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Prefeitura de Cruzeiro avança com 
processo para ter a GCM armada 
Guardas recebem certificado de treinamento de tiro; Prefeitura aguarda emissão para porte

Dando continuidade ao 
processo que busca garan-
tir que a GCM (Guarda Civil 
Municipal) de Cruzeiro passe 
a atuar armada, a Prefeitura 
entregou nesta semana aos 
profissionais os certificados de 
conclusão do curso de manu-
seio de arma de fogo e prática 
de tiro. A mudança no modo 
de operação da corporação é 
uma das apostas municipais 
para tentar reduzir a violência 
na cidade. 

Parte do evento de come-
moração aos 34 anos de cria-
ção da GCM de Cruzeiro, a 
cerimônia de entrega dos 
certificados foi realizada na 
manhã da segunda-feira, dia 
27, na sede da corporação, 
que fica no Centro. Na ocasião, 
o secretário municipal de Se-
gurança Pública e ex-delegado 
seccional de Taubaté, José 
Antônio de Paiva, entregou 
os documentos aos 34 ser-
vidores que concluíram em 
dezembro do ano passado o 
curso de manuseio de pistolas 
semi-automáticas e prática de 
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tiro. A capacitação, iniciada no 
começo de setembro do ano 
passado, foi ministrada pela 
equipe técnica da GCM de São 
José dos Campos. 

De acordo com Paiva, a 
expectativa municipal é que 
a PF (Polícia Federal) emita 
a qualquer momento o docu-
mento autorizativo de porte 
institucional de arma de fogo 
aos 34 GCM’s. Segundo o 
chefe da pasta, o Município 
já cumpriu todos os trâmites 
necessários na busca pelo aval 
federal, trabalho iniciado no 
começo do ano passado.  

O secretário informou ainda 
que enquanto aguarda a emis-
são dos portes institucionais 
aos agentes, a Prefeitura tenta 
avançar para a fase seguinte 
do processo de viabilização da 
mudança de atuação da GCM, 
que é a obtenção das armas 
de fogo. “Estamos pleiteando 
junto à Polícia Civil a doação 
de setenta pistolas calibre .40, 
da fabricante Taurus, já que 
a corporação está trocando 
de armamento. A Polícia Civil 
está realizando doações de 
armas, em excelente estado 
de conservação às GCM’s de 
diversas cidades. Já providen-

ciamos toda a documentação 
solicitada pela Polícia Civil 
e a encaminharemos nesta 
semana”. 

Além de um provável re-
forço no efetivo da força mu-
nicipal de Segurança, Paiva 
revelou sua expectativa de 
início da atuação armada da 
GCM. “Em breve haverá um 
concurso público municipal 
que deverá oferecer trinta va-
gas para novos guardas, sendo 
que os aprovados, assim que 
assumirem o cargo, serão trei-
nados para portarem armas de 
fogo. Então, acreditamos que 
até o fim do ano tenhamos 
funcionando a GCM armada, 
que deverá contar com um 
efetivo de mais de sessenta 
profissionais”. 

A implantação do modelo 
armado de GCM é uma das 
apostas da atual gestão muni-
cipal para auxiliar as polícias 
Civil e Militar a tentar conter 
a onda de violência que atin-
ge a cidade desde 2021, ano 
em que 42 moradores foram 
assassinados. No ano passa-
do, o município registrou 33 
vitimas de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar).Guardas municipais de Cruzeiro, em evento de formatura em curso para obter liberação de atuação armada

Foto: Reprodução PMC

Após aprovação da Câmara, Aparecida cria 
Conselho de Promoção da Igualdade Racial
Aprovado por 6 votos a 1, projeto amplia elaboração de políticas de igualdade racial

Aparecida deu um grande 
passo na luta pela igualdade 
racial. Na segunda-feira, 
dia 27, a Câmara aprovou 
um projeto de lei que cria 
o Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade 
Racial. A medida partiu de 
um anteprojeto criado pelo 
vereador Carlos Alexandre 
Rangel dos Santos, o Xande 
(PSD).

De acordo com a pro-
posta, o Conselho tem por 
finalidade deliberar sobre 
as políticas púbicas que 
promovam a igualdade 
racial para combater a dis-
criminação étnico-racial, 
reduzir as desigualdades 
sociais, econômicas, políti-
cas e culturais. 

O grupo será formado 
por representantes de se-
tores do governo, como o 
Gabinete do Prefeito, Procu-
radoria Geral do Município, 
secretarias de Educação, 
Saúde, Assistência Social, 
Cultura e Turismo, além da 
Câmara e representante da 
Polícia Militar.

Vão representar a socie-
dade civil a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

de Aparecida, Diversidade 
Religiosa em Aparecida, 
comunidades quilombolas, 
capoeiristas, Associação dos 

Artesãos e instituições do 
ensino superior e/ou escolas 
particulares, totalizando 15 
pessoas. Os membros serão 

Grupo acompanha votação na Câmara de Aparecida, em sessão do dia 28, que garantiu apoio para criação de Conselho para Igualdade Racial

eleitos a cada dois anos. 
De acordo com um dos 

articuladores para criação 
do conselho, Claudinei Cor-

reia, a elaboração do comitê 
é simbólica pela questão da 
fé. “A cidade de Aparecida 
tem toda a sua riqueza ge-

rada em torno de uma fé, 
de uma santa preta e de um 
santo preto, São Benedito 
e Nossa Senhora Apareci-
da (...), mais um turismo 
religioso de descendência 
afro-brasileira. Então, pen-
sando dentro desse aspecto, 
é sensacional”.

Para o vereador Xande, a 
provação é mais uma vitó-
ria para a população negra 
cidade, que, segundo ele, 
representa 53% da popula-
ção de Aparecida. “Eu sofri 
na pele a questão do racis-
mo. Vamos nos unir com o 
Conselho Municipal para 
fazer parcerias para trazer 
recurso de esfera federal, 
estadual para fortalecer o 
conselho da cidade”, contou 
o parlamentar.

Emenda – Durante a ses-
são, a vereadora Ana Alice 
Braga Vieira (Podemos) 
apresentou uma emenda 
que coloca o Conselho liga-
do às secretarias de Justiça 
e Cidadania, mas durante as 
audiências públicas, Xande 
apresentou outra emenda, 
ligando o comitê à pasta 
da Educação. O jurídico da 
Câmara orientou os parla-
mentares, informando que a 
verba via Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica) 
teria muitos obstáculos para 
chegar ao Conselho. Diante 
disso, vereadores definiram 
que o Conselho ficará ligado 
à secretaria de Cultura. A 
expectativa dos membros 
é buscar financiamentos 
federais e estaduais para o 
comitê.

Foto: Marcelo A dos Santos
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Feste torna-se patrimônio imaterial em Pinda
Com quatro décadas, Festival Nacional de Teatro é reconhecido como bem de valor para a humanidade

A secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhan-
gaba comemorou o reconhe-
cimento do Feste (Festival 
Nacional de Teatro) como 
o primeiro Bem Cultural de 
Natureza do município. O 
movimento foi reconhecido 
via decreto.

Conforme o documento, 
o Feste passa a ser conside-
rado como “patrimônio ima-
terial” e reconhecido como 
“Patrimônio Cultural de 
Pindamonhangaba”. A pasta 
responsável justificou que há 
dois anos a lei que normatiza 
os tombamentos municipais 
foi reformulada. “A proposta 
de registrar o Feste foi feita 
pelo Conselho Municipal 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

de Cultura, e acatado pelo 
Conselho Municipal de Pa-
trimônio Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico 
de Pindamonhangaba, que 
encaminhou para a elabora-
ção desse decreto”, apontou 
o secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma. 

Desde a sua criação, o 
Feste conta com 44 edições, 
tendo também se adaptado 
ao distanciamento social 
durante os períodos mais 
intensos da pandemia, uma 
vez que as apresentações 
foram transmitidas via inter-
net. O evento reúne diversas 
obras de dramaturgia em 
diferentes pontos da cidade 
com exibição gratuita para 
a população. O ato cultural 
acontece anualmente no 
último semestre.

O Iphan (Instituto do Pa-

trimônio Histórico e Artístico 
Nacional) considera como 
patrimônio imaterial os bens 
culturais de natureza imate-
rial que reverenciam práticas 
e domínios da vida social, 
tendo em vista os saberes, 
modos de fazer, expressões 
cênicas, plásticas, músicas 
etc. “A gente percebeu que 
é um festival que não se 
resume nas apresentações, 
mas de muita troca e mobi-
lização dos artistas, e cada 
vez mais jovens, adultos e 
famílias têm o Feste como 
uma tradição no final do 
ano. É algo que movimenta 
a cultura da cidade, portanto 
merecia ser reconhecido 
como patrimônio imaterial 
de Pindamonhangaba”, co-
mentou o presidente do Con-
selho Municipal de Cultura, 
Wagner Souza.Atores comemoram mais uma edição do Festival Nacional em Pinda, agora patrimônio imaterial do município

Foto: Divulgação PMP

Lorena desmembra Turismo da Cultura de olho na adesão ao MIT
Secretaria ganha fundo de financiamento e Prefeitura projeta ações por inclusão entre municípios de interesse turístico

A Prefeitura de Lorena terá 
um fundo para financiar a 
Cultura. O projeto com a 
proposta de criação foi apro-
vado por unanimidade, na 
última segunda-feira (27). O 
texto recebeu três emendas 
do vereador Fábio Matos 
(Cidadania).

Segundo o secretário de 
Assuntos Jurídicos da Pre-
feitura, Rodolfo Barbosa, o 
fundo tem o objetivo de “via-
bilizar e garantir que pessoas 
físicas e jurídicas, sujeitas à 
incidência de taxa de licen-
ciamento e funcionamento, 
possam destinar 50% desse 
valor, observado o limite 
de 5% da receita municipal, 
como recursos ao Fundo de 
Prevenção do Patrimônio His-

Andréa Moroni
Lorena

desmembrando é necessário 
para proporcionar ao Mu-
nicípio um melhor e mais 
aprimorado desenvolvimento 
dentro das políticas públicas 
de cada pasta, principalmente 
diante da necessidade de 
inclusão de Lorena junto aos 
MIT’s (Municípios de Interes-
se Turístico) do estado de São 
Paulo”.

Segundo a justificativa da 
Prefeitura no projeto, “... ao 
longo dos anos em que pasta 
da Cultura esteve ligada ao 
do Turismo, verificou-se que 
determinados assuntos neces-
sitavam de atenção especial, 
precisando disponibilizar um 
direcionamento específico às 
temáticas culturais, sendo, 
sobretudo, um canal de diá-
logo constante com a classe 
artística e para formação 
mais direcionada da grade de 
programação de eventos...”.

tórico, Artístico, Paisagístico 
e Cultural do Município”.

O Comphac (Conselho Mu-
nicipal de Prevenção do Pa-
trimônio Histórico, Artístico, 
Paisagístico e Cultural) será 
responsável pela definição 
dos critérios de aplicação do 
fundo. “Os recursos captados 
poderão ser aplicados em 
ações, programas, projetos e 
serviços de execução direta 
do município ou em ações 
executadas por meio de par-
cerias com Organizações da 
Sociedade Civil”, segundo o 
projeto.

Nova Secretaria – A criação 
do fundo foi aprovada na 
mesma sessão da Câmara que 
aprovou o desmembramento 
da secretaria da Cultura do 
Turismo, que agora terá pasta 
própria.

De acordo com o projeto 
enviado pelo Executivo, “o 

Foto: Arquivo Atos

O solar dos Pinto Antunes, adquirido em 2020; Cultura de Lorena passa a contar com fundo para patrimônio
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO – PROCESSO 
Nº 9985/2022

O Município de Lorena/SP torna pública a 
Ratificação da Inexigibilidade de Chamamento 
Público para celebrar Termo de Colaboração com a 
OSC Associação dos Deficientes Físicos de Lorena 
(ADEFIL), executando Serviço de atendimento a 
crianças e adolescentes com deficiência física, 
ofertando assistência aos usuários e suas famílias, 
por meio do fortalecimento de vínculos familiares. 
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Admite-se 
impugnação a esta justificativa no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar de sua publicação, a ser 
protocolada na sede da Prefeitura Municipal. Data 
de assinatura: 17/11/20222

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO 

ADITIVO Nº 18 AO CONVÊNIO Nº 01/2021
O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Lorena, CNPJ nº 
51.779.304/0001-30, por meio da Secretaria da 
Saúde, celebram o Termo Aditivo 18, que tem por 
objeto, efetivar o repasse de recursos financeiros 
para aplicação nos serviços de saúde. Data da 
assinatura: 08/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO – PROCESSO 
Nº 10500/2022

O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a Associação Moçambique 
de São Benedito, CNPJ nº 45.383.445/0001-36, 
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, 
celebram o Termo de Fomento 07/2022 que tem 
como objeto a aquisição de materiais importantes 
para a manutenção das apresentações, tais como, 
instrumentos, sapatos e objetos necessários 
para a execução das apresentações, além 
recursos humano e pagamento de internet/
telefonia. Valor: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil 
e quinhentos reais). Admite-se impugnação a 
esta justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar de sua publicação, a ser protocolada na 
sede da Prefeitura Municipal. Data de assinatura: 
14/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO – PROCESSO Nº 
10509/2022

O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a Associação de Pais 
e Mestres da EE Gabriel Prestes - FAGAP, 
CNPJ nº 48.284.707/0001-01, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo, celebram o 
Termo de Fomento 08/2022 que tem como objeto 
Promover o desenvolvimento motor, cultural, 
social e artístico das crianças e jovens através 
da musica, proporcionando um estudo gratuito 
de fundamentos musicais e abrindo o caminho 
para uma perspectiva de vida melhor, tanto 
profissional, quanto cultural. Valor: R$ 20.000,00 
(vinte mil reais). Admite-se impugnação a esta 
justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar 
de sua publicação, a ser protocolada na sede 
da Prefeitura Municipal. Data de assinatura: 
14/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO – PROCESSO 
Nº 10854/2022

O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a Associação Aldeias 
de Vida, CNPJ nº03.590.754/0001-37, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo, celebram 
o Termo de Colaboração que tem como objeto 
o a atendimento a criança e adolescente, 
ofertando oficinas socioeducativas, jogos, praticas 
esportivas, teatro, afim de contribuir com para a 
formação cidadã. Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais). Admite-se impugnação a esta justificativa no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua publicação, 
a ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal. 
Data de assinatura: 15/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO – PROCESSO 
Nº 10979/2022

O Município de Lorena/SP torna pública a 
Ratificação da Inexigibilidade de Chamamento 
Público para celebrar Termo de Colaboração 
com a Associação Promocional Amigos do Bairro 
da Cruz, executando projeto para atendimento 
a crianças e adolescentes, ofertando oficinas 
socioeducativas. A respectiva Emenda tem a 
finalidade realizar a aquisição de um veículo 
pela instituição. Valor: R$ 85.000,00 (oitenta e 
cinco mil reais). Admite-se impugnação a esta 
justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar 
de sua publicação, a ser protocolada na sede 
da Prefeitura Municipal. Data de assinatura: 
15/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO – PROCESSO 
Nº 10.929/2022

O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a Espaço Social D. Emilia 
Dolce Geromini, CNPJ nº 10.529.753/0001-42, 
por meio da Secretaria de Assistência Social, 
celebram o Termo de Colaboração que tem como 
objeto o serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 
a 12 anos, através de atividades socioeducativas, 
culturas, lazer e esportivas, vidando a prevenção 
e o enfrentamento de situação de risco e 
vulnerabilidade social. Valor: R$ 13.000,00 
(treze mil reais). Admite-se impugnação a esta 
justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar 
de sua publicação, a ser protocolada na sede 
da Prefeitura Municipal. Data de assinatura: 
15/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
O Município de Lorena/SP torna pública a Ratificação 
da Inexigibilidade de Chamamento Público para 
celebrar Termo de Colaboração com a OSC GRUPO 
ESCOTEIRO GUAYPACARÉ, executando Serviço 
de atendimento a crianças e adolescentes dando 
mais segurança na prestação da atenção continuada 
em Lorena . A respectiva emenda tem a finalidade 
realizar a reforma da sede social, banheiros, torre, 
sala do clã, da tropa sênior dos alambrados do grupo 
escoteiro Guaypacaré Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais). Admite-se impugnação a esta justificativa no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua publicação, 
a ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal. 
Data de assinatura: 15/12/2022

PREFIETURA DE LORENA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO
O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a Joana D´Arc Esporte 
Clube, CNPJ nº 47.562.608/0001-73, por meio 
da Secretaria de Esporte, celebram o Termo de 
Colaboração que tem como objeto a reforma do 
alambrado, campo e cobertura do vestuário. Valor: 
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Admite-se 
impugnação a esta justificativa no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar de sua publicação, a ser 
protocolada na sede da Prefeitura Municipal. Data 
de assinatura: 15/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO 

ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 04/2021

O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a OSC Vila Vicentina da 
Sagrada Família, CNPJ nº 65.043.325/0001-
05, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 
03, que acrescenta o valor R$ 45.000,00 (quarenta 
e cinco mil reais) a fim de atender a emenda 
impositiva municipal para a realização de reforma 
e manutenção da instituição e a aquisição de 
alimentos e produtos necessários à execução do 
serviço. Data de assinatura: 19/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO 

TERMO ADITIVO Nº 06 AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 02/2022

O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a OSC Vila Vicentina de 
Lorena, CNPJ nº 46.694.782/0001-07, por meio 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, celebram o Termo Aditivo 06, pelo qual 
acrescenta-se o valor de R$ 45.000,00 (quarenta 
e cinco mil reais) ao objeto para atender às 
Emendas Impositivas Municipais para aquisição 
de materiais e insumos. O valor global do Termo 
de Colaboração passará para R$ 598.000,00 
(quinhentos e noventa e oito mil reais). Data de 
assinatura: 20/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO ACORDO DE 
COOPERAÇÃO Nº 02/22 

O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a OSC Fundação Olga 
de Sá, CNPJ nº 04.956.748/0001-13, por meio 
da Secretaria de Cultura celebram o Acordo de 
Cooperação 02/2022, que tem como objeto o 
restauro do imóvel público denominado “Solar 
de Moreira Lima” em consonância com o projeto 
aprovado junto ao CONDEPHAT. Data da 
assinatura: 19/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO 

Nº 19 AO CONVÊNIO Nº 01/2021
O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Lorena, CNPJ nº 
51.779.304/0001-30, por meio da Secretaria da 
Saúde, celebram o Termo Aditivo 19, que tem como 
objeto o repasse no valor de R$ 3.000.000,00, que 
tem objeto efetivar a implantação do Incentivo 
de Contratualização (IAC). Data da assinatura: 
19/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO CERTIDÃO 

DE APOSTILAMENTO Nº 02 AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 18/2022

O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a OSC, Associação de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente de Lorena 
– AACAL CNPJ nº 51.783.777/0001-00, por meio 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, celebram a Certidão de Apostilamento 02, 
que modifica o Plano de Trabalho referente ao 
Termo de Colaboração nº 18/22, com o objetivo 
de remanejamento de recursos que seriam 
aplicados em serviço de serralheria, para aplicação 
em reparos, pinturas e instalações de itens. A 
presente modificação não importa em alteração 
do valor global do Termo de Colaboração. Data de 
assinatura: 09/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO 

ADITIVO Nº 05 AO CONVÊNIO Nº 04/2018
O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Lorena – APAE, 
CNPJ nº 51.785.590/0001-46, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, celebram o Termo 
Aditivo 05, pelo qual efetiva-se o repasse da 
importância de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco 
mil e quintos reais), que tem por objeto atender 
do ponto de vista clínico (saúde e qualidade de 
vida) as crianças, adolescentes, jovens, adultos 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
promovendo o desenvolvimento, a integração 
, desenvolvimento da linguagem e inclusão 
social, assegurando seus direitos de cidadania. A 
renovação do convênio deverá ser realizada por 
período de 12 (doze) meses, a fim de continuar 
ofertando aos pacientes de Lorena um tratamento. 
Data da assinatura: 12/12/2022.
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Câmara de Potim adia votação sobre reajuste para servidores

A Câmara de Potim adiou 
a votação do projeto de lei 
complementar, enviado pelo 
Executivo, que trata do rea-
juste salarial dos servidores, 
equipara o piso do magis-
tério ao valor federal, além 
de aumentar o valor do vale 
alimentação. O texto deveria 
ter sido votado na sessão da 
quarta-feira (1), mas acabou 
recebendo pedido de vistas.

De acordo com a proposta, 

Andréa Moroni
Potim

os servidores devem receber 
aumento com base no índice 
de inflação do ano passado, 
de 5,79%. Os funcionários do 
magistério terão reajuste de 
14,95% para equiparação ao 
piso nacional.

O texto define também o 
valor do vale alimentação 
de todos os servidores em 
R$285. Segundo a Prefeitu-
ra, o impacto no orçamento 
municipal com os reajustes 
será de 21% em 2023.

O vereador Márcio de 
Cássio Raymundo (PCdoB) 
explicou que os vereadores 

QUE TAL COLOCAR SUA SAÚDE EM DIA?

Aceitamos 
diversos convênios 

e particular

EXAME DE IMAGEM É NA 

SANTA CASA DE LORENA

Fale conosco e saiba 

como se preparar 

para os seus exames

99239-280512
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não precisam de 

agendamento

*
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Lorena entra na fase final da construção do 
Centro de Eventos, às margens da Via Dutra
Ballerini projeta conclusão entre março e abril; obra recebe investimento municipal superior a R$ 3 milhões 

A Prefeitura de Lorena anun-
ciou no último fim de semana 
que a obra de construção do 
Centro Municipal de Eventos 
entrou em sua última etapa.  
Retomada pela atual gestão 
municipal, a edificação con-
ta com um investimento de 
R$3,073 milhões.

O avanço de fase da obra foi 
revelado pelo prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) em um vídeo 
publicado na tarde da sexta-
-feira, dia 24, na página oficial 
da Prefeitura no Facebook. Na 
postagem, o chefe do Executivo 
informa que a expectativa é 
que o espaço público seja inau-
gurado entre o fim de março e 
o início de abril. 

Localizado na estrada mu-
nicipal Chiquito de Aquino, no 
bairro Santa Lucrécia, próximo 
à rotatória do Eco Valle Sho-
pping, o Centro de Eventos teve 
sua construção iniciada no fim 
de janeiro de 2020, época em 
que a cidade era administrada 

Da Redação
Lorena

O futuro Centro Municipal de Eventos entrou em sua última etapa; Lorena investe para finalizar estrutura

pelo então prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido). Entretan-
to, a obra foi paralisada em 14 
de dezembro de 2020 devido 
ao vencimento do contrato 
firmado entre o Município e a 
empresa Marprado Construção 
Civil Ltda EPP, contratada para 
a execução do serviço. À época, 
o antigo governo municipal 
informou que a terceirizada 
não conseguiu concluir a obra 
dentro do prazo estabelecido 
contratualmente. Com sua 
construção, retomada pela ges-
tão de Ballerini no início do ano 
passado, o espaço público de-
verá sediar eventos culturais e 
religiosos como as tradicionais 
festas de aniversário de Lorena, 
Padroeira e das Nações.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento Urba-
no, Rosana Reis, a gestão muni-
cipal está aplicando R$ 970 mil 
na conclusão da construção do 
Centro de Eventos, que em sua 
fase inicial já havia recebido 
R$2,103 milhões de investi-
mento por parte do governo 
de Marcondes. Segundo a chefe 
da pasta, a empresa contratada 

para finalizar a obra, a Osaka 
Construtora Eireli, atualmente 
está empenhada em concluir 
os 15% restantes dos serviços 
necessários para a inauguração 
da unidade. “Estamos com 85% 
da obra feita, restando apenas 
as conclusões dos trabalhos de 
implantação do sistema de pre-
venção e combate a incêndios, 
pintura e instalações elétricas 
e do sistema de drenagem. O 
Centro contém uma área co-
berta de mais de 1 mil m² com 
marquise, sanitários, depósito 
e cozinha. Na parte aberta, ele 
conta com uma praça livre, an-
fiteatro, estacionamento para 
cerca de cem veículos, deck 
contemplativo que circunda 
um lago artificial, academia ao 
ar livre, playground e pequenas 
praças de convivência”, deta-
lhou Rosana. 

Com quase 13 mil m², a área 
que abriga o Centro foi doada 
em 2016, pelo engenheiro civil, 
professor e empresário italiano, 
Eugênio Boffi, especificamente 
para a construção de um local 
adequado para sediar eventos 
abertos à população.

decidiram não votar o projeto 
porque vão sugerir modifica-
ções ao Município. “Nós não 
somos contra o projeto, o que 
sugerimos é que o Executivo 
separe os assuntos em proje-
tos distintos. Nesse atual, nós 
temos quatro assuntos em um 
único texto”.

Marcinho destacou que o 
adiamento da votação para 
a próxima sessão, no dia 15 
de março, não trará prejuízos 
para os servidores. “O aumen-
to será retroativo, pago na 
folha de março, então os fun-
cionários não terão prejuízos”.


