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Moradores de Socorro podem se inscrever no 
programa Bolsa Trabalho até 30 de agosto

Programa vai oferecer bolsa mensal no valor de R$535 por quatro horas de trabalho diário em órgãos públicos municipais e estaduais
Estão abertas as inscrições do pro-

grama Bolsa Trabalho, ligado ao projeto 
Bolsa do Povo do Governo do Estado 
de São Paulo, que consiste na oferta de 
bolsas de R$535 por mês aos cidadãos 
que realizarem atividades de trabalho 
em órgãos públicos municipais e esta-
duais. A carga horária será de 4 horas 
diárias, cinco dias por semana, e o bene-
fício poderá ser pago por cinco meses 
consecutivos. Além disso, os participan-
tes realizarão um curso de qualificação 
profissional e receberão apoio à em-
pregabilidade, por meio dos Postos de 
Atendimento ao Trabalhador (PATs).

Os inscritos poderão escolher seis 
opções de cursos profissionalizantes 
virtuais da Univesp (Universidade Vir-
tual do Estado de São Paulo), com du-
ração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de Produção 
e Estoque

• Gestão Administrativa
• Gestão de Pessoas
• Organização de Eventos
• Rotinas e Serviços Administrativos
• Secretariado e Recepção
O Bolsa Trabalho tem como objeti-

vo gerar renda, ocupação, qualificação 
e empregabilidade para a população 
mais vulnerável e conta com o apoio 
da Prefeitura de Socorro que, através 
do Departamento de Indústria e Co-

mércio, realizou a adesão ao programa, 
portanto, possibilitando a participação 
dos residentes no município.

Quem pode se inscrever?
Serão aceitas inscrições de mora-

dores do estado de São Paulo (há pelo 

menos dois anos), desempregados, 
maiores de 18 anos e com renda fa-
miliar de até R$ 550 por pessoa (equi-
valente a meio salário mínimo). Os 
cidadãos elegíveis devem se inscrever 
no portal do Bolsa do Povo entre 24 e 

30 de agosto: https://www.bolsadopo-
vo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTra-
balho/index. A seleção ocorrerá até 4 
de setembro e a convocação será feita 
por meio de publicação no Diário Ofi-
cial do Estado.

Prefeitura realiza mais uma entrega 
de certificados de regularização S.I.M. 

a produtores rurais de Socorro

A Prefeitura de Socorro, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável 
e o Departamento de Desenvolvimen-
to Rural, realizou na tarde de sexta-fei-
ra (20), no Espaço do Produtor Rural 
“Engenheiro Agrônomo Joaquim Gil-
berto Vieira”, a entrega dos certifica-
dos de regularização – S.I.M. aos pro-
dutores rurais de Socorro.

O certificado S.I.M. foi é entregue 
aos produtores da agricultura familiar 
do município, que trabalha com produ-
tos de origem animal e vem trazendo 
melhorias à saúde dos socorrenses.

A cerimônia contou com a pre-

sença do Prefeito Ricardo Lopes, Vi-
ce-Prefeito Henrique Cézar, médico 
veterinário Ricardo Salles de Campos, 
juntamente com o secretário de Meio 
Ambiente, Tiago Sartori e o diretor de 
Desenvolvimento Rural de Socorro, 
Alexandre Moreira.

Os interessados em se regulariza-
rem no Serviço de Inspeção Municipal 
devem procurar o Departamento de 
Desenvolvimento Rural da Prefeitura 
de Socorro, através do telefone, 19 
3895-6430 ou pessoalmente no Es-
paço do Produtor Rural “Engenheiro 
Agrônomo Joaquim Gilberto Vieira”, 
localizado na Praça Rachid José Maluf

Defesa Civil atende diversas ocorrências 
de queimadas e quedas de árvores

A Defesa Civil de Socorro atendeu, 
nas últimas semanas, a diversas ocor-
rências relacionadas a queimadas e 
quedas de árvores. Os atendimentos 
aconteceram em mais de vinte locais do 
município de Socorro. Algumas ações 
contaram com o apoio da Guarda Ci-
vil Municipal, da Secretaria Municipal de 
Serviços e de bombeiros voluntários.

Muitas árvores forram derrubadas 
com os fortes ventos que atingiram 
Socorro na semana passada. Além dis-
so, devido ao período mais seco, muitas 

queimadas aconteceram.
O coordenador da Defesa Civil, 

Lourenço do Prado, solicita à popu-
lação que fique atenta com possíveis 
causadores de queimadas, que prejudi-
cam o meio ambiente, agravam proble-
mas respiratórios e podem oferecer 
risco de vida às pessoas e animais.

Lembrando que a prática de quei-
mada intencional é crime previsto na 
Lei Municipal nº 3825/2014, passível de 
multa, interdição da propriedade e até 
apreensão do responsável.
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PORTARIAS ..............................................................

PORTARIA Nº 9169/2021
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 20 de Agosto de 
2021, a servidora Ariadney Cristine de Lima Silva - CTPS nº 35564 / Série 00375-SP, ocupante do 
emprego  em comissão de Chefe da Coordenadoria de Acolhimento Familiar. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de agosto 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 9170/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público – Edital nº 01/2019 – no emprego 
permanente de FARMACÊUTICO – ref. 30:

Nome Admissão
Bruna Carolina Soares Elias Lugli – CTPS 058850 / Série 00408-SP. 23/08/2021

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de agosto 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 9171/2021
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 formação para os guardinhas cursistas que acontecerão: 

- dia 02 de setembro, quinta-feira, das 13h30 às 17h00;
- dia 08 de setembro, quarta-feira, das 13h30 às 17h00;
- dia 10 de setembro, sexta-feira, das 13h30 às 17h00;
- dia 14 de setembro, terça-feira, das 13h30 às 17h00;
- dia 17 de setembro, sexta-feira, das 13h30 às 17h00;
- dia 20 de setembro, segunda-feira, das 13h30 às 17h00;
- dia 22 de setembro, quarta-feira, das 13h30 às 17h00;
- dia 24 de setembro, sexta-feira, das13h30 às 17h00;
- dia 27 de setembro, segunda-feira, 13h30 às 17h00;
- dia 29 de setembro, quarta-feira, 13h30 às 17h00.
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, 26 de agosto 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 9172/2021
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 palestra para os guardinhas que acontecerá dia 25 de setembro, 
sábado, das 08h00 às 12h30.

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, 26 de agosto 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 4234/2021
Suplementação de Dotações Orçamentárias

ANDRÉ EDUADO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

59 02.02.01 . 4.4.90.61.00 . 04.122.0003.2.004 MANUT. DA ADMINISTRAÇÃO R$ 750.000,00
574 02.10.01 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0020.2.026 LOGRADOUROS PÚBLICOS R$ 250.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES...................................................................................... R$ 1.000.000,00
Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro 

apurado no exercício anterior, na fonte de recurso do Tesouro, em conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei 
4.320/64 de 17/03/1964, no valor de...........................................................................................................R$ 1.000.000,00.

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de agosto 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 4235/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 336.000,00 (Trezentos e trinta e seis mil reais) para reforço da seguinte 
dotação do orçamento vigente:
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.302.0048.2.029 Santa Casa-SUS Vínc. 05.312.001 R$ 336.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO............................................................................. R$ 336.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação 
realizado, através do repasse da sexta parcela de 2021, nos termos da Medida Provisória nº 1.062 de 09 de agosto 
de 2021, que autoriza leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI para atendimento exclusivo dos pacientes 
COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo 
Coronavírus, de acordo com a Lei nº 4.320/64, Art. 43 – Inciso II, no valor de .......................................... R$ 336.000,00.

Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de agosto 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

DECRETOS ...............................................................

EXTRATOS ...............................................................

EXTRATO – ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020
Parceiros: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e LAR SÃO CAMILO DE LÉLIS
Objeto: Termo de Colaboração, em regime de mútua cooperação, a consecução da prestação de serviço de 
acolhimento institucional ou unidade residencial para idosos de ambos os sexos com 60 anos ou mais, independentes 
ou com os mais variados graus de dependência, inclusive Mal de Alzheimer, conforme Plano de Trabalho, no valor 
de até R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com vigência de 12 (doze) meses, firmado em 25/08/2021.

EXTRATO – TERMO DE REPASSE
Objeto: Termo de Repasse, firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e IRMANDADE 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO “HOSPITAL DR. RENATO SILVA”, referente 
a 7ª. (sétima) parcela, nos termos da Medida Provisória nº 1.062 de 09 de agosto de 2021 que autoriza leitos de 
Unidades de Terapia Intensiva – UTI para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19 e estabelece recurso 
financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID-19), no 
valor de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), com vigência de 90 (noventa) dias, firmado em 25/08/2021.

FAZENDA .................................................................
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LICITAÇÃO ..............................................................
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TOMADA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na 
Supervisão de Licitação o seguinte processo:

PROCESSO Nº 048/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando o “Recapeamento Asfáltico 
em Ruas do Município de Socorro/SP – Rua Antonio de Marco Filho e Rua Andrelino de Souza Pinto, Centro”, 
com fornecimento de materiais, convênio firmado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, Termo de Convênio Nº 100216/2021, conforme especificações contidas no Anexo 
III do edital – Memorial Descritivo. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Encerramento para a entrega dos 
envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 min do dia 20/09/2021, e reunião de 
Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 30/08/2021 à 14/09/2021. Período de Cadastramento: 
30/08/2021 à 15/09/2021. Socorro, 26 de agosto de 2021.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, e plantas 
necessárias serão disponibilizados no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas 
junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José 
Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos 
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

TOMADA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na 
Supervisão de Licitação o seguinte processo:

PROCESSO Nº 049/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a “Pavimentação Asfáltica na Rua 
Vereador Dulcídio de Souza Pinto, Município de Socorro/SP”, com fornecimento de materiais, convênio firmado 
entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Termo de Convênio Nº 
100215/2021, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Tipo: MENOR 
PREÇO GLOBAL. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta 
Comercial, até às 9h 30 min do dia 21/09/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização 
do Edital: 30/08/2021 à 15/09/2021. Período de Cadastramento: 30/08/2021 à 16/09/2021. Socorro, 26 de 
agosto de 2021.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, e plantas 
necessárias serão disponibilizados no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas 
junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José 
Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos 
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, 
RATIFICO ao PROCESSO Nº 047/2021/PMES – DISPENSA Nº 005/2021, referente a Locação de 
Imóvel com finalidade de abrigar o Fundo Social de Solidariedade, com fundamento no art. 24, inciso X, da 
Lei Federal das Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, no valor R$ 1.430,00 (Um Mil, 
Quatrocentos e Trinta Reais) mensais, totalizando o valor de R$ 17.160,00 (Dezessete Mil, Cento 
e Sessenta Reais), para o período de 12 (doze) meses. Encaminhe-se a Secretaria de Finanças para 
empenho e, em trânsito direto à Supervisão de Licitação, para devida publicação em cumprimento do disposto 
no Art. 26 da referida Lei, e formalização de contrato com o Locador. 
Socorro, 25 de Agosto de 2021. 

Josué Ricardo Lopes - Prefeito Municipal

FISCALIZAÇÃO E POSTURAS .............................

EDITAL N° 01/2021 - FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

Fabiana Duarte da Silva, Diretora do Departamento de Fiscalização e Posturas da Prefeitura Municipal de 
Socorro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 8º (anexo VII) da Lei 
Complementar 245/2017 e conforme artigo 292, inciso III, da Lei Complementar 59/2001 (Código Tributário 
Municipal), faz saber que através do presente Edital, ficam notificados os Contribuintes/Empresas constantes 
das relações anexas, e que estão com seus endereços desatualizados junto ao Departamento de Fiscalização 
e Posturas da Prefeitura Municipal de Socorro, ou não foram localizados, ou recusaram o recebimento 
de notificação, notificação do lançamento de tributos e/ou multa por infração, ou não comunicaram o 
encerramento de suas atividades, ou não demonstraram interesse em seus processos, a comparecer no 
referido Departamento, localizado na Avenida José Maria de Faria, 71, Centro, nesta cidade de Socorro - SP, 
para regularizarem sua situação no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, após a sua publicação, tendo em vista o 
cumprimento da Lei Municipal 3406/2010 (Código de Postura), do art. 148 ao art. 155.
Faz saber ainda que o não comparecimento no prazo estipulado, acarretará no INDEFERIMENTO ou 
ENCERRAMENTO do pedido seguido de seu arquivamento, e na inscrição de possíveis DÉBITOS em DÍVIDA 
ATIVA para posterior cobrança judicial quando for o caso.

E, para que chegue ao conhecimento de todos lavrou-se o presente EDITAL.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, aos vinte e cinco dias de agosto de 2021.

Fabiana Duarte da Silva
Diretora do Departamento de Fiscalização e Posturas                         

EDITAL DE COMUNICADO
Interessado:  Sr. J. L. G. 
CPF 025.087.148-36

Considerando os termos do parágrafo único do Artigo 458 da Lei Complementar nº 3406/2010 que estabelece 
o Código de Posturas do Município da Estância de Socorro.
Considerando que após tentativas frustradas em localizar o interessado em sua residência situada a Rua Cel. 
Bertoldo Klinger, 51, apto 52, Centro, em Socorro – SP 
Considerando que os Serviços de Correio não lograram êxito em encontrar o interessado em endereço 
informado, impossibilitando a intimação via postal com AR.
Considerando que após tentativas frustradas em localizar o interessado por via telefônica, impossibilitando a 
comunicação.
O Departamento de Fiscalização e Posturas COMUNICA o interessado que foi lavrado em seu nome AUTO 
DE INFRAÇÃO nº 3221/2021.
E para que chegue ao conhecimento e que não se possa alegar desconhecimento lavrou-se este Edital.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de agosto de 2021.

Fabiana Duarte da Silva
Diretora de Fiscalização e Posturas

RAZÃO SOCIAL: ADRIELE ADRIANA DE ALMEIDA (MEI)
CNPJ: 32.237.186/0001-93
ENDEREÇO: AVENIDA XV DE AGOSTO, 406
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: ALEX RODRIGUES DA SILVA (MEI)
CNPJ: 31.738.599/0001-99
ENDEREÇO: RUA DR. CAMPOS SALLES, 40
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: ALEXANDRE ZAMPIERI (MEI)
CNPJ: 29.931.255/0001-50
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ORATÓRIO
BAIRRO: ORATÓRIO

RAZÃO SOCIAL: AM CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 19.556.807/0001-33
ENDEREÇO: ROD. CAPITÃO BARDUINO, 4300 
BAIRRO: NOGUEIRAS

RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA LUIZ DE SOUZA (MEI)
CNPJ: 29.412.131/0001-68
ENDEREÇO: RUA PADRE ANTONIO SAMPAIO, 184
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: ANGELO DONIZETTI CARRANO
CNPJ: 26.640.356/0001-83
ENDEREÇO: RUA BENEDITO CASTRO DE OLIVEIRA, 306
BAIRRO: VILA NOVA

RAZÃO SOCIAL: ANTONIO CLAUDIO ASSONI (MEI)
CNPJ: 21.108.624/0001-05
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ORATÓRIO
BAIRRO: ORATÓRIO

RAZÃO SOCIAL: ANTONIO DONIZETE CASSARO (MEI)
CNPJ: 34.775.835/0001-35
ENDEREÇO: CHÁCARA APARECIDA
BAIRRO: AGUDO

RAZÃO SOCIAL: ARMELINDO ALVES SOCORRO ME
CNPJ: 02.639.354/0001-06
ENDEREÇO: RUA ANDRELINO DE SOUZA PINTO, 166
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA SANTA CLARA
CNPJ: 20.515.121/0001-83
ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS
BAIRRO: ORATÓRIO DE CIMA

RAZÃO SOCIAL: CARLA CAROLINA BONETTI ME
CNPJ: 25.065.828/0001-59
ENDEREÇO: RUA BERTOLDO KLINGER, 51
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: CLELIA APARECIDA MOREIRA (MEI)
CNPJ: 31.981.902/0001-80
ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL GERMANO, 293
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE MAXIMO SILVA (MEI)
CNPJ: 18.447.432/0001-00
ENDEREÇO: RUA OTAVIO ZUCATO, 146
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: DANIELA AP. MARQUES DUARTE DE TOLEDO 
(MEI)
CNPJ: 30.034.653/0001-52
ENDEREÇO: ROD. JOSE VICENTE LOMONICO, KM 13
BAIRRO: LAVRAS DE CIMA

RAZÃO SOCIAL: DIEGO PIRES DE GODOY (MEI)
CNPJ: 35.505.399/0001-47
ENDEREÇO: RUA ALFREDO DE OLIVEIRA SANTOS, 18
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: EDUARDO APARECIDO GOMES
CPF: 039.752.786-17
ENDEREÇO: RUA DAS FLORES, 278
BAIRRO: MOCOCA - MONTE SIÃO / MG

RAZÃO SOCIAL: FABIANA MOSCA CINTRA RAMOS
CPF: 33.656.610/0001-05
ENDEREÇO: ROD. POMPEU CONTI, 3243 
BAIRRO: CUBAS

RAZÃO SOCIAL: FELIPE DE CARVALHO FARIA (MEI)
CNPJ: 19.397.610/0001-07
ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 747
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: GENESIO SIMAO EDUARDO FILHO
CNPJ: 21.872.812/0001-05
ENDEREÇO: AV. TOSCANA, 210
BAIRRO: JARDIM ITALIA

RAZÃO SOCIAL: HELDER SANTOS OLIVEIRA
CPF: 257.205.198-23
ENDEREÇO: RUA CAP. JOSE BATISTA PEREIRA DE ARAÚJO, 185
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: JESSICA MUNIZ DA SILVA (MEI)
CNPJ: 33.771.223/0001-01
ENDEREÇO: RUA DR. CARLOS NORBERTO, 15
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: JOÃO LUIZ DO COUTO (MEI)
CNPJ: 35.033.518/0001-06
ENDEREÇO: RUA CAP. JOAQUIM DE SOUZA PINTO, 43
BAIRRO: ABADIA

RAZÃO SOCIAL: JOÃO VITOR DE SOUZA (MEI)
CNPJ: 34.646.920/0001-01
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO DOS NOGUEIRAS
BAIRRO: NOGUEIRAS

RAZÃO SOCIAL: JOELMA CONTI (MEI)
CNPJ: 27.648.241/0001-06
ENDEREÇO: CHACARA RECANTO DA CONQUISTA
BAIRRO: ORATÓRIO

RAZÃO SOCIAL: JOSE SACCO (MEI)
CNPJ: 35.085.490/0001-50
ENDEREÇO: CASA MORADA DO SOL
BAIRRO: ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO DOS FARIAS

RAZÃO SOCIAL: JULIANA DA SILVA PEREIRA (MEI)
CNPJ: 21.580.914/0001-49
ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL GERMANO, 258
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: LOURIVAL ALFREDO MARQUES (MEI)
CNPJ: 33.237.980/0001-08
ENDEREÇO: RUA SATURNINO RODRIGUES DE MORAES 
BAIRRO: PEREIRAS

RAZÃO SOCIAL: LUCIANO MARCOS MARTINS (MEI)
CNPJ: 32.123.922/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE MARIA DE FARIA, 301 - APTO. 21 / 
BLOCO B
BAIRRO: SALTO

RAZÃO SOCIAL: LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA (MEI)
CNPJ: 33.180.680/0001-21
ENDEREÇO: RUA GERACIMO ASSONI, 268
BAIRRO: JARDIM GOLLO

RAZÃO SOCIAL: MARCELY CECILIA ALVES (MEI)
CNPJ: 30.304.664/0001-05
ENDEREÇO: RUA BARÃO DE IBITINGA, 255
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: MARCOS ROSENDO PERES GRASSI
CNPJ: 12.124.661/0001-08
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITÃO BARDUINO, 2339
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANA BRASÃO (MEI)
CNPJ: 32.822.127/0001-82
ENDEREÇO: RUA MAJOR NATINHO, 18 - FUNDOS
BAIRRO: JARDIM ARAUJO

RAZÃO SOCIAL: MARIA LUIZA DE FARIA FRATINI (MEI)
CNPJ: 24.123.114/0001-97
ENDEREÇO: TRAVESSA DR. MACHADO SOBRINHO, 70
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: MARINA JOSE VIEIRA DA SILVA (MEI)
CNPJ: 23.280.940/0001-87
ENDEREÇO: AVENIDA XV DE AGOSTO, 479
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: MARISA FERNANDES FERREIRA (MEI)
CNPJ: 32.176.152/0001-36
ENDEREÇO: RUA DR. CAMPOS SALLES, 362
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: MINERAÇÃO ANDRE LUIZ LTDA ME
CNPJ: 47.453.519/0001-99
ENDEREÇO: AV. BERNARDINO DE CAMPOS
BAIRRO: CENTRO

RAZÃO SOCIAL: MISTURA FORTE CONCRETO USINADO LTDA
CNPJ: 28.860.894/0001-09
ENDEREÇO: AVENIDA TOSCANA, 210
BAIRRO: JARDIM ITALIA

RAZÃO SOCIAL: NILCELENE FAVERO OLIVEIRA (MEI)
CNPJ: 33.689.907/0001-69
ENDEREÇO: RUA SÃO RAFAEL, 169
BAIRRO: PARQUE SÃO MIGUEL

RAZÃO SOCIAL: RAIMUNDO NONATO LIMA SILVA (MEI)
CNPJ: 35.511.722/0001-95
ENDEREÇO: RODOVIA JOSE VICENTE LOMONICO, 854
BAIRRO: CUBAS

RAZÃO SOCIAL: ROGERIO LUIS LONGO (MEI)
CNPJ: 27.387.748/0001-45
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITÃO BARDUINO, 477
BAIRRO: ABADIA

RAZÃO SOCIAL: ROMULO DA CUNHA BUENO DE SOUZA (MEI)
CNPJ: 28.996.034/0001-05
ENDEREÇO: RUA PEDRO ISAAC DE SOUZA, 38
BAIRRO: JARDIM TEIXEIRA

RAZÃO SOCIAL: ROSI MARIA GABRIEL (MEI)
CNPJ: 32.608.797/0001-09
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE LOMONICO, 81
BAIRRO: POMPÉIA

RAZÃO SOCIAL: SERGIO MENDONÇA BISAIO (MEI)
CNPJ: 32.123.676/0001-69
ENDEREÇO: RUA GALILEU MONTINI, 146
BAIRRO: CUBAS

RAZÃO SOCIAL: VAGNER BUENO (MEI)
CNPJ: 30.249.332/0001-75
ENDEREÇO: RODOVIA CAPITÃO BARDUINO, KM 136
BAIRRO: RIBEIRÃO DO MEIO

RAZÃO SOCIAL: WILSON DE SALLES (MEI)
CNPJ: 27.470.733/0001-46
ENDEREÇO: RODOVIA DEPUTADO ANTONIO S. CUNHA BUENO, 3081
BAIRRO: CUBAS

RAZÃO SOCIAL: YEDA PAES VICENTE (MEI)
CNPJ: 29.067.218/0001-45
ENDEREÇO: RUA DR. ALFREDO DE CARVALHO PINTO, 278
BAIRRO: CENTRO

CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE SOCORRO - CEMEL
 
O Departamento Municipal de Esporte e Lazer da Estância de Socorro SP, convoca 
as instituições não governamentais ligadas aos seguimentos de esportes e lazer da 
cidade de Socorro/SP, e interessadas na participação e composição do recém criado 
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE SOCORO - CMEL, para que 

manifestem no prazo máximo de dez dias, o interesse através do e-mail: 
esportes.socorro@gmail.com,  em atendimento ao artigo  2º da Lei º 4341/2021.

Marcelo Golo Cecília 
Diretor do Departamento de Esportes, Lazer e Juventude
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COMUPC ..................................................................

ATA 132 - COMUPC
Às 19 horas e 10 minutos do dia 20 de julho de 2021, o Conselho Municipal de Políticas Culturais – COMUPC, reuniu-se em sessão ordinária 
mensal, excepcionalmente de forma on-line,  devido às restrições impostas para prevenção da COVID-19. A reunião foi iniciada pelo presidente 
Adriano Correa, que colocou em votação a ata da sessão de 22 de junho de 2021, previamente enviada aos membros do Conselho para leitura. A 
ata foi aprovada pelos membros presentes. Em seguida, foi justificada a ausência das representantes do teatro. Adriano passou a palavra ao Secretário 
de Cultura, Fernando, que falou sobre o Projeto Amigos da Cultura. Segundo Fernando, a Secretaria se inscreveu em alguns programas, e em um 
deles fomos selecionados como suplentes e, surpreendentemente, a cidade de Socorro não foi contemplada, neste ano, no Programa Revelando São 
Paulo. A cidade participa há mais de dez anos desse programa com o mesmo produto e a Secretaria questionou o critério de avaliação do Governo 
do Estado para entender o motivo de não termos sido contemplados dessa vez. Fernando destacou algumas ações da Secretaria de Cultura, como 
realização de live da Corporação Musical Santa Cecília, apresentações do Coral Municipal na Feira de Malhas e no Shopping e também ação no 
Parque da Cidade com a participação voluntária da Luciana Pelatieri contando a história do “Arthur e as Pedras Mágicas” e com atividades de pintura 
para as crianças. Informou que a ação foi um sucesso e se repetirá na semana seguinte, com atividades com argila para as crianças. Maicon questionou 
o Secretário de Cultura a respeito da dúvida do grupo dos músicos sobre a realização de alguma ação para o Festival de Inverno e programação da 
Festa de Agosto. Fernando disse que haverá ação na Festa de Agosto, que o Prefeito já havia autorizado e aguardavam apenas a resolução da parte 
burocrática, sendo que acontecerá apresentações de músicos socorrenses através de lives com barracas das instituições de caridade em forma 
de drive thru no Parque da Cidade. Para finalizar, Fernando parabenizou o grupo de teatro por suas apresentações que aconteceriam na semana 
seguinte e também agradeceu pela realização da oficina de Arte NAIF, relembrando que na segunda quinzena de agosto aconteceria também a oficina 
de NHANDUTI. Registrou sua participação na abertura do Salão Paulista de Arte NAIF em São Paulo, junto com uma comitiva representando a 
cidade de Socorro. Maria Lúcia questionou sobre a obra do teatro e Fernando esclareceu que o telhado já foi finalizado e a obra está caminhando 
dentro do previsto devendo ser entregue, provavelmente no mês de outubro. Maria Lúcia falou que os projetos culturais estão em andamento, 
inclusive os do núcleo de música já estão em execução. Maicon esclareceu que foram 18 pessoas envolvidas nos projetos musicais e que foi realizada 
uma oficina do ministrada pelo Rafael Pompeu. Maria Lúcia lembrou que o núcleo do audiovisual deve entregar seu projeto entre os dias 30 ou 31 
de junho. Fernando aproveitou para destacar a importância da oficina do Rafael Pompeu que tratou sobre Direitos Autorais. Jarine contou que o 
Projeto do Núcleo de Artes Plásticas está em andamento, com previsão de execução entre os dias 09 a 14 de agosto. Maria Lúcia disse que o Projeto 
do Núcleo de Artesanato já está pronto e será lançado em etapas, pois serão mais de 30 vídeos e que os projetos dos núcleos de Teatro e o EMACS 
(do ICA) deverão ser lançados no mês de novembro. Natália contou que o Núcleo de Dança foi definido e a representante Ana, se apresentou, 
contando que no momento apenas cinco pessoas estão participando do núcleo e está procurando mais membros. Fernando desejou boas vindas e 
colocou a Secretaria de Cultura à disposição. Maria Lúcia e Adriano fizeram o mesmo e se disponibilizaram a apoiar o núcleo de dança no que fosse 
preciso. Sobre o CONDEPHACNAS, Maria Lúcia esclareceu que o Conselho está tentando retomar suas atividades, que ainda possui um Estatuto 
antigo e a ideia é que após a reestruturação do Conselho ocorra uma revisão do Estatuto. Ligia levantou a questão sobre quem representaria o 
COMUPC no Conselho de Patrimônio, sendo que foi sugerido o nome de Helena, entretanto, como Helena não possui cadeira junto ao COMUPC 
foi sugerido que Adriano nos representasse. Helena reforçou seu interesse em participar do CONDEPHACNAS, principalmente pelo fato de seu 
vasto conhecimento técnico na área. Maicon também se ofereceu para ser o representante no Conselho do Patrimônio. Por fim, ficou decidido que 
o COMUPC nomearia Adriano, por uma questão de agilidade e, Maicon e Helena acompanharão quando acontecer a reunião. Em seguida, Maicon 
falou sobre o PROAC e contou que aproximadamente 50 projetos de Socorro foram inscritos. Maria Lúcia destacou a importância desse número 
para mostrar a força de trabalho da cultura socorrense. Maicon complementou que agora sentiremos os efeitos da Lei Aldir Blanc, com aumento do 
número de inscrições nos editais. Adriano, finalizou a reunião parabenizando todos os artistas que participaram da exposição ‘Universo Cerâmico’ 
e, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

CÂMARA MUNICIPAL ...........................................
Sessão Ordinária de 16 de agosto 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 única discussão e votação

Emenda nº 01 ao Projeto de Lei nº 78/2021 da Comissão de Justiça e Redação: suprime o Artigo 3º do referido Projeto de Lei. Delibe-
ração do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda nº 01/2021 ao Projeto de Lei nº 79/2021 da Comissão de Justiça e Redação: altera a Ementa e o Artigo 1º do referido Projeto 
de Lei. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade.

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei nº 63/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: denomina logradouro público com Rua Manoel Domingues 
de Faria. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 76/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: denomina logradouro público como Rua Diógenes 
Luis Baldo. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 77/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Willhams Pereira de Morais: institui o Programa 
Banco de Ração e de Utensílios para Animais no município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 78/2021 do Vereador Marcelo José de Faria: proíbe a manutenção de animais em correntes no Município de 
Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 79/2021 do Vereador Tiago de Faria: dispõe sobre a criação de aplicativo para denunciar maus tratos à animais 
no âmbito municipal e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

Sessão Extraordinária de 16 de agosto 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 nº 63/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: denomina logradouro público com Rua Manoel Domingues 
de Faria. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 76/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: denomina logradouro público como Rua Diógenes 
Luis Baldo. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 77/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Willhams Pereira de Morais: institui o Programa 
Banco de Ração e de Utensílios para Animais no município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 78/2021 do Vereador Marcelo José de Faria: proíbe a manutenção de animais em correntes no Município de 
Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 79/2021 do Vereador Tiago de Faria: dispõe sobre a criação de aplicativo para denunciar maus tratos à animais 
no âmbito municipal e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Audiência pública para apresentação e sugestões ao Projeto de Lei nº 74/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Socorro para o quadriênio de 2022 a 2025 e emendas; Projeto de Lei nº 75/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, e emendas.  

Local: Sala das Sessões da Câmara Municipal 
Data: 18 de agosto de 2021, quarta-feira, 18h 
Convocação: publicações nos dias 06 e 13 de agosto de 2021 no Jornal Oficial de Socorro, publicação em 13 de agosto de 2021 no Jornal ‘O 
Município’, e publicações nas redes sociais e site www.camarasocorro.sp.gov.br
Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos: o Vereador Tiago de Faria, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento; o Vereador 
Wilhams Pereira de Morais, Presidente da Câmara Municipal; o Vice-Prefeito Municipal, Dr. Henrique Cézar Coutinho da Rocha; o representante 
do Executivo Municipal, Senhor Diogo Pereira do Nascimento, Secretário Municipal da Fazenda; e os vereadores Airton Benedito Domingues de 
Souza, Alexandre Aparecido de Godoi, Lauro Aparecido de Toledo, Marcelo José de Faria, Osvaldo Brolezzi e Thiago Bittencourt Balderi.
Presidência da Audiência Pública: Vereador Tiago de Faria, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. (Art. 292 do Regimento 
Interno da Câmara)
Registro da audiência: mídia compartilhada pelo site youtube disponibilizado em www.camarasocorro.sp.gov.br 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
•	 Após a composição da Mesa, o senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Tiago de Faria, declarou aberta 
a audiência pública para apresentação e sugestões ao Projeto de Lei nº 74/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Socorro para o quadriênio de 2022 a 2025 e outras providências; Projeto de Lei nº 75/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, e outras providências.  
•	 O vereador Marco Antonio Zanesco, relator da Comissão de Finanças e Orçamento esclareceu o procedimento aplicável à audiência 
pública;
•	 O Secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal, Senhor Diogo Pereira do Nascimento (0h08m36/01h51m57), fez a apresentação 
pertinente aos Projetos de Lei nºs 74 e 75/2021, do senhor Prefeito, que dispõem, respectivamente, sobre o Plano Plurianual do Município de So-
corro para o quadriênio de 2022 a 2025 e sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, utilizando para sua explanação a 
apresentação de ‘slides’, cuja cópia impressa foi juntada aos procedimentos da audiência. Após cumprimentar a Mesa Diretora dos trabalhos e os 
vereadores, disse que estava presente para falar sobre o ciclo orçamentário que se inicia com o Plano Plurianual, onde são definidas as metas gerais 
da administração para quatro exercícios, ou seja de 2022 a 2025, e formatados programas e ações. Que a Lei de Diretrizes Orçamentárias retira das 
ações elencadas no PPA as prioridades para o exercício seguinte, a fim de orientar a elaboração do orçamento anual onde serão formatados os 
valores que serão executados. Que o Projeto de Lei n.º 74/2021, dispõe sobre o Plano Plurianual é feito no primeiro ano do mandato, com vigência 
até o final do primeiro exercício do mandato do Prefeito subsequente e estabelece diretrizes, objetivos e metas gerais da administração. Por um 
prazo de quatro anos, de forma setorizada, para as despesas de capital e outras delas correntes e para as relativas aos programas de duração conti-
nuada. Que o Projeto de Lei nº 75/2021 dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias que trata- se de um plano anual, de curto prazo, que define as 
prioridades para o exercício seguinte, orientará a elaboração do orçamento anual. Que o Projeto de Lei dispondo sobre a Lei Orçamentária Anual 
será encaminhado em 30 de setembro, após aprovados o PPA e a LDO. Disse que os objetivos do PPA são: Organizar as ações de governo em 
Programas, voltados para a oferta de bens e serviços que atendam demandas da sociedade; Explicitar a orientação estratégica do governo, definindo 
suas metas e prioridades, bem como resultados esperados; Nortear a alocação de recursos nos orçamentos anuais; Explicitar, quando couber, a 
distribuição regional das metas e da aplicação de recursos públicos; Estabelecer as bases para parcerias com entidades privadas, permitindo a utili-
zação de fontes alternativas para o financiamento dos Programas; Permitir o gerenciamento das ações, atribuindo responsabilidade por seu monito-
ramento e resultados. Que no PPA temos os programas e ações, indicadores e objetivos, sendo que o PPA e LDO são construídos com base nos 
problemas da sociedade (pessoas, famílias e empresas) e nas causas. Que os programas desdobram em ações e dependendo da amplitude dos pro-
gramas são necessárias várias ações. Discorreu sobre os programas do PPA e os valores correspondentes para os quatro exercícios, sendo esses os 
seguintes: Programa: 0000, Descrição: “Encargos Gerais do Município”, no valor de R$ 12.679.945,00 para amortização de dívida fundadas, pagamen-
to de aposentados e pensionistas e precatórios trabalhistas; Programa: 0001, Descrição: “Controle do Legislativo” no valor de R$ 12.930.384,00, a 
fim de dar cumprimento as funções básicas do Poder Legislativo; Programa: 0002, Descrição: “Gestão Gabinete do Prefeito”, no valor de R$ 
4.877.349,00, destinado a formular planos de governo capazes de assegurar o cumprimento da política de governo, divulgar notícias da administração 
de interesse público; Programa: 0003, Descrição: “Gestão e Suporte Administrativo”, no valor de R$ 15.453.156,00, para prover a administração 
municipal de meios administrativos eficazes e eficientes para realização de suas atividades; Programa: 0004, Descrição: “Administração Financeira”, 
no valor de R$ 3.827.607,00, destinado ao gerenciamento e ampliação da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer ser-
viços e informações com agilidade e eficiência, transparência no atendimento ao público interno e externo gestão operacional da contabilidade; 
Programa: 0005, Descrição: “Educação EJA”, no valor de R$ 732.509,00, a fim de Garantir a Educação Especial a Jovens e Adultos; Programa: 0006, 
Descrição: “Ensino Fundamental”, no valor de R$ 17.141.190,00, destinado a manter e ampliar oferta de vagas na rede municipal de ensino funda-
mental, assegurar a melhoria e a qualidade do ensino fundamental; Programa: 0007, Descrição: “FUNDEB”, no valor de R$ 59.275.176,00, destinado 
a manter e ampliar a oferta de vagas de ensino fundamental na rede municipal, assegurar melhoria da qualidade do ensino fundamental, com valori-
zação e capacitação dos profissionais que atuam na área, bem como garantindo materiais, equipamentos e informações; Programa: 0008, Descrição: 
“Transporte de Alunos”, no valor de R$ 18.866.856,00, destinado ao transporte de alunos que estudam longe de suas casas, prioritariamente as 
crianças do ensino fundamental; Programa: 0009, Descrição: “CEMEP/SENAI”, no valor de R$ 1.207.393,00, destinado a manter e ampliar a oferta de 
vagas no ensino profissionalizante; Programa: 0010, Descrição: “Pré-Escolas EMEIS”, no valor de R$ 36.086.196,00, destinado a manter e ampliar a 
oferta de vagas nas pré-escolas. assegurar a melhoria e a qualidade do ensino infantil, com valorização e capacitação dos profissionais que atuam na 
área, bem como garantindo materiais, equipamentos, informações e instalações; Programa: 0011, Descrição: “Creches”, no valor de R$ 10.958.031,00, 
destinado a manter e ampliar a oferta de vagas nas creches municipais, assegurar e melhorar o atendimento as crianças de 0 a 2 anos, valorizando e 
capacitando os profissionais que atuam na área, bem como garantindo materiais, equipamentos, informações e instalações; Programa: 0012, Descri-
ção: “Merenda Escolar”, no valor de R$ 29.914.003,00, destinado a fornecer alimentação equilibrada, equivalente as necessidades nutricionais diárias, 
aos alunos da rede pública de ensino; Programa: 0013, Descrição: “Investimento na Saúde”, no valor de R$ 2.582.026,00, para melhoria da estrutura 
física, proporcionando melhores condições de atendimento à população; Programa: 0014, Descrição: “Turismo”, no valor de R$ 18.224.413,00, des-
tinado ao incentivo do turismo e ao comércio local; Programa: 0015, Descrição: “Gestão Apoio da Assistência Social”, no valor de R$ 5.907.807,00, 
a fim de realizar a gestão dos serviços administrativos e de suporte físico vinculado ao desenvolvimento social; Programa: 0016, Descrição: “Cultura”, 
no valor de R$ 8.349.273,00, a fim de promover o acesso da população socorrense as atividades artísticas e culturais de qualidade, fomentar a 
produção cultural, despertar aptidões artísticas, difundir a música; Programa: 0017, Descrição: “Indústria e Comércio”, no valor de R$ 2.224.797,00, 
a fim proporcionar ao cidadão a possibilidade de participar de festas populares. comemorações cívicas e outras ocasiões festivas que contribuem 
para a integração sócio-cultural do indivíduo. incentivar o turismo e o comércio local; Programa: 0018, Descrição: “Obras e Serviços Urbanos”, no 
valor de R$ 22.716.243,00, a fim de dotar o munícipe dos serviços públicos essenciais necessários a melhoria contínua da qualidade de vida; Progra-
ma: 0019, Descrição: “Cidade Limpa”, no valor de R$ 15.591.481,00. a fim de oferecer a população o serviço de limpeza pública com qualidade; 
Programa: 0020, Descrição: “Logradouros Públicos”, no valor de R$ 6.452.097,00 para a pavimentação, ampliação e reforma de vias públicas, conser-
vação de praças, parques e jardins; Programa: 0021, Descrição: “Cemitérios”. no valor de R$ 947.308,00, a fim de oferecer a população os serviços 
de gerenciamento e manutenção dos jazidos e velório municipal;  Programa: 0022, Descrição: “Trânsito”, no valor de R$ 2.680.296,00, a fim de ge-
renciar, normatizar e acompanhar os serviços de trânsito no município e sinalização de trânsito e semáforos; Programa: 0023, Descrição: “Guarda 
Civil Municipal”, no valor de R$ 23.854.852,00, a fim de zelar pelos prédios públicos, pelas áreas de preservação do patrimônio cultural e natural do 
município, prevenir e combater a violência; Programa: 0024, Descrição: “Desenvolvimento Rural”, no valor de R$ 2.757.711,00, a fim de estimular o 
incremento da produção agrícola e a disponibilização da infraestrutura adequada; Programa: 0025, Descrição: “Esporte, Lazer e Juventude”, no valor 
de R$ 3.283.920,00, a fim de utilizar o esporte como estratégia de intervenção para melhorar a qualidade de vida da população, em especial, o pú-
blico infantojuvenil, através da prática de esportes; Programa: 0026, Descrição: “Serv. Munic. de Estradas Rurais”, no valor de R$ 16.413.610,00, 
destinado a conservação e manutenção das estradas rurais e escoamento da produção agrícola do município; Programa: 0027, Descrição: “Cidade 
Verde - Paisagismo”, no valor de R$ 2.277.623,00, destinado a dotar o município dos equipamentos e áreas necessárias, otimizando a área urbana, 
urbanizando lotes, preservando, reformando e construindo as praças, parques e jardins do munícipio; Programa: 0028, Descrição: “Meio Ambiente”, 
no valor de R$ 5.168.536,00, a fim de prevenir, controlar e combater enchentes e erosões, garantir a preservação dos recursos hídricos do municí-
pio e zelar pela proteção do meio ambiente no âmbito municipal; Programa: 0029, Descrição: “Ensino Superior”, no valor de R$ 3.149.413,00, visan-
do atender alunos de baixa renda com bolsa de estudos e transporte; Programa: 0030, Descrição: “Fiscalização”, no valor de R$ 4.155.495,00, a fim 
de realizar a fiscalização de posturas e tributária, para manter a ordem local, diante das normas para o crescimento organizado do município; Pro-
grama: 0031, Descrição: “Direitos da Pessoa c/ Deficiência”, no valor de R$ 231.584,00, a fim de adaptar atrativos turísticos e culturais para todas as 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; Programa: 0032, Descrição: “Administração Contábil”, no valor de R$ 2.098.423,00, para efetuar os 
lançamentos contábeis de acordo com as normas exigidas, oferecer relatórios com informações que auxiliem a administração e o controle externo 
durante a gestão; Programa: 0033, Descrição: “Planejamento/Engenharia”, no valor de R$ 3.104.400,00, a fim de apoiar a administração no desenvol-
vimento de projetos técnicos e gerenciar o crescimento urbano do município; Programa: 0034, Descrição: “Negócios Jurídicos”, no valor de R$ 
7.095.657,00, a fim de apoiar a administração nos atos jurídicos, ações judiciais e cobrança da dívida ativa; Programa: 0035, Descrição: “Comunicação 
Social”, no valor de R$ 1.959.765,00 dar publicidade e transparência nos atos e informações da administração pública; Programa: 0036, Descrição: 
“Urbanismo”, no valor de R$ 1.841.761,00, para gerenciar a demanda de habitação no município e regularizar os imóveis e loteamentos irregulares; 
Programa: 0037, Descrição: “Tributação”, no valor de R$ 1.548.979,00 para realizar os lançamentos dos tributos de competência do município de 
acordo com o código tributário; Programa: 0038, Descrição: “Gestão Do Almoxarifado Municipal”, no valor de R$ 9.853.280,00, a fim de prover a 
administração municipal do almoxarifado e a manutenção da frota; Programa: 0044, Descrição: “Proteção Social Básica”, no valor de R$ 6.136.138,00, 
destinado a promover o atendimento de proteção social básica a indivíduos  e famílias em situação de vulnerabilidade social; Programa: 0045, Des-
crição: “Prot. Soc. Esp. Média Complexidade”, no valor de R$ 4.954.345,00, destinado a promover o atendimento a indivíduos que se encontram em 
situação de risco pessoal e social; Programa: 0046, Descrição: “Prot. Soc. Esp. Alta Complexidade”, no valor de R$ 479.985,00, a fim de promover o 
atendimento a indivíduos e famílias com vínculo social rompido; Programa: 0047, Descrição: “Atenção Básica”, no valor de R$ 62.079.333,00, a fim 
de garantir a atenção primária a saúde com ações preventivas e curativas; Programa: 0048 Descrição: “Média e Alta Complexidade”, no valor de R$ 
92.811.543,00, a fim de prestar serviços de média e alta complexidade a população; Programa: 0049, Descrição: “Vigilância em Saúde”, no valor de 
R$ 3.429.250,00, destinado ao combate e prevenção de doenças; Programa: 0050 Descrição: “Componentes Medic. Básicos”, no valor de R$ 
1.942.500,00, a fim de fornecer medicamentos da atenção básica e estratégicos; Programa: 0051, Descrição: “Componente Med. Disp. Excepcional”, 
no valor de R$ 666.250,00, para fornecer medicamentos de dispensação excepcional; Programa: 0052, Descrição: “Gestão do SUS”, no valor de R$ 
4.924.877,00, a fim de garantir o acesso a saúde para toda a população; Programa: 0054 Descrição: “Secretaria de Segurança Pública”, no valor de R$ 
969.088,00, a fim de administrar as atividades de segurança pública do município e estabelecer políticas públicas de segurança local; Programa: 0055, 
Descrição: “Gestão da Educação”, no valor de R$ 6.587.120,00, a fim de garantir o acesso à educação a toda população; Programa: 9999 Descrição: 
“Reserva de Contingência”, no valor de R$ 2.822.000,00, para cobrir despesas emergenciais. Apresentou as estimavas das receitas, sendo que para 
realizar as ações é necessário estimar as fontes e que os totais previstos são os seguintes: R$ 133.002.800,00 para 2022; R$ 142.829.443,00 para 
2023; R$ 150.901.859,00 para 2024; e R$ R$ 159.488.872,00 para 2025.  Quanto a Lei e Diretrizes Orçamentárias para 2022 disse que ela é feita 
com base no PPA onde foram selecionadas as metas para 2022. Que a evolução das receitas leva em consideração uma avaliação do período quin-
quenal e que essa avaliação é a seguinte: em 2018 foi R$ 103.255.274,73; em 2019 foi R$ 115.999.445,96; em 2020 foi R$ 128.806.539,84; em 2021 
está previsto valor de R$ 125.000.000,00; e para 2022 foi feita a projeção de R$ 133.002.800,00. Foram apresentados as unidades orçamentárias, os 

programas e os respectivos valores para 2022, sendo os programas os seguintes: 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO: R$ 1.626.625,00; 
0001 CONTROLE DO LEGISLATIVO: R$ 3.000.000,00; 0002 GESTÃO GABINETE DO PREFEITO: R$ 952.221,00; 0003 GESTÃO E 
SUPORTE ADMINISTRATIVO: R$ 3.554.016,00; 0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: R$ 839.876,00; 0005 EDUCAÇÃO EJA: R$ 169.950,00; 
0006 ENSINO FUNDAMENTAL: R$ 4.012.825,00; 0007 FUNDEB: R$ 13.752.409,00; 0008 TRANSPORTE DE ALUNOS: R$ 4.377.134,00; 
0009 CEMEP/SENAI: R$ 242.968,00; 0010 PRÉ-ESCOLAS EMEIS: R$ 8.408.400,00; 0011 CRECHES: R$ 2.548.206,00; 0012 MERENDA ESCO-
LAR: R$ 6.939.988,00; 0013 INVESTIMENTO NA SAÚDE: R$ 630.000,00; 0014 TURISMO: R$ 4.402.743,00; 0015 GESTÃO E APOIO DA ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL: R$ 1.273.206,00; 0016 CULTURA: R$ 1.817.997,00; 0017 INDÚSTRIA E COMÉRCIO: R$ 426.140,00; 0018 OBRAS E SERVIÇOS: 
R$ 5.033.480,00; 0019 CIDADE LIMPA: R$ 3.245.915,00; 0020 LOGRADOUROS PÚBLICOS: R$ 1.496.963,00; 0021 CEMITÉRIOS:R$  211.357,00; 
0022 TRÂNSITO:R$ 621.783,00; 0023 GUARDA CIVIL MUNICIPAL: R$ 5.441.714,00; 0024 DESENVOLVIMENTO RURAL: R$ 639.821,00; 0025 
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: R$ 703.727,00; 0026SERV. MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS: R$ 3.538.167,00; 0027 CIDADE VERDE – PAI-
SAGISMO: R$ 28.435,00; 0028 MEIO AMBIENTE: R$ 1.173.352,00; 0029 ENSINO SUPERIOR: R$ 730.700,00; 0030 FISCALIZAÇÃO: R$ 924.172,00; 
0031 DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA: R$ 53.730,00; 0032 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL: R$ 470.693,00; 0033 PLANEJAMENTO/EN-
GENHARIA: R$ 720.257,00; 0034 NEGÓCIOS JURÍDICOS: R$ 1.635.944,00; 0035 COMUNICAÇÃO SOCIAL: R$ 448.686,00; 0036 URB ANIS -
MO: R$ 427.310,00; 0037 TRIBUTAÇÃO: R$ 359.381,00; 0038 GESTÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL: R$ 2.070.112,00; 0044 PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA: R$ 1.415.365,00; 0045 PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE: R$ 1.149.253,00; 0046  PROT. SOCIAL ESP. DE 
ALTA COMPLEXIDADE: R$ 111.260,00; 0047 ATENÇÃO BÁSICA: R$ 14.281.290,00; 0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC: R$ 
21.714.810,00; 0049 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: R$ 795.286,00; 0050 COMPONENTE MEDIC. BÁSICOS: R$ 439.000,00; 0051 COMPONENTE 
MEDIC. DISPENS. EXCEPCIONAL: R$ 125.000,00; 0052 GESTÃO DO SUS: R$ 1.142.629,00; 0054 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA: R$ 
215.214,00; 0055 GESTÃO DA EDUCAÇÃO: R$ 1.528.290,00; 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA: R$ 635.000,00. Valor Total: R$133.002.800,00. 
Foram apresentadas, também, as metas dos programas por Função de Governo, sendo elas: 01 Legislativa: R$ 3.000.000,00; 04 Administração 
: R$ 11.351.160,00; 06 Segurança Pública: R$ 5.604.214,00; 08 Assistência Social: R$ 4.281.314,00; 10 Saúde: R$ 39.498.015,00; 12 Educação: R$ 
42.795.870,00; 13 Cultura: R$ 1.817.997,00; 15 Urbanismo: R$ 11.137.933,00; 16 Habitação: R$ 427.310,00; 18 Gestão Ambiental: R$ 1.173.352,00; 
20 Agricultura: R$ 639.821,00; 22 Indústria: R$ 369.552,00; 23 Comércio e Serviços: R$ 4.402.743,00; 26 Transporte: R$ 3.538.167,00; 27 Desporto 
e Lazer: R$ 703.727,00; 28 Operações Especiais: R$ 1.626.625,00; 99 Reserva de Contingência: R$ 635.000,00. Total: R$ 133.002.800,00. Foi demons-
trado que as metas para Educação na LDO têm como base de cálculo da Receita de R$ 100.261.700,00, sendo que a aplicação legal é 25%, mas que 
a meta do Executivo é 27/02%, bem como que as metas para Saúde na LDO têm como base de cálculo da Receita de R$ 100.261.700,00, sendo que 
a aplicação legal é 15%, mas que a meta do Executivo é 30,29%. Por fim foi explicado que as metas para despesas com pessoal na LDO, tem como 
base de calculo a Receita Liquida Estimada e que a Despesa prevista com Pessoal no valor de R$ 59.347.302,00, ou seja 46,43% de R$ 127.820.300,00, 
ou seja abaixo do Limite Prudencial e do Limite Legal.
•	 Em seguida a palavra foi colocada à disposição dos vereadores que apresentaram as Emendas de números 01 a 03 aos Projetos de Lei 
n.º 74 e 75/2021 para a apresentação das referidas matérias, fizeram uso da palavra: O vereador Wilhams Pereira de Morais (0h55m05 - 01h01m36) 
que inicialmente cumprimentou a Mesa Diretora, vereadores, funcionários da Casa e o público presente. Comentou as Emendas números 01 e 02 
ao Projeto de Lei nº 74/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município e Emendas números 01 e 02 ao Projeto de Lei nº 75/2021, que 
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Socorro para o ano de 2022. Quanto as emendas de números 1 aos projetos de lei 74 
e 75, no Plano Plurianual, diz respeito a inclusão da ação IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS dentro do Programa 
0054 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada exercício e na LDO, a inclusão de referida 
ação para 2022. Disse que essa proposta vem de encontro ao anunciado pelo Prefeito quanto a implantação da base do Corpo de Bombeiros. 
Quanto as Emendas de números 2 aos projetos de lei 74 e 75, no Plano Plurianual diz respeito a inclusão da ação IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO 
INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO dentro do Programa 0017 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO com valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada 
exercício e na LDO a inclusão de referida ação para 2022. Disse que essa emenda prevê a  aquisição de uma área para implantação do distrito 
industrial, beneficiando a população, pois empresas poderão vir para Socorro e se instalarem, fomentado o emprego e gerando renda, e que já fez 
indicações neste sentido na legislatura passada. Justificou que para assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro foi proposto a anulação de re-
feridos valores da Ação 2.004 – MANUTENÇÃO DA ADM. E COORD. GERAL do Programa 0003 – GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO. O 
vereador Tiago de Faria (01h01m41 – 01h08m30) comentou as Emendas que apresentou de números 3 aos projetos de lei 74 e 75/2021, bem como 
a Emenda número 01 ao projeto de lei 75, que apresentou em conjunto com o vereador Willhams Pereira de Morais, que diz respeito a instalação 
do Corpo de Bombeiros, propôs a ação IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS dentro do Programa 0054 – SECRE-
TARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Explicou que esse valor é simbólico porque cria-se a ação pra que 
a implantação possa ser feita, mas na realidade não sabem qual o valor da despesa que a Prefeitura deverá arcar. Que foram realizadas reuniões no 
sentido de referida implantação, porém não constou do PPA devido à falta de definição em tempo. Que na Lei Orçamentária haverá definição de 
valor. Quanto as Emendas de número 3 aos projetos de lei 74 e 75, no Plano Plurianual diz respeito a inclusão da ação POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
JUVENTUDE dentro do Programa 0025 – ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada exercício e na e na 
LDO a inclusão de referida ação para 2022. Disse que a implantação da Casa de Juventude depende da realização das obras por parte do Executivo 
e que não sabem qual será a contrapartida, mas que estão criando a ação para dar suporte por ocasião de sua liberação. O vereador Tiago de Faria 
disse que essas duas ações são muito importantes e que o Corpo de Bombeiros vem de encontro aos anseios da população, sendo que esse equi-
pamento é necessário em uma cidade do tamanho de Socorro. Aproveitou a oportunidade para cumprimentar a todos que estão acompanhando os 
trabalhos desta audiência pela internet, bem como a Mesa Diretora e vereadores. O vereador Willhams Pereira de Morais (01h08m45 – 01h11m47) 
fez constar que em 2016 foi Chefe do Serviço de Trânsito e levou sua preocupação ao Prefeito André Bozola de que referido serviço não atendia 
as normas Código de Trânsito, cujo serviço era registrado nos órgãos como DEMUTRAN. Que sabendo que a Secretaria de Segurança teria mais 
acesso às verbas federais elaborou norma criando o Departamento de Trânsito dentro da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, onde foram 
alocadas a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros;
•	 Em seguida, de acordo com o cronograma, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, colocou a palavra à disposição dos 
representantes das entidades e associações para se manifestar quanto ao projeto de lei. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra a audiência 
pública foi suspensa para que os presentes se manifestassem por escrito. 
•	 Decorrido o tempo designado para que os presentes se manifestassem por escrito, o vereador Marco Antonio Zanesco 
(01h24m05/01h27m42), fez a leitura das sugestões, comentários e pergunta quanto aos Projetos de Lei números 74 e 75/2021 e emendas, sendo 
que cinco (5) pessoas se manifestaram, as cinco favoráveis aos projetos e as emendas. Foram apresentadas duas sugestões: Quanto ao projeto de 
lei número 74/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município, através da ‘folha n.º 3’, foi sugerido: Inserir a Ação – Casa de Recolhimento 
para moradores em situação de rua e mulheres vítimas de violência); Quanto ao Projeto de Lei nº 75/2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2022, através da ‘folha n.º 3’, foi sugerido: “Atenda-se as emendas do PPA’; Quanto as Emendas n.º 03 aos Projetos de Lei n.º 
74/2021 e 75/2021 apresentadas pelo Vereador Tiago de Faria que inclui a ação POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE dentro do Programa 
0025 – ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ano, através da ‘folha n.º 3’, foi sugerido: A referida 
emenda é interessante e necessária, entretanto deve ser vinculada à Secretaria de Cidadania, Desenvolvimento Social, por englobar políticas públicas)
•	 A palavra foi concedida aos vereadores para interpelar o expositor fizeram uso da palavra. Fizeram uso da palavra o vereador Thiago 
Bittencourt Balderi (1h28m28 – 1h32m26) inicialmente cumprimentou a todos, destacando os membros da Mesa Diretora, vereadores e funcioná-
rios da Casa. Disse que o PPA é o momento em que se estabelecem e são impostas grandes metas para o Município, porém possíveis. Que agora 
compete fazer cumprir o que está no papel e realizar o trabalho em prol da cidade, pois temos potencial e muitos projetos. Agradeceu e parabenizou 
o Secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal, Senhor Diogo Pereira do Nascimento, que vem desenvolvendo seu trabalho no sentido da confec-
ção dos projetos orçamentários e exposição em audiência. Que oportunamente, quando da apresentação do Orçamento, irá apresentar emendas 
e deverão discutir em relação as receitas provenientes de privatização, bem como parcerias públicas e terceirização. Destacou a manifestação do 
vereador Airton Benedito Domingues de Souza, o que julga ser muito importante. quanto a inclusão da ação Casa de Acolhimento para moradores 
de rua e mulheres vítimas de violência, porém sugeriu para que fosse feito um convênio, por exemplo, com um hotel para referido acolhimento. Fez 
constar ainda que as emendas apresentadas foram muito boas, destacando a importância da implantação de um Parque Industrial e do crescimento 
ordenado. Em seguida fez uso da palavra o vereador Airton Benedito Domingues de Souza (1h32m36 - 1h35m18) que inicialmente cumprimentou 
a Mesa Diretora, os vereadores, as pessoas presentes e todos aqueles que acompanham os trabalhos. Cumprimentou a administração pública por 
incluir no PPA o Fundo de Pavimentação. Disse acredita que, posteriormente, devem discutir a fim de entender o porquê de alguns Conselhos 
terem dotação orçamentária e outros não, bem como quanto as subdivisões de recursos destinados aos deficientes. Que no seu entender devem se 
aprofundar em relação a habitação porque é uma das demandas consideráveis do município de Socorro. E, por fim, disse quanto a violência contra a 
mulher e a situação de moradores de rua que deverão criar um programa específico. porque acredita que esses problemas tendem a piorar. Do mais, 
disse, o PPA atende aos anseios da população e que as emendas são positivas.  Em continuidade o vereador Willhams Pereira de Morais (1h35m38 – 
1h36m18) disse que gostaria de complementar as palavras do vereador Airton Benedito Domingues de Souza e comentar que esteve com o Prefeito 
e teve conhecimento da intenção do mesmo em implantar referida ‘Casa do Acolhimento’, principalmente pra os moradores de rua. Por fim, fez 
uso da palavra o vereador Tiago de Faria (1h36m26 – 1h39m56) que agradeceu ao Prefeito Ricardo e ao Vice Prefeito Henrique Cezar pela inclusão 
no PPA do Fundo Municipal para Pavimentação de Estradas Rurais, pois a Agricultura e o Turismo movimentam nossa economia e dependem das 
estradas e citou a Estrada do Corredor Turístico do Rio do Peixe. Disse que futuramente deverão elaborar um Plano para pavimentação das estradas 
rurais para que seja dado continuidade nas obras de forma planejada. Em relação a observação do vereador Airton Benedito Domingues de Souza 
sobre a Emenda nº 3 disse que entendia que a emenda deveria ter sido feita na Secretaria da Cidadania, mas que acabou por incluí-la na Secretaria 
de Esporte, mas que poderiam acertar seu teor na reunião da Comissão;
•	 O vice-Prefeito Henrique Cézar Coutinho da Rocha (1h40m10 – 1h41m09) saudou os vereadores da Câmara Municipal e transmitiu 
os cumprimentos do senhor Prefeito, bem como cumprimentou o Secretário Municipal da Fazenda, senhor Diogo Pereira do Nascimento pela 
condução dos trabalhos e as entidades presentes, destacando ainda a visão do Prefeito Ricardo de compartilhar com a Câmara as decisões e está 
aberto a sugestões;
•	 O senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Tiago de Faria, declarou encerrados os trabalhos, solicitando 
à Assistência Legislativa que fosse lavrada uma ata desta audiência e que, posteriormente, a mesma fosse encaminhada à Comissão de Finanças e 
Orçamento para análise das manifestações e propostas. Por fim, agradeceu a presença de todos, solicitando aos presentes que assinassem o Livro 
de Presenças.

CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 27.08.2021 –sexta-feira- às 18h 

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Emenda nº 01 do vereador Willhams Pereira de Morais ao Projeto de Lei nº 74/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Socorro para o quadriênio de 2022 a 2025: inclua-se a ação IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 
dentro do Programa 0054 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA com o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada exercício e para 
assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro relativo a essa proposta, anule-se dos exercícios da ação 2.004 – MANUTENÇÃO DA ADM. E 
COORD. GERAL do Programa 0003 – GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO os respectivos valores;
Emenda nº 02 do vereador Willhams Pereira de Morais ao Projeto de Lei nº 74/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Socorro para o quadriênio de 2022 a 2025: inclua-se a ação IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO 
dentro do Programa 0017 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO com valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada exercício e para assegurar o 
equilíbrio orçamentário e financeiro relativo a essa proposta, anule-se dos exercícios da ação 2.004 – MANUTENÇÃO DA ADM. E COORD. 
GERAL do Programa 0003 – GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO os respectivos valores;
Emenda nº 03 do vereador Tiago de Faria ao Projeto de Lei Nº 74/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Socorro para o quadriênio de 2022 a 2025: inclua-se a ação POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE dentro do Programa 0025 – ESPORTE, 
LAZER E JUVENTUDE com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada exercício e para assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro 
relativo a essa proposta, anule-se dos exercícios da ação 2.004 – MANUTENÇÃO DA ADM. E COORD. GERAL do Programa 0003 – GESTÃO E 
SUPORTE ADMINISTRATIVO os respectivos valores;
Emenda nº 04 da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 74/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Socorro para o quadriênio de 2022 a 2025: Inclua-se a ação CASA DE ACOLHIMENTO P/ MORADORES DE RUA E MULHERES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA dentro do Programa 0045 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE com o valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) para cada exercício e para assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro relativo a essa proposta, anule-se dos exercícios da ação 2.004 
– MANUTENÇÃO DA ADM. E COORD. GERAL do Programa 0003 – GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO os respectivos valores;
Subemenda 01 da Comissão de Finanças e Orçamento à Emenda nº 03 ao Projeto de Lei nº 74/2021 que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio de 2022 a 2025: dá nova redação ao Art. 1º da Emenda ao Projeto de Lei nº 74/2021, 
retificando o Programa a ser vinculado para a ação criada, ficando assim o artigo com o novo teor: “Art. 1.º - No Projeto de Lei nº 74/2021, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio de 2022 a 2025, proceda-se a inclusão da ação POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA JUVENTUDE dentro do Programa 0044 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ano. Custo 
financeiro por exercício:” 2022: R$ 10.000,00; 2023: R$ 10.000,00; 2024: R$ 10.000,00; 2025: R$ 10.000,00;
Emenda nº 01 dos vereadores Willhams Pereira de Morais e Tiago de Faria ao Projeto de Lei nº 75/2021, que dispõe sobre a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Socorro para o ano de 2022: inclua-se a ação IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO CORPO DE BOMBEIROS dentro do Programa 0054 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
Emenda nº 02 do vereador Willhams Pereira de Morais ao Projeto de Lei nº 75/2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município de Socorro para o ano de 2022: inclua-se a ação IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E 
TECNOLÓGICO dentro do Programa 0017 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e para assegurar o equilíbrio 
orçamentário e financeiro relativo a essa proposta, anule-se, o valor respetivo da Ação 2.004 – MANUTENÇÃO DA ADM. E COORD. GERAL do 
Programa 0003 – GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO;
Emenda nº 03 do vereador Tiago de Faria ao Projeto de Lei nº 75/2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
do Município de Socorro para o ano de 2022: inclua-se a ação POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE dentro do Programa 0025 – 
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro relativo a essa 
proposta, anule-se, o valor respetivo da Ação 2.004 – MANUTENÇÃO DA ADM. E COORD. GERAL do Programa 0003 – GESTÃO E SUPORTE 
ADMINISTRATIVO;
Emenda nº 04 da comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 75/20921, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município de Socorro para o ano de 2022: inclua-se a ação CASA DE ACOLHIMENTO P/ MORADORES DE RUA E 
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA dentro do 0045 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) e para assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro relativo a essa proposta, anule-se, o valor respetivo da Ação 2.004 – 
MANUTENÇÃO DA ADM. E COORD. GERAL do Programa 0003 – GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO;
Subemenda 01 da Comissão de Finanças e Orçamento à Emenda nº 03 ao Projeto de Lei nº 75/2021, que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias do Município de Socorro para o ano de 2022: dá nova redação ao Art. 1º da amenda ao Projeto de Lei nº 
75/2021, retificando o Programa a ser vinculado para a ação criada, ficando assim o artigo com o novo teor: “Art. 1.º - No Projeto de Lei nº 75/2021, 
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Socorro para o ano de 2022, proceda-se a inclusão da ação POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA JUVENTUDE dentro do Programa 0044 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei nº 74/2021 do Executivo Municipal: dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio de 2022 a 
2025 e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº 75/2021 do Executivo Municipal: dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

CONVOCAÇÃO DE 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 27.08.2021 –sexta-feira- ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei nº 74/2021 do Executivo Municipal: dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio de 2022 a 
2025 e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº 75/2021 do Executivo Municipal: dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e dá outras 
providências.

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. 

ATO DA MESA Nº 06/2021
“Nomeia servidora pública da Câmara Municipal da Estância de Socorro, ocupante de emprego efetivo, para exercer a Função de Confiança de Diretora do 
Departamento de Administração”
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS pelo art. 60, inciso VII, do Regimento Interno: 

RESOLVE
Art. 1º - Nomear a servidora Natália Ciarallo, ocupante do emprego efetivo de Recepcionista, matrícula 101, portadora da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social – CTPS nº 12859, série 00375-SP, para exercer a Função de Confiança de Diretora do Departamento de Administração da 
Câmara Municipal de Socorro, com início em 23 de agosto de 2021.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 23 de agosto de 2021.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 23 de agosto de 2021.
WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS-PRESIDENTE
TIAGO DE FARIA -1.º SECRETÁRIO
OSVALDO BROLEZZI-2.º SECRETÁRIO

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próximas sessões camarárias, que se realizarão no dia 27 de 
agosto de 2021, sexta-feira, a partir das 18h, serão transmitidas ao vivo pela internet através dos canais da Câmara Municipal no facebook  (https://
www.facebook.com/camarasocorro) e no Youtube  (https://www.youtube.com/CamaraMunicipaldeSocorro)  
Willhams Pereira de Morais– Presidente da Câmara

NOTA DE ESCLARECIMENTO QUANTO A AÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL SOBRE O CASO DE POLUIÇÃO DO RIO DO PEIXE
O senhor Presidente da Câmara Municipal, vereador Willhams Pereira de Morais, informa que através do Requerimento nº 83/202, de autoria con-
junta dos Vereadores Tiago de Faria, Airton Benedito Domingues de Souza, Lauro Aparecido de Toledo, Marco Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi e 
Willhams Pereira de Morais, apresentado na sessão de 21/06/2021, foram oficiados o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Federal, solicitando a apuração dos relatos de despejo irregular de rejeitos em afluentes do Rio do 
Peixe por empresas da cidade de Munhoz-MG, cujo requerimento foi instruído com fotos da poluição que foram enviadas por munícipes. Que nos 
dias seguintes a Câmara Municipal oficiou o Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais, o Procurador Geral de Justiça de São Paulo e o Ministério 
Público Federal encaminhando a cópia do Requerimento, as fotos e vídeo sobre o fato. Que no mesmo dia em que foi enviado o Ofício desta Casa 
o Ministério Público do Estado de São Paulo respondeu informando o encaminhamento à Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Socorro/SP 
e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais comunicou que encaminhou a matéria à Promotoria de Justiça de Bueno Brandão. Posteriormente 
a Promotoria de Justiça de Socorro, através do Oficío nº 373/2021 – cedr, comunicou que existe ação civil pública em andamento na Comarca de 
Bueno Brandão para responsabilidade de algumas industria s pouidoras, objetivando a interrupção da degradação do meio ambiente causada pelo 
lançamento irregular de efluentes no curso hídrico. Também a Promotoria de Justiça de Socorro, através do Oficío  nº 382/2021 – cedr, comunicou a 
instauração de Inquérito Civil para apurar responsabilidade da atividade poluidora. Fica demonstrado que a Câmara Municipal tem acompanhado os 
fatos desde o seu início, buscando mobilizar as autoridades competentes para uma ação efetiva e capaz de impedir maiores danos ao Rio do Peixe.

Willhams Pereira de Morais– Presidente da Câmara
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