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Prefeitura e Fundo Social distribuem sopas nas noites de 
quinta-feira pela ação “Socorro Para Quem Tem Fome”

A Prefeitura de Socorro, por meio da 
Secretaria Municipal de Cidadania, e o 
Fundo Social de Solidariedade estão rea-
lizando semanalmente, às quintas-feiras, 
a partir as 18h30, a ação “Socorro Para 
Quem Tem Fome”, que consiste na dis-
tribuição de sopas na lateral do Ginásio 
Municipal de Esportes “Nego Bonetti”.

Campanhas de arrecadação de alimentos, agasalhos e cobertores também estão em andamento

Prefeitura e Fundo Social oferecem 
acolhimento humanizado a moradores 

de rua no Centro Dia do Idoso

A Prefeitura de Socorro, através do 
trabalho do CREAS e da Secretaria Mu-
nicipal de Cidadania, em parceria com o 
Fundo Social de Solidariedade está aco-
lhendo diariamente, das 19h às 7h, mo-
radores de rua no Cento Dia do Idoso, 
que está inativo devido à pandemia.

Além de abrigo da chuva e do frio, 
eles recebem alimentação e atendimen-
to psicológico, voltado para a ressocia-

lização. “Um dos principais compromis-
sos de nossa administração é tratar as 
pessoas com respeito e humanização” 
– comenta o prefeito Ricardo Lopes.

Casos de moradores de rua podem 
ser comunicados ao CREAS, através 
do telefone (19) 3895.5503, ou enca-
minhados para o Centro Dia do Idoso, 
localizado no final da Rua Pedro Bo-
netti, no bairro Abadia.

Também está em andamento a 
Campanha Vacinação Solidária, que 
está coletando doações de alimentos 
não perecíveis no Centro de Vacinação 
contra o Coronavírus (Covid-19), no 
espaço do Clube da Melhor Idade, no 
Centro de Lazer do Trabalhador (atrás 
do Ginásio de Esportes). 

Os alimentos coletados são des-
tinados a famílias de vulnerabilidade 
social.

A população também pode colabo-
rar com a Campanha do Agasalho de 
Cobertores, que está sendo realizada 
em parceria com a EPTV Campinas, 

depositando nas mais de 35 caixas co-
letores distribuídas em estabelecimen-
tos comerciais e repartições públicas.

Mais informações sobre as campa-
nhas em andamento e como colaborar 
podem ser obtidas na Secretaria de Ci-
dadania, pelo telefone (19) 3895.5503.

Prefeitura e Corenova iniciam 
projeto “Condomínio Consciente”
A Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável em par-
ceira com a Corenova, Cooperativa de 
Reciclagem Nova Esperança de Socor-
ro, iniciaram neste mês de junho o pro-
jeto “Condomínio Consciente”.

O projeto visa dar oportunidade e in-
centivar os condomínios da cidade de 
Socorro a destinarem corretamente os 
materiais recicláveis para a coleta seletiva, 
gerando assim impactos sociais e ambientais.

“Esta parceria entre Corenova, Pre-
feitura e Condomínio colabora com a 
coleta seletiva, diminui gastos públicos 
com o aterro sanitário, gera empregos 
e renda para o município e promove a 
conservação ambiental” – comenta o se-
cretário de Meio Ambiente, Tiago Sartori.

A ação já foi realizada em sete con-
domínios da cidade, que se prontifica-
ram em realizar melhorias e atividades 
para maior engajamento dos morado-
res, os quais, como consumidores e ge-
radores de resíduos, são responsáveis 
em separar e destinar corretamente os 
materiais recicláveis (Política Nacional 
de Resíduos Sólidos 12.305).

“Fazemos uma visita acompanhada 
de algum responsável pelo condomínio 
para entender o atual sistema de organi-
zação e separação dos resíduos; tiramos 

dúvidas e contribuímos com sugestões 
de melhorias estruturais;  realizamos 
uma exposição de banners informativos; 
entregamos materiais físicos e virtuais 
de sensibilização aos moradores;  e, 
para finalizar, alinhamos os dias e formas 
de coleta dos materiais recicláveis.”  – 
afirma a assessora de comunicação da 
Corenova, Amanda Dutra.

Aos condomínios que ainda não 
participam do projeto e gostariam 
de participar, entre em contato com 
a Secretaria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento sustentável através do 
telefone: (19) 3855-9617
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DECRETO Nº 4214/2021
“Regulamenta a promoção por merecimento e a avaliação de desempenho dos servido-
res públicos municipais da Estância de Socorro, nos termos do que dispõe o artigo 97 da 

Lei Complementar n.º 197, de 27 de novembro de 2012 e dá outras providências.”

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º - A promoção por merecimento dos servidores públicos municipais a que se refere a Lei 
Complementar nº 197, de 27 de novembro de 2012 reger-se-á pelas disposições deste Decreto.

Parágrafo Único - Concorrerão à promoção por merecimento, os servidores que contarem na data 
da promoção, com no mínimo dois anos de efetivo exercício na mesma referência de vencimento, excetuados 
os servidores que forem submetidos à sua primeira promoção após sua admissão e pelo mesmo critério, 
hipótese que aplicar-se-á o prazo mínimo de um ano.

Art. 2º - O servidor que estiver afastado do exercício de seu emprego, a qualquer título, exceto 
a licença gestante, por período igual ou superior a 6 (seis) meses, contínuos ou não, dentro do período de 
apuração do desempenho, não concorrerá à promoção. 

 §1º: O servidor afastado para o exercício de emprego em comissão do quadro municipal será avaliado 
nesta situação e, se aprovado, será promovido em seu emprego permanente.

§2º: O servidor afastado do exercício do cargo ou emprego efetivo para fins de desempenhar mandato 
eletivo não será avaliado e, conseqüentemente, não concorrerá à promoção.

§3º: O afastamento decorrente da licença para tratar interesses particulares sempre interromperá o 
interstício a que se refere o artigo 1º, o servidor não será avaliado e consequentemente, não concorrerá à promoção. 

Art. 3º - Os fatores da avaliação de desempenho do servidor público municipal para fins de 
merecimento são os seguintes:

I – Técnica de Trabalho;
II – Relações Humanas;
III – Comportamento no Trabalho;
IV – Colaboração com o Grupo;
V – Qualidade do Trabalho;
VI – Quantidade do Trabalho. 
Art. 4º - A coordenação geral do programa de avaliação de desempenho é de responsabilidade do Departamento 

de Administração e Gestão, que deverá fornecer apoio material e técnico, programas de treinamento necessários ao seu 
desenvolvimento, bem como dar o encaminhamento cabível às questões suscitadas a partir das avaliações.

Art. 5º - Cabe ao Departamento de Administração e Gestão:
a) preparar o processo avaliatório;
b) fornecer material e orientações;
c) revisar o preenchimento dos formulários, retornando-os ao avaliador, caso alguma dúvida seja 

suscitada, com o objetivo de evitar erros na avaliação, bem como dar seu cabível encaminhamento;
d) computar os pontos da avaliação;
e) emitir parecer sobre o resultado das avaliações, especialmente para efeito de promoção por merecimento;
f) estabelecer programas de treinamento de acompanhamento sócio-funcional, com o objetivo de 

aprimorar o desempenho dos servidores, melhorando assim a produtividade no município;
g) participar do processo de acompanhamento dos servidores com baixo desempenho.
Art. 6º - A promoção por avaliação será apurada com base na data de 30 de junho promovendo-se o 

servidor a partir de 1º de julho.
Art. 7º - A avaliação de desempenho será feita pelo Diretor de cada Departamento, auxiliado pelas chefias 

imediatas dos servidores avaliados, mediante preenchimento do formulário constante do anexo único deste decreto.
Art. 8º - Os avaliadores preencherão os quesitos assinalando com “X”, no próprio formulário de 

avaliação, atentando-se para a circunstância de o que foi assinalado não venha a conflitar com a marcação de 
outro quesito já avaliado, respeitando-se a devida harmonia e equilíbrio, necessários ao julgamento dos quesitos.

Parágrafo único – Ao final, deverão preencher o formulário de avaliação com os pontos obtidos, 
assinar e anotar o número de sua cédula de identidade.

Art. 9º - Será utilizado para a realização da avaliação de desempenho, dentro dos fatores constantes 
do artigo 5º, o boletim de avaliação constante do Anexo Único que faz parte integrante deste decreto.

 Art. 10 - Após a data de divulgação do resultado, o servidor avaliado terá o prazo improrrogável de 
05 (cinco) dias para efeito de apresentação de defesa escrita, que deverá protocolada junto ao Departamento 
de Administração e Gestão, caso não concorde com o resultado apresentado.

§ 1º: O diretor do Departamento de Administração e Gestão encaminhará o pedido ao Diretor 
responsável pela avaliação, que procederá à revisão. 

§ 2º: O resultado da revisão será comunicado ao servidor.
§3º: Mantida a avaliação, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, ao Prefeito Municipal.
Art. 11 - A avaliação de desempenho será, em todos os casos, homologada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 
Art. 12 - Os conceitos atribuídos ao servidor, os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados, 

a indicação dos elementos de convicção e prova dos fatos narrados na avaliação, os recursos interpostos, bem 
como as metodologias e os critérios utilizados na avaliação, serão arquivados em pastas ou base de dados 
individual, permitida a consulta pelo servidor em qualquer tempo.

Art. 13 - Os prazos previstos neste decreto começam a correr a partir da data da cientificação ou 
publicação oficial, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.

§1.º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia 
que não houver expediente ou se este for encerrado antes da hora normal.

§ 2.º - Os prazos previstos neste decreto contam-se em dias corridos.
Art. 14 – Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos previstos não serão prorrogados.
Art. 15 – A promoção por merecimento decorrente da avaliação de desempenho será concedida de 

acordo com o que dispõe o artigo 97 da Lei Complementar n.º 197, de 18 de 27 de novembro de 2012.
Art. 16 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 3176/2013.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de junho de 2021.

Publique-se. 
 Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

 DECRETO Nº 4215/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando o 
conteúdo apurado junto aos autos do Processo Administrativo nº 8748/2021, DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a permuta do Ponto de Táxi nº 14 – Palácio de Águias, do permissionário Edgar Pedroso 
de Faria, para o Ponto de Táxi nº 1 – Rua Capitão Sobrinho (Itaú) e nº 2 – Estação Rodoviária Velha (Praça Rachid José Maluf).

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de junho de 2021

Publique-se
 Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

LEI  Nº 4337/2021
“Dispõe sobre criação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e dá outras providências”.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 

DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E É 
SANCIONADA E PROMULGADA SEGUINTE LEI:

Artigo 1º Fica autorizado a criação do Programa de Aquisição de Alimentos, a seguir denominado 
PAA, com a finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações com as seguintes finalidades: 

I – Incentivar a agricultura familiar, local e regional, promovendo a sua inclusão econômica e social, com 
fomento à produção com sustentabilidade e à geração de renda; 

II – Incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar; 
III – Promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, das 

entidades e das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito 
humano à alimentação adequada e saudável.

§ 1º O PAA será destinado à aquisição de alimentos hortifrutigranjeiros e demais produtos constantes da 
lista da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, produzidos por agricultores familiares e com cadastro 
ativo no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), no Município de Socorro. 

§ 2º Para a efetivação do pagamento, será admitido como comprovação de entrega e da qualidade 
dos produtos, termo de recebimento e aceitabilidade, atestado por representante da entidade que receber os 
alimentos e referendado pela Secretaria de Cidadania. 

§ 3º A aquisição de produtos previstos neste artigo somente poderá ser feita até o limite da 
disponibilidade orçamentária e financeira do Município, observando-se, também, o limite do valor de compra 
por agricultor e as espécies de produtos a serem adquiridos de acordo com parecer da Secretaria de Cidadania, 
observado o disposto em decreto regulamentar. 

Artigo 2º Os alimentos adquiridos no âmbito do PAA municipal serão destinados para: 
I – Consumo de pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional; 
II – Abastecimento da rede socioassistencial que manipulem ou forneçam alimentos; 
III – Abastecimento da rede pública e filantrópica de ensino; 
IV - Atendimento a outras demandas definidas pela Secretaria de Cidadania; 
V - Abastecimento às entidades que atuam na proteção à saúde, que manipulem ou forneçam alimentos.
Parágrafo único. A Secretaria de Cidadania estabelecerá condições e critérios para distribuição 

direta aos beneficiários consumidores e de participação e priorização de entidades integrantes da rede 
socioassistencial e de proteção à saúde, respectivamente. 

Artigo 3º Os alimentos adquiridos no âmbito do PAA poderão ser doados à entidades, à organizações 
não governamentais, bem como às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, observado o 
disposto em Decreto regulamentador. 

Artigo 4º O Poder Executivo regulamentará, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias 
para operacionalização do PAA, a forma desta lei. 

Artigo 5º As despesas com a execução desta Lei correrão a conta de dotação orçamentária, 
anualmente consignada no Orçamento Municipal, observados os limites de movimentação, empenho e 
pagamento da programação orçamentária e financeira anual, de acordo com a disponibilidade. 

Artigo 6º Esta Lei entra em vigor da data da sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de junho de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

LEIS ............................................................................

LEI  Nº 4338/2021
“Acrescenta o inciso XIV ao artigo 35 da Lei 2.981/2002.” 

 
 DE AUTORIA DO VEREADOR - Alexandre Aparecido de Godoi - Vereador PSD

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E É 
SANCIONADA E PROMULGADA SEGUINTE LEI:

Art. 1.º - Fica acrescido o inciso XIV, do artigo 35, da Lei n.º 2.981 de 30 de dezembro de 2002, com a seguinte 
redação: 
“Art. 35. (...) 
I. (...) 
(...)
(...)
(...)
XIV. Os veículos destinados ao transporte escolar poderão ter, no máximo, quinze anos de fabricação, devendo passar 
por vistorias a cada seis meses.
Art. 2º. - Esta Lei entre entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de junho de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

LEI  Nº 4339/2021
“Cria o Selo “Empresa Responsável pela Inclusão” no Município de Socorro.”

  
 DE AUTORIA DO VEREADOR - Airton Benedito Domingues de Souza - Vereador – MDB

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E É 
SANCIONADA E PROMULGADA SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica instituído no Município de Socorro, o selo “Empresa Responsável Pela Inclusão”.
Artigo 2º - O Selo “Empresa Responsável pela Inclusão”, será concedido anualmente a 02 (duas) 

empresas que por indicação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Socorro, tiverem se 
destacado por suas ações e atitudes efetivas para com a pessoa com deficiência, tal como acessibilidade no 
local e deficientes compondo o quadro de colaboradores desta, e será entregue na Sessão Solene da Câmara 
Municipal comemorativa ao Dia do Comerciário. 

Artigo 3º - O Selo “Empresa Responsável pela Inclusão”, será outorgado por meio de um certificado 
fornecido à empresa pelo Poder Legislativo, onde obrigatoriamente ilustrarão o citado certificado o logotipo 
da Câmara Municipal de Socorro, e o logotipo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, sendo 
assinado pelo presidente da Câmara Municipal, e pelo (a) presidente da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE de Socorro, conforme modelo Anexo. 

Artigo 4º - As empresas que receberem o Selo “Empresa Responsável pela Inclusão”, ficam por 
esta Lei autorizadas a expor o mesmo, em local de grande visibilidade, bem como em todo o seu plano de 
comunicação e marketing. 

Artigo 5º - As despesas com a execução desta lei, correrão por conta de dotações próprias contidas 
no orçamento vigente, reservadas ao Poder Legislativo. 

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de junho de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

LEI  Nº 4340/2021
“Denomina logradouro público como Praça Therezinha Apparecida Dantas Leme.”

 
DE AUTORIA DO VEREADOR Tiago de Faria - Vereador – Republicanos

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E É 
SANCIONADA E PROMULGADA SEGUINTE LEI:

Art. 1.° Fica denominada “Praça Therezinha Apparecida Dantas Leme” a praça localizada entre a Rua 
João Leonardelli e a Avenida Prefeito Nadir do Carmo Leme, conforme mapa (Anexo I).

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de junho de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

ANEXO I

DECRETOS ...............................................................
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FAZENDA ..................................................................

PORTARIA Nº 9119/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal, a Corporação 
de Guias Mirins de Socorro, para reunião com os cursistas que acontecerá no dia 23 de junho, a partir das 18h00.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 
autorizado seu uso, respondendo a entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da associação, o cumprimento da Lei Estadual 
nº 14.592/2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer 
responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de junho de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

PORTARIA Nº 9120/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal, a Corporação 
de Guias Mirins de Socorro, para reunião com os cursistas que acontecerá no dia 01 de julho, a partir das 18h00.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 
autorizado seu uso, respondendo a entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da associação, o cumprimento da Lei Estadual 
nº 14.592/2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer 
responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de junho de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

PORTARIA Nº 9121/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º. - Desligar do serviço público municipal por pedido de demissão, a partir de 16 de Junho de 
2021, o servidor  Valdir de Mattos - portador da CTPS nº 90799 / Série 042-SP, ocupante do emprego  
em comissão de Chefe da Coordenadoria de Estradas. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de junho de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

PORTARIA Nº 9122/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º. - Desligar do serviço público municipal em virtude de aposentadoria, a partir de 16 de Junho 
de 2021, a servidora Maria Penha Oliveira Vieira - CTPS nº 86368 / Série 00244-SP, ocupante do 
emprego  permanente de Agente Comunitário de Saúde da Família. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de junho de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

PORTARIA Nº 9123/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal, ao 
Desenvolve Socorro, para a realização de reunião do encontro do grupo “Empreendedores de Socorro”, nos 
termos do Processo Administrativo nº 9139/2021, no dia 29 de junho de 2021, terça-feira, das 18h30 às 22h00.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi au-
torizado seu uso, respondendo a entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, 
sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de junho de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

PORTARIAS ..............................................................

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DA 
UNIÃO FEDERAL

O Município de Socorro, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2º da Lei Federal 
n°. 9452/97, notifica os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades 
Empresariais, com sede no município, a liberação da última parcela no valor de R$ 
13.572,61 (Treze Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos) do 
Contrato de Repasse nº. 851738/2017 – Operação nº. 1046743-51 do Governo Federal, 
através do Ministério da Saúde, depositado no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 
Socorro nº. 1176, objetivando a Construção de Unidade de Atenção Especializada em 
saúde (Laboratório Municipal).

Socorro - SP, 21 de Junho de 2021.
 

Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal

ERRATAS
- Na página 01 da Edição nº 672 do Jornal Oficial de Socorro, de 10 de junho de 2021, onde lê-se “ANO XV”, leia-se “ANO XVI”
- Nas páginas 06, 08, 10 e 12 da Edição nº 673 do Jornal Oficial de Socorro, de 18 de junho de 2021, nos cabeçalhos de página, onde lê-se “Socorro, 10 de junho de 2021”, leia-se “Socorro, 18 de junho de 2021”
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: QUIMASSA 
PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de obras de engenharia, visando o “Recapeamento Asfáltico em ruas do 
Município de Socorro/SP, através do Contrato de Repasse nº 899651/2020 – Operação: 1070281-
53 – programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, firmado entre a União, através 
do Ministério do Desenvolvimento Regional, por intermédio da Caixa Econômica Federal e o 
Município de Socorro/SP, conforme especificações descritas no anexo II – Memorial Descritivo 
do Edital. VALOR: R$ 296.790,86. VIGÊNCIA: 06 meses ASSINATURA: 11/06/2021. 
PROCESSO Nº 023/2021/PMES – CONVITE Nº 003/2021. 

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Y.F.C. CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de 
engenharia, com fornecimento de materiais, visando a “Reforma / Manutenção do telhado do Centro 
Cultural”, a ser financiada com recursos próprios, conforme especificações descritas no anexo III – 
Memorial Descritivo do Edital. VALOR: R$ 160.853,31. VIGÊNCIA: 60 dias ASSINATURA: 
16/06/2021. PROCESSO Nº 020/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021. 

Paulo Reinaldo de Faria - Chefe da Supervisão de Licitação

Sessão Ordinária de 21 de junho de 2021 
Presidência: Vereador Willhams Pereira de Morais
Vereadores presentes: Airton Benedito Domingues de Souza, Alexandre Aparecido de Godoi, Lauro Aparecido de Toledo, Marcelo José de 
Faria, Marco Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi, Thiago Bittencourt Balderi, Tiago de Faria e Willhams Pereira de Morais.

EXPEDIENTE:
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 07 de junho de 2021. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício n.º 089/2021 do senhor Prefeito: informa em resposta ao Pedido de Informação n.º 14/2021, do Vereador Marcelo José de 
Faria, que “solicita informações sobre as obras em andamento no município”. Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senho-
res Vereadores e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 090/2021 do senhor Prefeito: informa em resposta ao Pedido de Informação n.º 15/2021, do Vereador Marcelo José de 
Faria, que “solicita informações sobre cargos em comissão e funções de confiança na Prefeitura Municipal de Socorro”. Deliberação da 
Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 091/2021 do senhor Prefeito: informa em resposta ao Pedido de Informação n.º 13/2021, do Vereador Thiago Bittencourt 
Balderi, que “solicita informações sobre demissões de trinta e duas merendeiras pela Empresa Nutriplus Alimentação”. Deliberação da 
Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 92/2021 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Lei n.º 49/2021 que “dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 
de Esporte e Lazer, institui a Conferência Municipal de Esporte e Lazer e cria o Fundo Municipal de Esporte e Lazer do Município de 
Socorro”.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação, Comissão Permanente de Finanças 
e Orçamento, e Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para apreciação e elaboração de pareceres; 
Ofício n.º 93/2021 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Lei n.º 54/2021 que “altera a Lei n.º 4.302/2020 e dá outras pro-
vidências”.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de 
pareceres; 
Ofício n.º 94/2021 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Lei n.º 55/2021 que “altera a Lei n.º 4.317/2020 e dá outras pro-
vidências”.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de 
pareceres; 
Ofício n.º 95/2021 do Executivo Municipal: encaminha balancete financeiro da Prefeitura Municipal relativo ao mês de maio/2021. 
Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de pareceres.  

Expediente encaminhado por diversos
Ofício n.º 140/2021 da Câmara Municipal de Amparo: apela às cidades do Circuito das Águas Paulista para adoção do lockdown 
como estratégia regional para contenção do novo coronavírus. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de 
Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres; 

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 15/2021-DAF desta Câmara: encaminha o Balancete Financeiro referente ao mês de maio/2021. Deliberação da Presidên-
cia: Encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer;
Projeto de Decreto Legislativo n.º 02/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: dispõe sobre concessão 
de honraria. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se a Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para apreciação e 
elaboração de parecer;
Projeto de Lei n.º 50/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza:  institui a Semana Municipal do Ciclismo no 
âmbito do município de Socorro.   Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação, e à Comissão 
Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 51/2021 do Vereador Tiago de Faria: dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural imaterial socorrense, o 
nhanduti. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação, e à Comissão Permanente de Educa-
ção, Cultura, Saúde e Assistência Social para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 52/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: garante aos profissionais da segurança pública, Guarda Civil 
Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar a disponibilização de vacinas antigripe (H1N1) anualmente. Deliberação da Presidência: Encaminhe-
-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres;
Moção n.º 02/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: apela ao Prefeito Municipal para que seja oportunizado 
o pagamento parcelado em até 60 prestações de dívidas com o município vencidas em 2020 e 2021 sobre todos os impostos municipais.  
Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres;
Moção n.º 03/2021 dos Vereadores Willhams Pereira de Morais e Osvaldo Brolezzi: manifesta apelo ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, para que inclua os Guardas Municipais como beneficiários do Programa Casa Própria 
para agentes de Segurança Pública.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apre-
ciação e elaboração de pareceres;
Pedido de Informação n.º 17/2021 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita informação sobre o COMDEPACNAS - Conselho 
Municipal de Defesa do Patrimônio Arquitetônico, Cultural e Natural de Socorro.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor 
Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 18/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: solicita informações sobre procedimentos toma-
dos e entrega de medicamentos a pessoas portadoras do vírus HIV no município.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor 
Prefeito o presente expediente.
Requerimento do Vereador Tiago de Faria e coautoria dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza, Lauro 
Aparecido de Toledo, Marco Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi e Willhams Pereira de Morais: n.º 83/2021, requer para 
que sejam oficiados o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público 
Federal, solicitando que sejam apurados os relatos de despejo irregular de rejeitos em afluentes do Rio do Peixe por empresas da cidade 
de Munhoz – MG. Deliberação o Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Tiago de Faria: n.º 84/2021, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Gilma-
ci Santos, a fim de interceder ao Governo Estadual solicitando a apresentação de Emenda Parlamentar destinando recursos financeiros ao 
Município de Socorro, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para ser aplicado no setor cultural, com o objetivo de fomentar 
a cultura local neste momento de pandemia. Deliberação o Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Tiago de Faria: n.º 85/2021, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 
Gilmaci Santos, a fim de interceder ao Governo Estadual solicitando a apresentação de Emenda Parlamentar destinando recursos finan-
ceiros ao Município de Socorro, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para custeio do Hospital Dr. Renato Silva - Santa Casa 
de Socorro. Deliberação o Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Tiago de Faria: n.º 86/2021, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Gil-
maci Santos, a fim de interceder ao Governo Estadual solicitando a apresentação de Emenda Parlamentar destinando recursos financeiros 
ao Município de Socorro, no valor de 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para ser aplicado na pavimentação asfáltica de estradas 
rurais. Deliberação o Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 87/2021, requer que seja oficiado ao Deputado Estadual Edmir 
Chedid solicitando a apresentação de uma Emenda Parlamentar a fim de destinar recursos financeiros no valor de R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais) ao município de Socorro a fim de que seja aplicada na Santa Casa de Misericórdia de Socorro. Deliberação o Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 88/2021, seja oficiado o Deputado Estadual Campos Machado soli-
citando a apresentação de Emenda Parlamentar ao Orçamento do Estado de São Paulo a fim de destinar R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) ao município de Socorro para a realização de obras de infraestrutura urbana. Deliberação o Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos Vereadores: n.º 89/2021, solicitando a consignação em ata manifestando profundo pesar 
pelo falecimento de:  Maria Donizete Ramos; Maria Aparecida De Godoi Sousa; João Darci de Faria; Geraldina de Souza Zanesco; Katia 
Aparecida da Silva Polli; José Antonio Ramalho; Sandra Aparecida de Toledo; Adelina Brambilla Sartori; Marcio Antonio Pereira; Maria 
Aparecida Patricio da Silva; Maria José Braz Ribeiro; Elizabeth dos Santos Mantovani; Maria das Dores Luiz; Elza Ito Craveiro. Deliberação 
do senhor Presidente: atenda-se; 
Requerimento do Vereador Osvaldo Brolezzi: n.º 90/2021, seja justificada sua falta na reunião de Comissão de 14 de junho de 
2021, em virtude de ter me encontrado em quarentena com suspeito da Covid, conforme documento em anexo. Deliberação o Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Marcelo José de Faria: n.º 91/2021, requer a retirada do Projeto de Lei nº 41/2021, que disciplina 
o estacionamento temporário e rotativo de veículos em frente às clínicas médicas e veterinárias. Deliberação do senhor Presidente: 
atenda-se;
Indicações do Vereador Lauro Aparecido de Toledo ao Senhor Prefeito: nº 291/2021, indica que determine ao departamento 
competente que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Vereador Dulcídio de Souza Pinto, com aproximadamente 107 m de 
extensão, sendo o prolongamento da Rua Aristeu de Souza Pinto - conforme mapa anexo; nº 292/2021, indica que determine ao de-
partamento competente que seja realizada a pavimentação asfáltica na Rua Emílio Constantini, trecho de terra, com acesso na Rodovia 
Capitão Barduíno, que dá acesso à Estrada Vicinal Saturnino Rodrigues de Moraes (Bairro dos Pereiras); nº 293/2021, indica que realize 
os estudos que forem necessários e que encaminhe a esta Casa de Leis Projeto de Lei, visando a revisão dos valores de IPTU da Zona 
Rural, conforme pedido de munícipes; nº 294/2021, indica que determine ao departamento competente que estude a possibilidade de 
criar vagas para estacionamento de motocicletas na Rua Barão de Ibitinga - nas proximidades do número 466; nº 295/2021, indica que 
determine ao departamento competente para que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua José Calistro Franco, travessa da Rua 
Voluntários da Pátria que dá acesso à Rua Francisco dos Santos, próximo ao Jardim Santa Cruz; nº 296/2021, indica que determine ao 
departamento competente que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Olympio de Souza Pinto, rua denominada em homenagem 
ao ‘Nego do Zimbro’, localizada logo após o Asilo José Franco Craveiro e dá acesso à Rodovia Capitão Barduíno; nº 297/2021, indica 
que determine ao departamento competente que estude a possibilidade de se construir uma calçada na Rua Justino Tavares de Toledo, 
no Bairro Saltinho. Indico ainda, que sendo possível seja construída uma lombada na Rua Justino Tavares de Toledo próximo à travessa; 
nº 298/2021, indica que determine ao departamento competente que realize o conserto dos bloquetes das Ruas Francisco Antônio 
de Faria e Edmur Baldi, no Bairro da Vila Nova. Indico ainda, que realize os estudos necessários para que brevemente as referidas ruas 
possam ser asfaltadas; nº 299/2021, indica que providencie com os setores competentes a realização de estudos visando a retirada de 
um poste existente na bifurcação das Ruas Telesphoro Bozzer e Galileu Montini ao Acesso SPA 135/008 Pompeu Conti, próximo ao Km. 
02, e/ou sinalização, implantação de lombadas nas duas vias e adequação do acesso, a fim de solucionar o problema da entrada e saída de 
veículos dessas vias, visando prevenir a ocorrência de acidentes, uma vez que os veículos cruzam essa entrada em velocidade, cujo local 
não comporta o número de veículos que por ali trafegam sem o devido disciplinamento, conforme foto anexa; nº 300/2021, indica que 
determine ao departamento competente que seja realizada a pavimentação asfáltica das seguintes ruas: Rua Renato Correa Bueno; e Rua 
Carmélio Artioli; e nº 301/2021, indica que providencie, junto ao setor competente, a ampliação da iluminação pública na Rua Mario 
Natal de Souza - Mario Português e adjacentes no Bairro do Porto;
Indicações do Vereador Marco Antonio Zanesco ao Senhor Prefeito: nº 302/2021, indica que determine ao departamento 
competente que realize a manutenção e instalação de manilhas para um melhor escoamento de águas pluviais na Estrada Municipal Ve-
reador José Maria Franco de Godoy, no Bairro Ribeirão do Meio, conforme mapa anexo; e nº 312/2021, indica que determine ao setor 
competente que realize os estudos necessários quanto a viabilidade de manutenção das margens e limpeza do ribeirão que passa aos 
fundos da Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, número 57;
Indicação do Vereador Alexandre Aparecido de Godoi ao senhor Prefeito: nº 303/2021, indica que determine ao departamen-
to competente para que realize a instalação de uma lombada próxima à entrada da Estrada Vicinal que dá acesso ao Bairro Pedra Branca;
Indicações do Vereador Tiago de Faria ao senhor Prefeito: nº 304/2021, indica que determine ao departamento competente 
para que seja realizada a manutenção, nivelamento e encascalhamento da estrada vicinal do Bairro do Livramento até o Bairro Córrego 
Fundo; e seguindo após a bifurcação até o limite com a cidade de Serra Negra; nº 308/2021, indica que determine ao departamento 
competente para que seja instalada uma lixeira na Rua Florêncio Experidião, em frente ao Conservatório Municipal; e nº 309/2021, 
indica para que conceda título de uso precário do prédio utilizado pelo Conservatório Municipal para o Instituto Cultura e Arte – ICA;
Indicação do Vereador Tiago de Faria e coautoria do Vereador Lauro Aparecido de Toledo ao Senhor Prefeito: nº 
305/2021, indica que determine ao departamento competente para que instale uma lombada na Rua José Franco Craveiro, próximo à 
academia ao ar livre;
Indicações do Vereador Marcelo José de Faria ao senhor Prefeito: nº 307/2021, indica que providencie com o setor competente 
os devidos estudos para a retirada e mudança de um poste localizado defronte a um ‘Casarão histórico’ da Rua Campos Salles, número 
43, conforme foto anexa; e, nº 313/2021, indica que seja enviado a esta Casa de Leis um Projeto de Lei que disciplina o estacionamento 
temporário e rotativo de veículos em frente às clínicas médicas e veterinárias;
Indicações do Vereador Willhams Pereira de Morais ao senhor Prefeito: nº 306/2021, indica a realização de estudos visando 
melhorar a sinalização no cruzamento das Ruas Floriano Peixoto e José Bonifácio, através da instalação de lombada e colocação de placas, 
inclusive, placas luminosas; nº 314/2021, indica para que determine a Secretaria Municipal de Saúde providências visando ampliar o trata-
mento de pessoas portadoras do vírus HIV, com atendimentos, exames e entrega de medicamentos no município; e nº 315/2021, indica 
para que determine ao setor competente sejam realizadas as devidas avaliações de desempenho dos servidores da Prefeitura Municipal 
a fim de promover, por merecimento, a partir de 1.º de julho de 2021, os servidores ocupantes de cargo ou emprego permanente em 
efetivo exercício, nos termos do art. 97 e parágrafos da Lei complementar nº 197/2012;
Indicações do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza ao senhor Prefeito: nº 310/2021, indica conceder adicional 
de insalubridade aos assistentes sociais que trabalhem com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas e ainda que atuem em 
áreas insalubres ou prestem serviços em situações de calamidade pública, durante a vigência da pandemia de Covid 19; nº 311/2021, 
indica instituir Projeto de Lei que conceda isenção ISSQN e de Alvará de licença e funcionamento para o exercício financeiro de 2021, às 
empresas, micro-empresas, e associações privadas, cuja atividade principal seja a realização de festas e eventos como medida de enfren-
tamento aos efeitos econômicos da pandemia da COVID – 19.
Deliberação do senhor Presidente: Determino o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Emenda n.º 01 da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Resolução n.º 5/2021:  altera o caput do artigo 1º que 
passa a ter a seguinte redação: “Art. 1° Esta Resolução estabelece a coleção de procedimentos nas discussões e votações das matérias 
legislativas em sessões ordinárias, sessões extraordinárias, audiências públicas e reuniões das Comissões Permanentes de forma remota”. 
Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Projeto de Resolução n.º 05/2021 da Mesa Diretora: dispõe sobre a previsão e regulamenta a realização de sessões ordinárias e 
extraordinárias de forma remota. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei n.º 44/2021 do senhor Prefeito: dispõe sobre criação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e dá outras 
providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 45/2021 do Vereador Alexandre Aparecido de Godoi: acrescenta o inciso XIV ao art. 35 da Lei Municipal n.º 
2.981/2002, estabelecendo que os veículos destinados ao transporte escolar deverão ter, no máximo, quinze anos de fabricação. Delibe-
ração do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 46/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: cria o Selo Empresa Responsável pela Inclusão 
no município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 47/2021 do Vereador Tiago de Faria: denomina logradouro público como Praça Therezinha Apparecida Dantas 
Leme. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Sessão Extraordinária de 21 de junho de 2021
Presidência: Vereador Willhams Pereira de Morais
Vereadores presentes: Airton Benedito Domingues de Souza, Alexandre Aparecido de Godoi, Lauro Aparecido de Toledo, Marcelo José 
de Faria, Marco Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi, Thiago Bittencourt Balderi, Tiago de Faria e Willhams Pereira de Morais.

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei n.º 44/2021 do senhor Prefeito: dispõe sobre criação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e dá outras 
providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 45/2021 do Vereador Alexandre Aparecido de Godoi: acrescenta o inciso XIV ao art. 35 da Lei Municipal n.º 
2.981/2002, estabelecendo que os veículos destinados ao transporte escolar deverão ter, no máximo, quinze anos de fabricação. Delibe-
ração do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 46/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: cria o Selo Empresa Responsável pela Inclusão 
no município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 47/2021 do Vereador Tiago de Faria: denomina logradouro público como Praça Therezinha Apparecida Dantas 
Leme. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

COMUNICADO DE OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente Vereador Willhams Pereira de Morais, informa que o horário de 
funcionamento da Ouvidoria da Câmara Municipal é das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

CÂMARA MUNICIPAL ............................................


