
São Lourenço conquistou o 1⁰ lugar
na Gincana Regional do Saber Mirim,
competição que testa o conhe-
cimento dos jovens sobre a 
 Constituição Federal. A cidade foi
representada por Laura Penna e
Sofia Pacheco, que cursam, res-
pectivamente, o 8⁰ e o 9⁰ ano no
Colégio Dom Ferraz. Na grande final,
realizada no dia 30 de novembro,
elas responderam corretamente a 14
das 15 perguntas feitas.
“É muito importante o cidadão saber
sobre os seus direitos e deveres”,
afirmou Sofia. “O conteúdo que
aprendi vai me ajudar na vida, pois
faz parte da nossa história,
completou Laura. 

Os estudos foram orientados pela
Escola do Legislativo da Câmara, que
desenvolve o projeto na cidade, e
pelos professores voluntários Evaldo
Silva e Monize Guimarães.  

CÂMARA INFORMA
O BOLETIM OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO LOURENÇO

DEZEMBRO DE 2021

ESCOLA DO LEGISLATIVO
DE SÃO LOURENÇO

VENCE A GINCANA DO
SABER REGIONAL

 

A Gincana do Saber Regional 2021 foi promovida pela Câmara de Paraguaçu, onde foram realizadas as 
eliminatórias e a final. Todas as perguntas foram tiradas da Constituição em Miúdos, que explica sobre as leis
brasileiras com uma abordagem de fácil compreensão. O livro, da autora Madu Macedo, foi lançado pela
Câmara Municipal de Pouso Alegre, em parceria com o Senado Federal.

A trajetória da dupla
Laura e Sofia conquistaram uma vaga na fase regional ao vencerem a Etapa Municipal, no dia 10 de
novembro. Na ocasião, elas responderam de forma correta todas as 25 rodadas de perguntas. Além do
Colégio Laser, participaram dessa etapa as Escolas Humberto Sanches (2ª colocada), Manoel Monteiro (3ª),
Emílio Ábdon Póvoa e Antônio Magalhães Alves.

Na fase das eliminatórias, ocorrida entre os dias 22 e 24 de novembro, elas empataram com Maria da Fé,
após 38 rodadas de perguntas. Ao longo da Gincana, contando com a grande final, a dupla do Colégio Dom
Ferraz acertou 77 de 78 perguntas. Ouro Fino também fez parte da chave. 

O objetivo é inserir o ensino da política e do direito constitucional no cotidiano de crianças e adolescentes,
formando cidadãos conscientes e participativos. Os estudantes que participam da Gincana do Saber
frequentam oficinas semanais coordenadas pela Escola do Legislativo de São Lourenço.

Da esquerda para a direita.: Sofia e Laura



VEREADORES APROVAM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE SÃO
LOURENÇO PARA OS PRÓXIMOS ANOS

O projetos do Plano Plurianual (PPA), que define o planejamento financeiro do município para os próximos
quatro anos, e da Lei Orçamentária Anual (LOA), que fixa as despesas e estima a receita de São Lourenço em
R$202.528.720 para 2022, foram aprovados em novembro. Os vereadores fizeram Emendas Impositivas
destinando recursos para infraestrutura, assistência social, Farmácia Básica, esporte e outras áreas.
Entre os gastos previstos na LOA estão a manutenção dos serviços públicos, o calçamento e a revitalização
de ruas e avenidas (R$ 400 mil) e a melhoria do sistema de drenagem pluvial (R$ 200 mil). Já o PPA traz
videomonitoramento de pontos turísticos estratégicos, reforma de imóveis, construção de quadras
poliesportivas e implantação de usina de geração de energia solar fotovoltaica.

CÂMARA VOTA A FAVOR DE
INSTALAÇÃO DE PISTA DE GELO

 Foi aprovado o projeto que autoriza a insta-
lação de uma pista de gelo artificial por meio de
concessão de uso de uma área de 200 m² entre
a Praça João Lage e o Parque das Águas.
Segundo o texto, enviado pela Prefeitura, o
local será usado entre 10/12/2021 e 10/03/2022
durante o evento “Verão Férias”. A concessão
está condicionada à distribuição gratuita de 4
mil ingressos às escolas públicas. O projeto
autoriza o município a disponibilizar R$ 20 mil
para apoio e incentivo ao turismo.

São Lourenço vista de cima - Foto cedida pela Prefeitura

CÂMARA APROVA OBRIGATORIEDADE DE ALINHAR FIAÇÃO AÉREA
O projeto de lei que trata da obrigatoriedade do alinhamento de
cabos e da fiação aérea também foi aprovado no mês de novembro.
A votação foi unânime. De acordo com o texto, a  responsabilidade
da manutenção ficará a cargo da pessoa jurídica, concessionária,
permissionária ou terceirizada responsável pelos serviços que
utilizem essa estrutura.
Segundo a medida, as empresas também precisarão remover os
cabos e fios excedentes e sem uso. Quem infringir as determinações
poderá receber uma  multa de até R$ 22.674. O projeto 3095/91 é da
vereadora Marisol Gomes (PSD), com apoio de Elton Tavares (PODE).

VEREADORES PROMOVEM AUDIÊNCIA
PÚBLICA COM SERVIDORES PÚBLICOS

A Câmara promoveu no dia 23 de novembro uma
audiência pública sobre o projeto que propunha
alterações na organização, estrutura e carreira
dos servidores municipais do Poder Executivo. Na
ocasião, estiveram presentes representantes do
funcionalismo público, da Prefeitura e
vereadores. O objetivo foi incentivar o diálogo
sobre os principais pontos do texto.

O projeto seria votado no dia 29 de novembro,
mas foi retirado da pauta a pedido do próprio
Poder Executivo, o que foi acatado pela Câmara.


