, DE 01/08/2011
DECRETO Nº 6.337
Dispõe sobre a designação de servidor público concursado do município
para exercer função gratiﬁcada, disposta na Lei Complementar nº. 002/11, de
01/08/2011 e contém outras providências.
A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições legais, constantes nos incisos IX, XII, XIII e XVII, do Art.90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando o disposto nos artigos 107-A, da Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011
e suas alterações; considerando que o referido artigo dispõe sobre o exercício
de função gratiﬁcada por servidor público concursado do município, mediante
a designação da Chefe do Poder Executivo; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo Municipal a organização e o funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Em conformidade com o disposto no artigo 107-A, da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, ﬁca designado o Sr. Anastácio Enéas Lino
Júnior, servidor público municipal concursado, para realizar o envio periódico
do arquivo “SIOPS” à Receita Federal, expedir Habite-se e Alvarás de Construção, manter organizado o arquivo de pastas com os dados cadastrais dos imóveis, fazer os encaminhamentos de requerimentos ao serviço de Protocolo e
realizar o atendimento aos contribuintes que demandarem serviços da Gerência de Fiscalização de Obras Particulares, fazendo jus a percepção de gratiﬁcação de função correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do vencimento atribuído ao Símbolo CE–I, não incorporável ao vencimento.
Art.2º. Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Art.2º,
do Decreto nº. 6.287 de 19/01/2017, este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/02/2017.
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
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 006/2016

Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa Drogacentro Cruzeiro Ltda ME - CNPJ: 45.651.775/001-46
R$ 19.830,00 (dezenove mil oitocentos e trinta reais), licitante vencedor do
processo licitatório nº 0009/2017, Pregão Eletronico nº 0006/2017.
São Lourenço, 07 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 0009/2017,
Pregão Eletrônico nº 0006/2017, que tem como objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de enoxoparina 40 mg, atendendo a solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.
São Lourenço, 07 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.311 - ERRATA
DECRETO Nº 6.311 - ERRATA
Onde se-lê:

Continua folha 02
DECRETO Nº 6.329
Folha 02
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
DECRETO Nº 6.335 NOMEIA ASSESSORA DE ATENÇÃO BÁSICA.
DECRETO Nº 6.335
Nomeia Assessora de Atenção Básica.

me, denominação do cargo e código do cargo, das atribuições dos cargos de
Diretor Escolar I, II e III e Vice-Diretor Escolar, previstos nos Anexos III e IV, da
Lei Complementar nº. 002/11 de 01/08/2011 e suas alterações, a partir desta
data:

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal
JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 6.334 NOMEIA DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO
URBANA.
DECRETO Nº 6.334
Nomeia Diretor de Fiscalização e Regulação Urbana.
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 as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações;
DECRETA:
Art.1º Fica nomeado o Sr. HELIO DA SILVA MIGUEL, para responder pelas
atribuições do cargo de conﬁança, comissionado, ad nutum, de “Diretor de Fiscalização e Regulação Urbana”, Código “DFRU”, previsto no Anexo III, 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 01/02/2017.

Leia se:

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 07 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 6.311
Dispõe sobre a exoneração de titulares dos cargos de Diretor Escolar I, II e
III e Vice-Diretor Escolar constantes dos Anexos III e IV, da Lei Complementar
nº. 002/11 e suas alterações e contém outras providências.
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 as nomeações e exonerações dos titulares de cargos públicos em consonância com
o disposto na Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011 e suas respectivas
alterações; considerando o ofício nº. 0057/2017 de 31/01/2017, da Secretaria
Municipal de Educação que solicita a exoneração dos cargos de Diretor e Vice-Diretor Escolar; considerando que compete a Chefe do Poder Executivo dispor
sobre a organização e funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art.1º. Ficam exonerados os abaixo relacionados na tabela constantes deste artigo, conforme ordem de correlação estabelecida entre as colunas de no-

JOSÉLIA DE LORENZO
Secretária Municipal de Governo
LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 005/2016
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
adjudica a empresa MedWay Log Comércio e Serviços Ltda - CNPJ: 11.735.488/000111 R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), licitante vencedor do processo licitatório
nº 0008/2017, Pregão Eletronico nº 0005/2017. São Lourenço, 07 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 0008/2017, Pregão Eletrônico nº 0005/2017, que tem como objeto: Registro de preços para
futura e eventual Aquisição de medicamentos constantes na tabela da CMED
- Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da ANVISA, para eventual e futuro fornecimento para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pela Farmácia de Minas.
São Lourenço, 07 de fevereiro de 2017.
CÉLIA SHIGUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA
Prefeito Municipal.
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Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço – MG
EDITAL DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA LEITE ALVORADA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
A MM. Juíza de Direito, Dra. Cecília Natsuko Miahira Goya, da 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço/
MG, na forma da lei, etc...
Processo nº 63716008763-0
Ação: Recuperação Judicial
Requerente: LEITE ALVORADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
FAZ SABER aos que do presente edital tomarem conhecimento, que no pedido de Recuperação Judicial
ajuizado por LEITE ALVORADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., expôs que, em 1º de fevereiro de 1993, foi
fundado o Leite Alvorada Ltda., empresa conduzida e administrada familiarmente por Vicente Marin Munhóz e sua progenitora Silvia Lúcia Mari Munhoz, empresa responsável pelo processamento (pasteurização)
do leite próprio, empacotamento e distribuição do leite tipo “C” ao mercado local; que tinha uma receita
equivalente a 300 litros diárias de leite empacotado, sob o selo de Inspeção Federal – S.I.F. 3803; que em
1994, o Laticínio deu uma amplitude maior em seu S.I.F., começando a comprar leite de outros fornecedores de leite e produção – além de leite empacotado – de queijo muçarela para fatiamento e muçarela, tipo
“bola para espeto”, queijos tipo Fior di Latte; que este evento, que signiﬁcava uma receita na ordem de R$
60.000,00 mensais, requereu um investimento na ordem de R$ 900.000,00, em obras e equipamentos, sendo que no mesmo ano, investiram em caminhão MB com baú térmico no importe de R$ 135.000,00 para
transportes entre estados. Disse, também, que no decorrer dos anos, o Laticínio expandiu a sua fabricação
sua fabricação a “queijos ﬁnos”, tais como gruyére, gouda, emmenthal, e que isto requereu o recrutamento
de mão de obra especializada e mais investimentos no montante de cerca de R$ 2.500.000,00, propiciando
um tipo de faturamento médio da ordem de até R$ 1.300.00 mensais. Informou que com este crescimento
deu-se a necessidade de ter um “capital de giro”, sendo obrigado a recorrer aos Bancos. Informou, também,
que a empresa atua no mercado há mais de 23 anos, sendo que destes, 20 anos sem que tivesse sofrido
qualquer tipo de cobrança ou ação judicial, que somente nos últimos 3 anos, por motivos econômicos do
país, veio a sofrer com a queda em seu faturamento. Esclareceu que a atual crise ﬁnanceira do Laticínio é
fruto da combinação de inúmeros fatores que ao longo dos três últimos anos foram agravando a situação
ﬁnanceira da recuperanda; que o crescimento da dívida do Laticínio deu-se quando foram chamados pelo
Banco Safra para amortizar a dívida em até 20%, e foram obrigados a sair de um parcelamento original de
48 meses, sendo dois feitos aditivos, onde parte ﬁcou em 48 meses e parte em um contrato de 90 dias; Outro contrato ﬁcou em 48 meses e parte em um contrato de 12 meses; que dessa forma, a recuperanda, ﬁcou
com parcelas muito maiores para serem quitadas, juros excessivamente maiores e prazos menores. Expôs,
ainda, que outro fator que contribuiu decisivamente para a crise ﬁnanceira da empresa foi o boicote de alguns produtores de leite, que resolveram não aceitar as propostas de acordo, entrando com cobranças na
justiça, sem ao menos tentar o que foi ofertado pelo Laticínio; e, desta forma, foi caindo a oferta de leite, reduzindo a produção e por ﬁm o lucro, para suportar a efetivação dos pagamentos. Informou que, alguns
produtores retornaram com o leite, concordaram com as propostas oferecidas pelo laticínio, e estão recebendo seus créditos, porém outros abandonaram o fornecimento. Disse que a empresa vem tentando se
restabelecer, nadando contra a maré, tentando de todas as formas montar sua reestruturação, e, dessa forma, honrar com todos os seus compromissos. Notícia que resta claramente provado que há 23 anos a empresa atua no mercado, que sempre honrou seus compromissos, e que, hoje, suas maiores dívidas são ﬁnanceiras e decorrem de empréstimos, as suas contas a pagar representam uma parcela mínima do passivo
ora submetido à presente recuperação judicial; que os entraves e alterações de mercado expostos são fatores alheios à vontade e controle da recuperanda, mas que tiveram impacto negativo em sua situação econômica ao longo dos últimos três anos. Cientiﬁca que, como forma de conduzir a empresa de maneira eﬁciente e superar a crise ﬁnanceira atravessada, vem implementando um importante e sério plano de reestruturação interna, que compreende uma gama de iniciativas que objetivam aumento de participação no
mercado, cortes de custos e, sobretudo, eﬁciência em acompanhar de perto as vendas de seus produtos,
buscando novos clientes, tudo em prol de manter seus funcionários, continuar gerando empregos, pois são
22 famílias que precisam ser mantidas. Informa, também, que mais 55 produtores de leite, ou seja, 55 famílias, que estão apostando na continuação do negócio, em sua continuidade, bem como precisam comercializar o seu produto, tirando sua renda, também, do laticínio; muitos pais de famílias começaram na empresa,
casaram, hoje tem seus ﬁlhos e retiraram do laticínio seu sustento. Trabalhadores que cresceram com a empresa e hoje tentam da melhor forma possível nadar contra a maré, ajudando o laticínio se manter em pé.
Diz, também, que a empresa tentou de todas as formas negociar com seus maiores credores, ou seja, as
instituições bancárias, buscando uma reestruturação da sua dívida de forma que melhor atendesse aos interesses de todos envolvidos, a qual, por fatores alheios à sua vontade, não se revelou frutífera a tempo de
evitar a recuperação judicial. Declara que não restam dúvidas acerca da plena possibilidade do soerguimento do Laticínio, uma vez que a crise vivenciada é momentânea e claramente superável diante de sua magnitude função socioeconômica; que a falência é um cenário indesejável que acarretaria prejuízos imensuráveis
para a sociedade como um todo e para o mercado, já que seus produtos já foram um dia até exportados,
que possuem qualidade, tem ótima aceitação no mercado, sendo tais produtos vendidos em uma das maiores redes de Supermercados do Rio de Janeiro, “O Guanabara”. Finaliza dizendo que conﬁa que a recuperação judicial é uma bem acertada medida para permitir que possa se reestruturar e se reerguer ainda mais
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forte, gerando riquezas e empregos, com inegáveis benefícios também aos seus credores. A recuperanda requereu a concessão de tutela e urgência, para que seja imediatamente deferida a suspensão
de todas as ações e execuções contra a empresa e o deferimento de
seu processamento; que seja a advogada da recuperanda autorizada
a apresentar, para os efeitos legais,
a decisão concessiva de tutela de
urgência aos Juízos onde se processam ações contra a recuperanda, órgãos públicos e pessoas físicas e jurídicas com que mantém
contratos, e por ﬁm, que seja deferido o processamento da recuperação judicial da sociedade LEITE
ALVORADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., conforme dispõe o artigo 52 da LFR, seguindo o seu trâmite regular, inclusive para a oportuna concessão da recuperação
judicial. Diante do requerimento
de recuperação judicial, assim foi
proferida a decisão de ﬂs. 321/326:
“Como é observável dos autos, o
requerente cumpriu todas as formalidades iniciais legais descritas
na lei 11.101/2005, pelo que deve
ser deferida nos termos da legislação que regulamenta a matéria retrocitada. Na inicial a requerente
indicou os problemas com relação
à sua pretensão através da documentação já referida linhas atrás,
pelo que atendeu-se aos requisitos
dos artigos 48 e 51 da lei 11.101/05.
Deﬁro o processamento da recuperação judicial da empresa Leite
Alvorada Indústria e Comércio Ltda.,
e, na forma do artigo 52 citado diploma legal, nomeio, como administrador legal Edgard Passeri da
Silva, com endereço na Avenida
Dom Pedro II, 292, Centro, São Lourenço – Minas Gerais, que deverá
ser intimado pessoalmente, para
que, em quarenta e oito horas, assine o termo de compromisso legal.
Apresentação de certidões negativas para que exerça suas atividades, exceto para contratação para
com o poder público, seu caso, ou
para recebimento de benefícios ou
incentivos ﬁscais ou creditórios, seu
caso, observando-se o disposto no
artigo 69 da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja seguido da expressão “em recuperação judicial”;
com fundamento no artigo 6º da
lei, suspendendo o andamento de
todas as ações ou execuções contra o devedor, que deverão permanecer nos respectivos juízos onde

se processam, ressalvadas as execuções ﬁscais (§ 7º do artigo 6º) e
as ações que demandam quantia
líquida e decorrentes da relação de
trabalho, que terão prosseguimento no juízo por onde tramitam, até
a apuração do respectivo crédito
(§§ 1º e 2º do art. 6º), providenciando a devedora as comunicações dependentes (art. 52 § 3º);
deverá a devedora, mensalmente,
enquanto perdurar a recuperação
judicial apresentar contas demonstrativas de suas receitas e despesas, sob pena de destituição de seus
administradores; expedir cartas de
comunicação da presente decisão
às Fazendas Pública Federal e de
todos os Estados e municípios em
que o devedor tiver estabelecimentos; oﬁciar à Junta Comercial para
que acresça, após ao nome comercial da devedora, a expressão “em
Recuperação Judicial”, passando-se
assim a denominação social da empresa para LEITE ALVORADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que também deverá ser utilizada pela devedora (se o caso) em todos os
anúncios comerciais e publicidade
veiculada, especialmente em site
mantido em rede de internet; expedir edital, com advertência aos
credores no prazo de 15 dias para
apresentação de habilitação ou divergências, que ﬂuirá a partir da
data da publicação do edital (art.
7º § 1º), devendo a devedora apresentar a respectiva minuta, em 48
horas, para conferência e assinatura, arcando ainda com as despesas de publicação, inclusive, em
jornal de grande assinatura, arcando ainda com as despesas de publicação, inclusive, em jornal de
grande circulação nacional, desde
que mantenha ﬁliais em outros Estados, com a máxima urgência e
mediante a juntada nos autos para comprovação e, ﬁnalmente, comunicou aos credores que as habilitações ou divergências quanto
aos créditos, precisam ser instruída,
devendo ser encaminhadas à Secretaria do Juízo (São Lourenço –

MG), através de protocolo no
Fórum local, dada a exiguidade
dos prazos previstos na Lei de
Recuperação e Falências, para
posterior entrega ao administrador judicial. Intime-se o MP
para ciência de todo o processado até aqui. Da mesma forma, deﬁro o pedido contido às
ﬂs. 14 letra “c”, expedindo-se
os ofícios necessários. Da mesma forma deﬁro o pedido a ﬁm
de que não seja consolidada a
garantia real dada ao Banco Safra enquanto durar a presente
recuperação judicial. Determino a juntada da comprovação
de tais pedidos formulários perante as respectivas matrículas.
Oﬁcie-se aos respectivos registros de imóveis da presente decisão, para os ﬁns de direito. A
ﬁm de cumprir o disposto no
art. 52, § 1º, II, da Lei 11.101/2005
abaixo segue a relação nominal de todos os credores, com
o valor atualizado e classiﬁcação de cada crédito. Adverte-se que o prazo para apresentar
ao administrador judicial as habilitações de crédito ou suas
divergências quanto aos créditos relacionados é de 15 (quinze) dias, conforme determina
o § 1º do art. 7º, da Lei 11.101/2005.
Adverte-se, ainda, que qualquer
credor poderá manifestar ao
juiz sua objeção ao plano de
recuperação judicial no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da
presente publicação com relação a lista de credores, conforme art. 55 da Lei 11.101/2005,
salvo na hipótese do art. 53,
parágrafo único da mesma lei.
Dado e passado nesta cidade
de São Lourenço, aos 22 dias
do mês de março de 2017.Eu
(a) Luciana M.D. Pereira, Oﬁcial
de Apoio Judicial, digitei o presente edital. Eu (a) Rosemary
Aparecida Bittencourt, Escrivã
Judicial, o subscrevo. Eu (a) Cecília Natsuko Miahira Goya, Juíza de Direito e Titular da 1ª
Vara Cível, o assino.
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Verba para combater febre amarela
chega a 53 cidades do Sul de Minas
O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 19.227.422,73
para a intensiﬁcação das ações
de vacinação contra a febre amarela. A verba vai ser dividida entre 366 cidades de cinco estados
- Bahia (R$ 1. 899.116,47), Espírito Santo (R$ 2.514.598,32),
Minas Gerais (R$ 10.741.705,61),
Rio de Janeiro (R$ 2.367.261,23)
e São Paulo (R$ 1.704.741,10).
No Sul de Minas, 53 cidades vão
receber uma parcela.
Até o dia 17 de março, foram

conﬁrmados 448 casos da doença no país. Ao todo, foram notiﬁcados 1.561 casos suspeitos,
sendo que 850 permanecem em
investigação e 263 foram descartados. Das 264 mortes notiﬁcadas, 144 foram conﬁrmadas,
110 ainda são investigadas e 10
foram descartadas.
No Sul de Minas, quatro casos, com três mortes, foram conﬁrmados em humanos, todos em
Delﬁnópolis. Além disso, nove
cidades tiveram registros de mor-

tes de macacos causadas pela
febre amarela: Delﬁnópolis, Caldas, Ouro Fino, Poços de Caldas,
Lavras, Santa Rita de Caldas, São
João Batista do Glória, Três Pontas e Varginha. Além dessas cidades, casos notiﬁcados em outros 26 municípios da região ainda estão em investigação. Na
microrregião de São Lourenço,
a cidade de Pouso Alto foi contemplada com R$ 6.396,30. (Informações: Ministério da Saúde
e G1 Sul de Minas)

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”.

8

www.sljornal.com.br

DOMINGO, 26 DE MARÇO DE 2017

