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Diferencial turístico de Socorro atrai para a cidade
o “I Congresso de  Turismo Acessível” do Brasil

Reconhecida em todo
território nacional como
referência em
acessibilidade, Socorro foi
escolhida para sediar o 1º
Congresso Brasileiro de
Turismo Acessível que será
realizado entre os dias 28 e
30 de setembro, no Centro
de Exposições “João
Orlandi Pagliusi”.

Numa parceria com a
Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência, apoio do
Governo do Estado e
Ministério do Turismo o
evento, dentre outras metas,
difundirá entre os
representantes de todo o
território nacional o Projeto
Socorro Acessível que visa
disseminar a prática do
“turismo para todos”.

Estão confirmadas as
presenças do Governador
Geraldo Alckimin, da
Secretária de Estado dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência, Linamara Rizzo
Battistella, do Ministro do
Turismo, Pedro Novaes e outros.

O Congresso será
custeado com verba
específica da Secretaria de
Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. Na
programação do evento
estão previstas visitas aos
pontos turísticos do
município e compras no
comércio local que tem se
esforçado para atender as
leis de acessibilidade de
âmbito Federal, Municipal e
da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), a

NBR 9050/2004. Para
colaborar com os proprietários
dos estabelecimentos na
execução dessas obras de
acessibilidade em suas
respectivas casas
comerciais, a Prefeitura
disponibilizou um técnico em
edificações para orientá-los a
partir de agendamento com
Júnior pelo telefone (19) 3855-
9602.

Para cumprir a segunda
etapa do Projeto Socorro
Acessível, a cidade tem
passado por obras e

Jardim Santa Cruz é o primeiro bairro atendido pelo “Cidade Legal”

Em continuidade ao
Convênio de Cooperação
Técnica assinado entre a

adequações de logradouros.
Dentre essas estão
incluídas as obras de:
melhoria da estrada do
Cristo, rampa de acesso e
colocação de elevador no
Mirante, restauração do
prédio do Museu,
acessibilidade no Centro
Administrativo, reforma e
adequação do banheiro
Público, da Avenida XV de
Agosto, formação do Jardim
Sensorial no Mirante do
Cristo e reforma do existente
no Horto Municipal.

Prefeitura Municipal e a
Secretaria de Habitação, na
próxima segunda-feira, 12

de setembro, serão
iniciados os trabalhos de
levantamento topográfico e

c a d a s t r a m e n t o
socioeconômico das
famílias do Jardim Santa
Cruz. A ação faz parte do
Programa do Governo do
Estado “Cidade Legal” que
visa a regularização dos
imóveis da área.
O preenchimento da ficha de
c a d a s t r a m e n t o
socioeconômico será
realizado no salão social da
Igreja Católica do Bairro, nos
dias 12,13,15,16 das 18 hs

às 20 hs e no dia 17 das 14
hs às 16 hs.
Os moradores devem
comparecer ao local com os
documentos pessoais e
cópias doCIC, RG e do
imóvel (contrato, escritura e
IPTU), se houver.
O Programa “Cidade Legal”
está ajudando a
regularização da moradia de
mais de 800 mil famílias em
todo o estado.
Compareça!

Dia 24 de setembro, o
Centro Cultural e Turístico
de Socorro será palco de
uma experiência inovadora,
do Ministério da Cultura, o
MINC, uma palestra
laboratório sobre música
erudita contemporânea,
com os músicos Daniel
Murray, Jú Audra e o
professor Sérgio Cafejian.
O evento faz parte do projeto
“Tri Universo” MINC que,
com o apoio da Petrobrás,
ocorrerá em apenas 12
cidades do Brasil.
A existência do Comuc,
Conselho Municipal de

Cultura, foi um dos fatores
que permitiu a Socorro o
privilégio de contemplar a
geração de músicos da
cidade com este projeto. No
encerramento das
atividades que terão início
às 9 horas, acontecerá um
concerto eletroacústico com
a participação dos músicos
presentes.
Traga seu instrumento e
participe!

Informações pelo telefone
(19) 3895-4829 ou pelos e-
m a i l s :
comuc@socorro.sp.gov.br .

Músicos, vem aí, palestra laboratório
com concerto Eletroacústico

         Audiência Pública
            CONVITE À POPULAÇÃO
Em atendimento ao artigo
48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal
(L.C. nº. 101/100), a
Administração Municipal
convida a população em
geral para participar da
audiência pública para
elaboração da Lei

Orçamentária Anual – LOA
2012, a realizar-se no
dia 15 de setembro de
2011, às 18hs, no auditório
do Centro Administrativo
Municipal, sito na Rua José
Maria de Faria, 71 – B. Salto.
“Compareça, sua presença
é muito importante”.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de setembro de 2011.

                   Marisa de Souza Pinto Fontana
                              Prefeita Municipal
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PORTARIA Nº 5726/2011

PORTARIA Nº 5727/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Alterar a designação das funções de suporte pedagógico como Professor Coordenador,
em virtude da alteração na Lei Complementar nº 137/2009, os Professores de Educação Básica I
– PEB I abaixo relacionados, com retroação a data de 01 de Fevereiro de 2010:

PORTARIA Nº 5728/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art.1º - Suspender a partir de 01 de Agosto de 2011, os efeitos da Portaria nº 5410/10, que
designou Lilian Mantovani Pinto de Toledo,  CTPS 78729 - Série 00296ª-SP,  para substituição
de Leandro de Souza Lima,  afastado por licença sem vencimentos, ocupante do emprego
permanente de Secretário de Escola, recebendo a diferença entre as respectivas referências,
retornando para o emprego permanente de origem como Inspetor de Alunos -    referência 04.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de Setembro de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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

     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de Setembro de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Designar Gilmara de Faria Campos - CTPS 87890 - Série 00231ª-SP, ocupante da
função de suporte pedagógico como Professor Coordenador, para substituir a  licença-gestante
de Dorcas Marques Malara Oliveira, ocupante da função de suporte pedagógico como  Diretor de
Escola, a partir de 22 de Agosto de 2011, recebendo a diferença entre as respectivas funções, de
acordo com o artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de Setembro de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5729/2011

DECRETO Nº 2976/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença, sem vencimentos ou remuneração, nos termos do artigo 26 Capitulo XI
da Lei Complementar nº 58/2001, aos seguintes servidores:
- Maria Antonia Santos Silva, R.G. 25.437.430-X, ocupante do emprego permanente de Professor
Adjunto I, no período de 18 de Julho de 2011 a 16 de Julho de 2013.
- Maraluci Borin Ramalho, R.G. 21.704.597-2, ocupante do emprego permanente de Professor
de Educação Básica I – PEB I, no período de 01 de Agosto de 2011 a  30 de Julho de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de Setembro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

“Abertura de Crédito Suplementar”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito suplementar
no valor de R$ 62.483,00 (Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais), para reforço
das seguintes dotações do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação
parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Agosto de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

LEI  Nº 3445 / 2011

LEI  Nº 3448/ 2011

“Dá denominação a via pública de “Joaquim Bonin”, conforme especifica”.
“De autoria do Vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto - PTB”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica denominada “Joaquim Bonin” a via pública localizada no Jd. Gollo, nesta cidade,
conforme mapa em anexo.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de Maio de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

LEI  Nº 3475/2011

“Dá denominação a via pública de “Emilio Constantini”, conforme especifica.”
“De autoria do Vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto - PTB”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica denominada “Emílio Constantini”, a via pública que tem início na altura do km 135 da
Rodovia Capitão Barduíno e segue até a entrada de acesso à estrada municipal do Bairro dos
Pereiras, conforme mapa em anexo.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de Maio de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

LEI  Nº 3476 / 2011

“Acrescenta dispositivos à Lei nº 3007/2003 e dá providências correlatas”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º - A Lei nº 3.007/2003, de 25 de agosto de 2003, passa a vigorar acrescida das atribuições
para o emprego em comissão de Diretor do Departamento de Contabilidade, constantes do anexo
único da presente Lei Complementar.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de Agosto de 2011.
                              Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
                        Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
        Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

                                                            ANEXO ÚNICO
A que se refere o art. 1º da presente Lei Complementar
Descrição do emprego em comissão:
Diretor do Departamento de Contabilidade
Descrição Sumária:
- Compreende as tarefas que se destinam a executar a contabilidade geral e operacionalizar a
contabilidade pública.
Descrição Detalhada
I - Organizar e controlar os trabalhos inerentes à contabilidade;
II - Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo às necessidades
administrativas e às exigências legais;
II - Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas;
IV - Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil;
V - Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros e
contábeis;
VI - Realizar serviços de auditoria, emitir pareceres e informações sobre sua área de atuação,
quando necessário;
VII - Desenvolver e gerenciar controles auxiliares, quando necessário;
VIII - Coordenar, orientar, desenvolver e executar na IES, quando necessário, as atividades de
elaboração do orçamento geral da Instituição;
IX - Elaborar e assinar relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais
e financeiros;
X - Participar de programa de treinamento, quando convocado;
XI - Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios
e programas de ensino, pesquisa e extensão em sua fase de Planejamento, de coordenação, de
desenvolvimento, de orientação e de ministração;
XII - Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas
de informática;
XIII - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

“Altera dispositivos da Lei nº 2.941 de 18 de Dezembro de 2001, que dispõe sobre a Organização
Administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras providências”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º - A Lei nº 2.941, de 18 de Dezembro de 2001 passa a vigorar com as seguintes alterações
e acréscimos:
 “Art. 5º - ................
XIX – Departamento de Contabilidade.
Art. 34 – .................
I – Órgãos Executivos
a) Revogado;...........................
Art. 34-A – “A Estrutura Básica da Administração Municipal passa a vigorar acrescida do
Departamento de Contabilidade.”
Art. 2º - A estrutura básica da Administração Municipal, consolidada no organograma estabelecido
no Anexo I da Lei nº 2.941, de l8 de dezembro de 2001 e suas alterações posteriores passa a

                                                   ERRATA

Na página 3 da edição 157 do Jornal Oficial de Socorro, publicada em 2 de setembro de 2011,
fica sem efeito a publicação do Ato Decisório nº 17/2011, no que se refere a Sandra Elizabeth
Bittencourt, na divulgação do ATO DECISÓRIO/2011.
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vigorar com as alterações e acréscimos constantes do Anexo Único e respectivo sub-anexos da
presente Lei.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações
próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessárias.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de Agosto de 2011.
                               Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

ANEXO ÚNICO

SUB - ANEXO I

SUB - ANEXO II

LEI COMPLEMENTAR Nº 166/2011

“Altera o Anexo I da Lei Complementar nº 58/2001 e dá providências correlatas”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º - O Anexo I da Lei Complementar nº. 58/2001 e alterações posteriores passam a vigorar,
respectivamente, com o acréscimo constante do anexo único da presente Lei Complementar.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão à conta
de dotações próprias, consignadas no orçamento e suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de Agosto de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.

 Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

ANEXO ÚNICO
EMPREGOS EM COMISSÃO

A que se refere o artigo 1º da presente Lei



4                                                                                 Socorro, sexta-feira, 9 de setembro de 2011Jornal Oficial de Socorro

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo



5Socorro, sexta-feira, 9 de setembro de 2011 Jornal Oficial de Socorro

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo



6                                                                                 Socorro, sexta-feira, 9 de setembro de 2011Jornal Oficial de Socorro

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo



7Socorro, sexta-feira, 9 de setembro de 2011 Jornal Oficial de Socorro

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo



8                                                                                 Socorro, sexta-feira, 9 de setembro de 2011Jornal Oficial de Socorro

Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra
aberto na Divisão de Licitações o seguinte processo:
Processo Nº 116/2011/PMES – Tomada de Preços Nº 018/2011. Objeto: Contratação de Empresa
especializada na Prestação de Serviços de Obras de Engenharia, visando a execução de obras
complementares na Construção de Ponte sobre o Ribeirão dos Machados/Nogueiras, neste
município de Socorro, com fornecimento de materiais, nos termos do Convênio nº CMIL – 576/
630/2011. Tipo: Menor Preço Global. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação
e Nº 02 – Proposta até às 9h e 30min do dia 30/09/2011, e reunião de Licitação às 9h e 40min.
Período de Disponibilização do Edital: 12/09/2011 à 26/09/2011. Cadastramento: até 27/09/2011.
Visita Técnica: 13/09/2011 até 27/09/2011, no horário das 8h e 30min até às 10h e 30min e das 13h
até ás 17h, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, que devem ser agendadas
com o Departamento de Planejamento e Urbanismo, pelo fone: (19) 3855-9622 ou via e-mail
planejamento@socorro.sp.gov.br, com o Engº Marcos Jose Lomonico e Engº Herlan José Bonfá. Taxa
de Edital: R$ 15,00.  Socorro, 08 de setembro de 2011.

Obs: No ato de pagamento da taxa, serão fornecidas: cópia do edital, memorial descritivo,
cronogramas, planilhas orçamentárias e minuta de contrato, e cd-room com cópias das plantas
necessárias.
O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações da
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, 71,
centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9610, no horário comercial, exceto aos
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, com Alexandra, Giuliana, Filomena ou Sorahila.
A municipalidade disponibilizará resumo dos documentos e informações essenciais no site
www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações.
O Edital deverá ser retirado pessoalmente e após o recolhimento da taxa.
As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos,
bem como no horário das 8h 30min às 17h.
                       Alexandra Aparecida de Mello - Chefe da Divisão de Licitações
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Sessão Ordinária de 05 de setembro de 2011.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi Taniguchi
Vereadores presentes: André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Carlos Roberto de Morais, Gentil José
Tonelli, João Pinhoni Neto, Luciano Kyochi Taniguchi, Osvaldo Luis Lugli, Pedro Sabio Nunes,
Sheila Marcurio de Oliveira.

EXPEDIENTE
Em discussão: Ata da 1ª Sessão Extraordinária de 12 de agosto de 2011; Ata da 2ª Sessão Extraordinária
de 12 de agosto de 2011; Ata da Sessão Ordinária de 16 de agosto de 2011; Ata da 1ª Sessão
Extraordinária de 26 de agosto de 2011; Ata da 2ª Sessão Extraordinária de 26 de agosto de 2011; e
Ata da Sessão Extraordinária de 30 de agosto de 2011. Deliberação do Plenário: aprovadas por
unanimidade.

       EXPEDIENTE RECEBIDO DA SENHORA PREFEITA
Ofício nº 673/2011: encaminha prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de
julho/2011. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento
para elaboração de pareceres;
Ofício nº 675/201: acusa o recebimento das indicações de nºs 167/2011 a 171/2011, apresentadas
na Sessão Ordinária de 18 de julho p. passado. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos
senhores vereadores;
Ofício nº 708/2011: acusa o recebimento das indicações de nºs 177/2011 a 193/2011, apresentadas
na sessão ordinária de 16 de agosto p. passado. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos
senhores vereadores.
                                             EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS
Comunicados do Ministério da Saúde: informam a liberação de recursos para o município no valor
total de R$ 113.200,50. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Comunicados da Câmara dos Deputados: informam sobre recursos do Orçamento da União pagos
aos Municípios no valor de R$ 10.044.231,02. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos
senhores vereadores;
Ofício RGL 4550/2011 da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo: encaminha o
Requerimento nº 1347/2011 do Deputado Estadual Edmir Chedid informando a consignação em Ata
de Voto de Congratulações à população socorrense pelo aniversário do município. Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício RGL 4192/2011 da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo: encaminha o
Requerimento nº 1235/2011 do Deputado Estadual Jorge Caruso informando a consignação em Ata
de Voto de Congratulações à população socorrense pelo aniversário do município. Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício RGL 4578/2011 da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo: encaminha o
Requerimento nº 1349/2011 do Deputado Estadual Beto Tricoli informando a consignação em Ata
de Voto de Congratulações à população socorrense pelo aniversário do município. Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: convida para o 15º Ciclo de Debates com
Agentes Políticos e Dirigentes Municipais de 2011 a ser realizado em 09 de setembro de 2011 às 9:30
hs no Centro de Convenções de Serra Negra. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos
senhores vereadores;
Ofício nº 293/2011-APJ/DGPAD da Delegacia Geral de Polícia Adjunta: responde ao ofício nº 80/
2011, o qual encaminhou o Requerimento nº 47/2011 do vereador Luciano Kyochi Taniguchi, que
dispõe sobre o efetivo de policiais civis no município. Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos senhores vereadores;
Ofício GAB/OF. Nº 952/2011 do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado: encaminha
a Resolução CRMV-SP nº 1892 de 30/03/2010, que recomenda procedimentos de contracepção em
cães e gatos em mutirões de esterilização cirúrgica com a finalidade de controle de reprodução.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício Circular nº 05/2011 da Câmara Municipal de Bragança Paulista: encaminha cópia do
Requerimento nº 733/2011, o qual manifesta protesto pelas novas regras do SUS. Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Ofício nº 552/11 da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia:
acusa o recebimento do Ofício nº 242/2011, o qual encaminhou o Requerimento nº 124/2011, do
vereador Pedro Sábio Nunes, solicitando a inclusão do município de Socorro no Programa Via
Rápida Emprego.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício SLT GS nº 944/11 da Secretaria Estadual de Logística e Transportes: responde ao
Requerimento nº 83/2011, do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior, o qual solicita pavimentação
asfática da estrada de acesso ao Cemitério Parque das Colinas.  Deliberação do senhor Presidente:
à disposição dos senhores vereadores;
Ofício C.FJB nº 2461/11 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: informa a formação do
processo apartado TC-8000925/604/07 para análise da matéria referente à remuneração dos agentes
políticos no exercício de 2007.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores
vereadores;
Ofício nº 36/11 do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente: encaminha proposta de
alteração do Plano Diretor do Município de Socorro.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos senhores vereadores;
Ofício nº 124/DCNR da CPFL: informa que foi encaminhada à Prefeitura Municipal carta anexa de
nº 123/DCNR de 08/08/2011 discriminando valores em aberto e a vencer decorrentes do consumo de
energia elétrica, de outras obrigações contratuais e convênios mantidos com essa Companhia, para
que sejam incluídas na Lei Orçamentária do Município a fim de que sejam provisionados recursos
para os respectivos pagamentos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores
vereadores;
Ofício da Santa Casa de Misericórdia de Socorro: encaminha cópia do Ofício datado de 29/08/
2011 protocolado junto à Prefeitura Municipal comunicando a desativação da Maternidade do
Hospital Dr. Renato Silva. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Convite do PROCON: convida para palestra CDC – Direitos Básicos do Consumidor a realizar-se em
14/09/2011, na Câmara Municipal, a partir das 19 horas.  Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos senhores vereadores;
Convite da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo: convida para participar das Audiências
Públicas a serem realizadas de 19 de agosto a 27 de setembro para debater o Orçamento para 2012.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício nº 254/2011 da ANATEL: responde ao Ofício nº 190/2011 que encaminhou o Requerimento nº
106/2011 de autoria do vereador Carlos Roberto de Morais, o qual solicita  a resolução de problemas
dos telefones com tecnologia WLL no município.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos senhores vereadores;
Ofício do Escritório Camargo & Corsi: encaminha abaixo assinado para elaboração de Projeto de
Lei de iniciativa popular a fim de que seja regulamentado o estacionamento exclusivo nas áreas
reservadas a farmácias e drogarias no município.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos senhores vereadores.

EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS SENHORES VEREADORES
Requerimento do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: n.º 141/2011, requerendo para
que fosse constado em ata um Voto de Congratulação ao Pe. José Carlos Ribeiro, Pároco da
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e ao Pe. Alex de Oliveira, Vigário Paroquial, pelo
empenho no resgate das tradições católicas que envolvem as Festividades de Agosto, em especial na
procissão realizada em 15 de agosto de 2011.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Tarcisio Francisco Sartori Junior: n.º 142/2011, requerendo para que
fosse constado em ata um Voto de Congratulação a “Corporação Musical Santa Cecília”, pela
expressividade memorável de cultura, musicalidade e tradição apresentada durante a Tradicional
Festa de Nossa Padroeira. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimentos do vereador Pedro Sábio Nunes: n.º 143/2011, requerendo para que seja oficiada
a operadora de telefonia celular Vivo solicitando a instalação de uma torre de telefones celular no
bairro do Moquém, onde abrangerá também os bairros vizinhos. Deliberação do Plenário: aprovado

por unanimidade; n.º 145/2011, requerendo para que sejam oficiadas às Operadoras de Telefonia
Celular TIM, CLARO e VIVO solicitando a instalação de uma torre de telefonia celular no Bairro do
Oratório, a fim de abranger todo o bairro e também bairros vizinhos. Deliberação do Plenário:
aprovados por unanimidade; e n.º 148/2011, requerendo para que seja oficiado o Sr. Dr. José Antonio
Barros Munhoz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitando uma
emenda parlamentar a fim realizar a compra de uma maquina retro escavadeira para uso de nosso
município. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos do vereador João Pinhoni Neto: n.º 144/2011, requerendo para que seja oficiado
ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Dr. Edmir Chedid, para que proceda às medidas
necessárias a fim de destinar verbas ao município de Socorro, para aquisição de veículos para uso do
Departamento de Saúde, para transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico em
outras cidades; n.º 146/2011, requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado
Federal Dr. Alexandre Leite, para que proceda às medidas necessárias a fim de destinar verbas ao
município de Socorro, para aquisição de veículos para uso do Departamento de Saúde, para transporte
de pacientes que necessitam de tratamento médico em outras cidades. Deliberação do Plenário:
aprovados por unanimidade;
Requerimento do vereador João Pinhoni Neto: n.º 147/2011, requerendo, nos termos do artigo 105,
§ 1.º, inciso II, do Regimento Interno da Câmara, sua nomeação como representante desta Câmara,
sem ônus para os cofres municipais, para o fim de representá-la no Fórum Internacional de Estudos
Estratégicos para o Desenvolvimento Agropecuário e Respeito ao Clima, a se realizar nos dias 5 e 6
de setembro, no Centro de Convenções da FECOMÉRCIO, na Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista,
São Paulo. Requerendo, também, nos termos do artigo 20, § 1.º, inciso III, do Regimento Interno da
Câmara Municipal, seja justificada minha ausência na Sessão Ordinária a se realizar no dia 05 de
setembro, para que eu possa desempenhar a função de representante oficial da Câmara Municipal
no evento acima discriminado. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se.
Indicações do vereador Pedro Sabio Nunes à senhora Prefeita: nº 195/2011, reiterando indicação
anterior, sugerindo que estude a possibilidade de se realizar a reforma da escola do Bairro dos Rubins
ou a construção de uma nova escola; n.º 201/2011, sugerindo que seja passada a máquina
motoniveladora e cascalhada a estrada do Bairro dos Buenos; e n.º 217/2011, sugerindo a dedetização
do Cemitério Municipal devido a proliferação de insetos e animais peçonhentos;
Indicações do vereador Gentil José Tonelli à senhora Prefeita: nº 196/2011, sugerindo que
providencie uma operação tapa buracos na Avenida da Pompéia na altura do nº 1099; n.º 197/2011,
sugerindo que providencie a manutenção com motoniveladora e cascalhamento de toda a extensão
da estrada que dá acesso ao bairro do Barrocão; n.º 198/2011, reiterando indicação anterior para que
seja providenciada a construção de uma ponte no Bairro Barão de Ibitinga; e n.º 206/2011, sugerindo
que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada a estrada que interliga o Bairro dos
Marianos ao Bairro da Lagoa, precisamente o trecho que passa pela propriedade da família Montini;
Indicações do vereador Sheila Marcurio de Oliveira à senhora Prefeita: nº 199/2011, reiterando
indicação anterior, sugerindo estudos sobre a possibilidade de se criar gratificações aos professores
da rede municipal de ensino, que possuem cursos de especialização para atender alunos portadores
de deficiência; n.° 200/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo o encaminhamento a essa
Casa de Leis de alterações do plano de carreira dos professores; n.º 202/2011, reiterando indicação
anterior, sugerindo o encaminhamento a essa Casa de Leis de um Projeto de Lei que disponha sobre
a reserva de vagas, para idosos, gestantes e deficiente no agendamento de consultas dos postos de
saúde, de no mínimo 5% do atendimento realizado; n.° 203/2011, reiterando indicação anterior,
sugerindo que interceda ao departamento competente a fim de realizar a troca das lâmpadas atuais
da Av. Coronel Germano e da Rua Treze de Maio por lâmpadas de LED, que apresentam maior
luminosidade e consomem menos energia; n.° 204/2011, sugerindo para que viabilize a intensificação
quanto à fiscalização do tráfego de veículos no município de acordo com a CTB- DENATRAN
(Departamento Nacional de Trânsito); n.° 205/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo a
implantação de um novo semáforo de três fases no cruzamento da Av. Coronel Germano, Rua.
Antônio Pereira Pinto e Coronel Fidélis Domingues; n.° 207/2011, sugerindo a inclusão no orçamento
do ano de 2012 de verbas especificas para a realização da “Semana da Saúde da Mulher”, realizando
mutirões de mamografia, papanicolau, planejamento familiar, entre outros; n.° 208/2011 sugerindo
que estude a possibilidade de adquirir mais um veículo para uso na área da saúde do nosso
município para realização de seus trabalhos; n.º 210/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo
que tome as providências necessárias a fim de se aumentar a cota de consultas com especialistas
como neurologista, urologista, e vascular para o município de Socorro no CONISCA; n.° 211/2011,
sugerindo a revisão do valor da diária paga aos motoristas e que o cálculo seja feito de acordo com
as horas efetivamente trabalhadas; n.° 212/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo que realize
a troca das lâmpadas existentes na Avenida XV de Agosto por lâmpadas de Vapor de Sódio; n.° 213/
2011, sugerindo que realize os estudos necessários visando a adequação da jornada de trabalho dos
servidores públicos municipais que atuam na área da saúde de nível superior e do piso salarial dos
profissionais em questão; n.º 214/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo que seja realizada
a sinalização adequada indicando os locais exatos dos pontos de ônibus circulares em nosso município,
bem como, seja colocado em cada ponto uma lista com os horários de circulação de todos os ônibus;
n.° 215/2011, sugerindo para que inclua no orçamento do ano de 2012 verbas para a compra de um
aparelho de tomografia para o nosso município; n.° 216/2011, sugerindo para que inclua no orçamento
verbas para a distribuição de material escolar à Rede Municipal de Ensino; n.º 218/2011, reiterando
indicação anterior, sugerindo para que tome as providências necessárias a fim de inaugurar, o mais
breve possível, o Posto de Saúde da Família do Bairro São Bento; n.° 219/2011, sugerindo para que
inclua no orçamento do ano de 2012 verba para a Clínica de Recuperação de dependentes químicos
NEFTAI;
Indicação de autoria conjunta dos vereadores Gentil José Tonelli, Sheila Marcurio de Oliveira e
Pedro Sabio Nunes, à senhora Prefeita: n.º 209/2011, reiterando indicações anteriores, sugerindo
que seja construída uma quadra poliesportiva no Bairro dos Rubins.
ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 19/2011
Luciano Kyochi Taniguchi, Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições regimentais e legais, conferidas pelo Artigo 105, § 1.º, II, do
Regimento Interno da Câmara Municipal, nomeia o Vereador João Pinhoni Neto para ser representante
da Câmara Municipal, sem ônus para os cofres municipais, para o fim de representar a Câmara
Municipal da Estância de Socorro, em conformidade com o Requerimento n.º 147/11, no Fórum
Internacional de Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento Agropecuário e Respeito ao Clima, a
se realizar nos dias 5 e 6 de setembro, no Centro de Convenções da FECOMÉRCIO, na Rua Dr. Plínio
Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo. Câmara Municipal da Estância de Socorro, 05 de setembro de
2011. Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, vereador Luciano Kyochi
Taniguchi, nos termos do artigo 24, XV, da Lei Orgânica do Município, convida a população socorrense
para participar de Audiência Pública, no dia 12 de setembro, segunda-feira, às 19h, na Sala de
Sessões da Câmara Municipal, à Rua XV de Novembro n.º 18, para tratar sobre alterações do Plano
Diretor através dos Projetos de Lei Complementares 14, 19, 20, 21 e 22/2011. A íntegra das alterações
propostas encontra-se à disposição da população na Secretaria da Câmara Municipal.

COMUNICADO - OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a servidora
Daniela Mendes Bonetti, atende a população na Ouvidoria da Câmara Municipal, das 13h às 17h,
de segunda a sexta-feira, para o recebimento de sugestões, reclamações, denúncias ou elogios
(Regimento Interno da Câmara, Capítulo VI, Título III)

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as Sessões
Ordinárias, que se realizam às 1.ª e 3.ª segundas-feiras, a partir das 20h, são transmitidas ao vivo pela
Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz, e via internet pelos sites www.camarasocorro.sp.gov.br  e
www.radiosocorro.com.br

                                         Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente


