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Jornal Oficial de Socorro
                  Vem aí,
a I Conferência dos Direitos
da Criança e do Adolescente

No próximo dia 06 de
outubro, o Desembargador
e Coordenador da Infância e
Juventude do Tribunal de
Justiça do estado de São
Paulo, Doutor Antônio Carlos
Malheiros, estará em
Socorro proferindo uma
palestra na I Conferência
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Cidadão por excelência, o
desembargador acumula
em seu currículo as funções
de mestre, educador,
professor, pai de família e
contador de história
voluntário em hospitais.

O evento que será
realizado a partir das 08 da
manhã, no Auditório do
Centro Administrativo
Municipal é uma extensão
dos trabalhos desenvolvidos
pelo Departamento de
Assistência e
Desenvolvimento Social de
Socorro e que foram
apresentados durante a I
Conferência de Assistência
Social do município.

Organizada pelo Conselho
Municipal de Assistência
Social (CMAS) e pelo
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), a
Conferência realizada em
julho passado teve como

tema principal: “Consolidar o
Sistema Único da Assistência
Social (SUAS) e valorizar seus
trabalhadores”.

O assunto foi bastante
propício ao momento porque
coincidiu com a assinatura
da Presidente Dilma no
projeto de lei que garante a
continuidade do repasse de
recursos aos beneficiários
dos Programas de
Assistência Social.

Palestrou na Conferência
de Assistência Social, o
profissional da área que atua
na cidade de Águas de
Lindóia, senhor Carlos
Henrique da Costa. O evento
prestigiado também pelo
presidente da Câmara
Municipal, entre outras
autoridades, contou com
marcantes apresentações
musicais dos alunos dos
Projetos Guri e Recriança e
com a performance dos
alunos da APAE local.

Na Conferência dos
Direitos da Criança e do
Adolescente, no próximo
mês, a palestra do Dr.
Antônio Carlos Malheiros
deve ser o ápice do evento
que, segundo seus
organizadores, “será aberta
com chave de ouro”.

Informações pelo telefone
(19) 3895-2453 com David.

 Chamada escolar, matrícula 2012
Estarão abertas de 03 a

30 de outubro, as
matrículas para o ano letivo

de 2012, nas escolas da
rede pública municipal de
ensino.

A chamada oferta
matrícula para a educação
infantil, conforme tabela
abaixo de idade x série.

As matrículas serão
realizadas nas escolas da
Rede Municipal de Ensino.

Departamento Municipal
de Educação de Socorro.

Na tarde desta sexta-feira,
Socorro se despede dos
participantes do I Congresso
Brasileiro de Turismo
Acessível promovido pela
Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência.

A abertura oficial do evento
no dia 29 contou com a
presença do Governador do
Estado  de São Paulo,
Geraldo Alckmin, da
Secretária de Estado dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência, Linamara Rizzo
Batistella, do Secretário de
Estado do Turismo Márcio
França, da Secretaria
Nacional de Políticas de
Turismo, Ana Isabel
Mesquita de Oliveira
representando Gastão
Vieira, atual Ministro do
Turismo, com os Deputados
Estaduais Beto Trícoli,
Barros Munhoz, Carlos
Bezerra Júnior e Célia Leão
entre 14 representantes de
diferentes estados do país,
64 municípios e 3 diferentes
países.

Até o momento da abertura
oficial do Congresso, o
evento realizado no Centro
de Eventos “João Orlandi
Pagliusi”, reuniu um total de
613 inscritos.

Com o objetivo de
promover a discussão
sobre as ações
fundamentais para
subsidiar políticas públicas
que assegurem o direito da
pessoa com deficiência e
disseminar a prática do
turismo acessível o
Congresso termina, mas
deixa frutos para o
município. Geraldo Alckmin

destinou 1 milhão de reais
para a construção de um
Centro de Tecnologia e
Inclusão Social na cidade
onde serão desenvolvidas
“tecnologias e capacitação
dessas tecnologias” e 250
mil reais para a aquisição de
um ônibus acessível.

O evento visou como
público-alvo representantes
de órgãos públicos,
empresas do setor hoteleiro,
aéreo, rodoviário, ferroviário,
guias turísticos agentes de
viagens, associações e
entidades do setor de
turismo.                     Pág. 4

 Com 1 milhão 250 mil reais em conquistas,
               hoje Socorro se despede do
 Congresso Brasileiro de Turismo Acessível

Oficina de Literatura e
Linguagem para jovens de
12 a 17 anos
T e m a : “ P o r t u g u ê s
Instrumental”
Inscrições: prorrogadas até
o dia 30 /09.
As aulas de Daniela Plachi,
terão Início - Dia 1º de
outubro das 14 às 17 horas.
Oficinas de Gestão
Cultural:
Workshop com Vicente de
Paula Conti -
Inscrições: prorrogadas até
dia 30/09.
Tema: Coaching para
artistas e gestores culturais.
Para maiores de 18 anos.
Workshop com Reginaldo
Menegazzo -
Inscrições: até dia 30 /09.
Tema: Formatação e
produção de projetos

          Agenda Cultural
culturais – para maiores de
18 anos
Abertas as inscrições
para Oficina de Fotografia
da Fundação Hilda Hist.
Respeitando o tema “Prática
do olhar”, a Oficina ocorrerá
às sextas-feiras, de 28 de
outubro a 02 de dezembro,
das 14 às 17 horas.
Inscrições até dia 28/10.
Vagas: 30.
As aulas do fotógrafo
profissional Paulo Balielo,
estão direcionadas para um
público a partir de 16 anos.
Local das inscrições e das
atividades: Centro Cultural
e Turístico de Socorro
End. Rua XV de Novembro,
210 – Centro – Socorro –
Tel. (19) 3895-4829. Outras
informações, pelo telefone
(19) 3895-4829 com Marco.
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públicas.
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PORTARIA Nº 5750/2011

PORTARIA Nº 5751/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos
termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso das dependências do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” no dias
27 de Outubro de 2011, ao SISEPS - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Socorro, para a realização do I Baile do Servidor.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo a referida Associação por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
                          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de Setembro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5754/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a licença de Michele Aparecida de Souza, R.G. Nº 41.718.547-9, ocupante
do emprego permanente de Enfermeiro de Saúde da Família, sem vencimentos ou remuneração
no período de 14 de Setembro de 2011 a 12 de Setembro de 2013, nos termos do artigo 26 Capítulo
XI, da Lei Complementar nº 58/2001 e suas alterações.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de Setembro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5755/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Fica prorrogado a licença gestante das servidoras abaixo relacionadas, nos termos da
Lei Municipal nº 3295/2009 de 21 de maio de 2009.
- Silvia Carla Rodrigues de Moraes - CTPS 28393 - Série 00181ª-SP, ocupante do emprego
permanente de Fiscal, a partir de 31 de Agosto de 2011.
- Eliana Gonçalves - CTPS 50929 - Série 00181ª-SP, ocupante do emprego permanente de
Professor de Educação Básica I – PEB I, a partir de 11 de Outubro de 2011.
- Juliana Aparecida Tovazi de Moraes Faria - CTPS 93926 -Série 00282ª-SP, ocupante do
emprego permanente de Enfermeiro, a partir de 23 de Setembro de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de Setembro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5756/2011

“Designa Comissão Municipal de levantamento e avaliação dos bens móveis e materiais
diversos, avaliando os bens úteis e os inservíveis aos serviços da Prefeitura”.
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Designar os seguintes servidores municipais, para comporem a Comissão Municipal de
Listagem e Avaliação dos Bens Móveis e materiais diversos a serem definidos como úteis ou
inservíveis aos serviços da Prefeitura:
- Marcelo Mantovani Fratini
- George Chauh
- Maria Regina Alpi
Art. 2º - Da avaliação de bens móveis inservíveis deverá ser feito o laudo competente firmado em
2 (duas) vias, pelos membros da comissão, conforme Anexo I do decreto 2783/2009.
Art. 3º - Designar o servidor municipal Marcelo Mantovani Fratini, RG. 19.390.556-5, como Leiloeiro
Oficial da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.
Art. 4º - Os serviços da presente comissão, serão prestados sem ônus aos cofres municipais,
porém considerados de relevância pública.
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 5639
de 09 de Junho de 2011 e demais disposições contrárias.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Setembro de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5757/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos
termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município,
                                                                     RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso das dependências do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” nos dias
04 e 05 de Novembro de 2011, a Associação Boas Novas Eternas do Circuito das Águas,
desta cidade, para a realização de evento, conforme requerimento protocolado sob nº 2011/
005852.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo a referida Associação por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
                     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Setembro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5758/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA 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 01/2011, para ocupar o
emprego permanente, os servidores:
Jardineiro - referência 04
- Marcílio Alves Santos - CTPS 77981 - Série 00022ª-SP, a partir de 13 de Setembro de 2011.
 - Luiz Alves da Fonseca - CTPS 030252 - Série 420ª-SP, a partir de 22 de Setembro de 2011.

Trabalhador Braçal - referência 04
- Elias Donizeti de Oliveira - CTPS 91767 - Série 00345ª-SP, a partir de 13 de Setembro de 2011.
- Elizabete Franco - CTPS 24605 - Série 0028ª-SP, a partir de 19 de Setembro de 2011.
- Aparecida de Fátima Faustino Ferreira - CTPS 62465 - Série 00025ª-SP, a partir de 22 de
Setembro de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de Setembro de 2011.
 Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5759/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA 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 01/2010 no emprego
permanente de Secretário de Escola, referência 19:
- Sheila Viviane Zanesco - CTPS 77409 - Série 00335ª-SP, partir de 22 de Setembro de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de Setembro de 2011.
      Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5760/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                     RESOLVE:
Art. 1º - Admitir, em virtude de contrato por tempo determinado conforme Lei Municipal n° 3.077/
2005, obedecendo à ordem de classificação do Processo Seletivo - Edital n° 01/2011 para
ocupar o emprego de Professor de Educação Básica I - PEB I:
- Ritta Minozzi Frattini - CTPS 86668 - Série 00283ª-SP, no período de 22 de Setembro a  16 de
Dezembro de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de Setembro de 2011.
                               Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5761/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Fica prorrogado a licença gestante da servidora abaixo relacionada, nos termos da Lei
Municipal nº 3295/2009 de 21 de maio de 2009.
- Renata Maria Momesso Barbosa, CTPS 81804 - Série 00263ª-SP, ocupante do emprego
permanente de Professor de Educação Básica I - PEB I, a partir de 04 de Outubro de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de Setembro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 2989/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos
termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso da Lanchonete do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” nos dias 28,
29 e 30 de Setembro de 2011, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,
desta cidade, para a realização de evento, conforme requerimento protocolado sob nº 2011/
006858.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo a referida Associação por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
                   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Setembro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

“Institui a Comissão de avaliação para leilão”.
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA, MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO,
                                                   DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão de avaliação para leilão constituída de empresas:
– Auto Peças Nossa Senhora do Socorro Ltda – ME, cadastrada no C.N.P.J. nº 01.199.925/
0001-76, situada à Rodovia Capitão Barduíno, nº 2509 – Caixa Postal 181, Bairro dos
Nogueiras – CEP:- 13960-000, cidade de Socorro, Estado de São Paulo.
– Edson Pompeu – ME, cadastrada no C.N.P.J. nº 01.929.749/0001-80, situada à Rua Capitão
Joaquim de Souza Pinto, Nº 300, Bairro Ribeirão do Meio – CEP:- 13960-000, cidade de
Socorro, Estado de São Paulo.
– Toyomi Taniguchi – ME, cadastrada no C.N.P.J. nº 03.677.490/0001-06, situada à Rodovia
Pompeu Conti, nº 378, Bairro dos Cubas – CEP:- 13960-000, cidade de Socorro, Estado de
São Paulo.
Art. 2º - Os trabalhos de que trata este Decreto serão prestados sem ônus aos cofres municipais,
porem considerados de relevância pública.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

         Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Setembro de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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

A Junta de Serviço Militar do município  de Socorro  tem a honra de convidar a todos os munícipes
e visitantes para a solenidade de entrega  de   certificados  de  dispensa  de  incorporação e
compromisso  à  Bandeira, no dia  7 de outubro de 2011. O evento terá início às 8 horas da manhã,

no auditório do Centro Administrativo Municipal, cito à Av. José Maria de Faria, 71, Salto.

SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS

De outubro a novembro, estarão abertas as Matrículas para a Educação de Jovens e Adultos, o
EJA, do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano).
As matrículas poderão ser feitas na Escola Municipal Cel. Olimpio Gonçalves dos Reis.
Os documentos necessários são: cópia de RG, CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de
Casamento e Comprovante de Residência.

                        Matrículas para o EJA
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                              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

                       MUNICÍPIO DE SOCORRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
                                                  2º QUADRIMESTRE DE 2011
I – COMPARATIVOS:                                                                          Valores expressos em  R$

II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III- DEMONSTRATIVOS:

                                              Socorro, 19 de setembro de 2011

 ______________________              ______________________              __________________
  Luciano Kyochi Taniguchi                               Enio Felício                                    Enio Felício
Presidente da Câmara Municipal        Contabilista CRC 1SP107174/O-8      Resp. Controle Interno

Sessão Ordinária de 19 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 e Tarcísio Francisco Sartori Junior.

EXPEDIENTE
Em discussão: Ata da Sessão Ordinária de 05 de setembro de 2011. Deliberação do Plenário:
aprovada por unanimidade.

Expediente recebido da senhora Prefeita
Ofício n.º 754/2011: encaminha prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de
agosto/2011.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças
e Orçamento para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 758/2011: informa o recebimento das indicações apresentadas na sessão ordinária de
05 de setembro próximo passado. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 759/2011: encaminha o Projeto de Lei n.º 68/2011 que “altera os artigos 2.º e 3.º da Lei
n.º 3.407/2010 que trata sobre o uso de sacolas plásticas utilizadas pelos estabelecimentos
comerciais no âmbito do município de Socorro e dá outras providências”. Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 766/2011: encaminha o Projeto de Lei n.º 69/2011 que “reorganiza o Conselho Municipal
de Educação da Estância de Socorro, criado pela Lei n.º 2.554 de 23/04/1993”. Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 767/2011: encaminha números de leis referentes aos autógrafos n.º 61, 62 e 63,
conforme solicitado. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se o presente ao Departamento
de Assistência Legislativa para as providências cabíveis;
Ofício n.º 768/2011: encaminha o Projeto de Lei n.º 70/2011 que “autoriza o município de Socorro
a celebrar convênio com a Associação Comercial e Empresarial de Socorro”. Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 770/2011: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 24/2011 que “dispõe sobre a
adequação das tabelas de salários dos empregos do Quadro do Magistério Público Municipal da
Estância de Socorro às determinações da Lei Federal n.º 11.738/2008 e dá outras providências”.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração
de pareceres;
Ofício n.º 771/2011: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 23/2011 que “altera o número de
vagas do emprego de Escriturário no Quadro de Empregos Permanentes da Lei Complementar n.º
58/2001 e dá outras providências”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para a elaboração de pareceres.
Ofício n.º 773/2011: encaminha o Projeto de Lei n.º 71/2011 que “dispõe sobre a alteração da
nomenclatura da Guarda Municipal da Estância de Socorro”. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 774/2011: encaminha o Projeto de Lei n.º 72/2011 que “autoriza o Executivo Municipal a
celebrar convênio com o Banco do Brasil para concessão de crédito imobiliário para financiamento
aos servidores municipais”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para a elaboração de pareceres.

Expediente recebido de diversos
Comunicados do Ministério da Saúde: informa a liberação de recursos para o município de
Socorro no valor total de R$ 270.285,49 para o Fundo Municipal de Saúde de Socorro. Deliberação
do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Comunicado enviado pelo Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o
município de Socorro no valor total de R$ 65.543,71 para execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos
vereadores;
Carta manuscrita apresentada do senhor Mario Xavier de Moura: solicita esclarecimentos
sobre a participação de Socorro na Sport Expofair nos anos de 2010 e 2011.  Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios da Casa Civil do Governo
do Estado de São Paulo: encaminha resposta ao Requerimento n.º 78/2011, do Vereador Tarcísio
Francisco Sartori Junior, acerca da solicitação de envio de veículo para a Defesa Civil.  Deliberação
do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios da Casa Civil do Governo
do Estado de São Paulo: encaminha resposta ao Requerimento n.º 81/2011, do Vereador Tarcísio
Francisco Sartori Junior, acerca do voto de congratulações em razão da liberação de verbas para
construção de ponte sobre o Ribeirão dos Machados. Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores;
Ofício da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios da Casa Civil do Governo
do Estado de São Paulo: encaminha resposta ao Requerimento n.º 49/2011, do Vereador Luciano
Kyochi Taniguchi, acerca de melhorias na segurança pública do município.  Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício DR.1 n.º 0649 Departamento de Estradas de Rodagem – DR.1 de Campinas/SP:
informa o atendimento do Requerimento n.º 46/2011, dos Vereadores Luciano Kyochi Taniguchi e
Gentil José Tonelli, acerca da colocação de uma placa de sinalização no sentido Socorro/Bragança
Paulista, precisamente no KM 128 indicando a existência do Bairro dos Rubins localizado na
Rodovia Capitão Barduíno. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Email do Isaías Silva, Assessor Parlamentar do Deputado Federal Dr. Guilherme Mussi:
informa a indicação de recurso parlamentar no valor de R$ 200.000,00, destinado a implantação e
modernização de infra-estrutura esportiva. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos
vereadores;
Correspondência da União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP: solicita
colaboração no levantamento de informações deste município para a “Caravana da Inclusão,
Acessibilidade e Cidadania”. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 15/2011 – DAF: encaminha balancete financeiro desta Câmara Municipal referente ao
mês de agosto de 2011.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças
e Orçamento para pareceres;
Projeto de Decreto Legislativo n.º 01/2011: concede título de cidadão socorrense.  Deliberação
do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres;
Projeto de Lei n.º 66/2011 dos Vereadores André Eduardo Bozola de Souza Pinto e
Pedro Sabio Nunes: dispõe sobre a inclusão da Festa a Fantasia e Luau in Hawaii no calendário
oficial de eventos do município de Socorro, conforme especifica. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 67/2011 do Vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: denomina
logradouro público de ‘Trevo João Zucon’, conforme especifica. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Pedidos de Informação à senhora Prefeita da Vereadora Sheila Marcúrio de Oliveira: n.º 37/2011,
solicitando esclarecimentos acerca dos contratos firmados com a municipalidade
para as Festividades de Agosto; n.º 38/2011, solicitando maiores esclarecimentos sobre
as obras da Rua Gregorina de Faria Alexandroni; e, n.º 39/2011, solicitando maiores
esclarecimentos acerca das unidades habitacionais do CDHU no município de Socorro.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhem-se.
Requerimento do vereador Carlos Roberto de Morais: n.º 149/2011, solicitando fosse
justificada sua ausência na Sessão Ordinária do dia 05 de setembro de 2011, conforme
recomendação médica anexa. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento de autoria conjunta dos vereadores: n.º 150/2011, solicitando que fosse
constado em Ata um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor Silvestre Rostirolla,
ocorrido dia 11 de setembro do corrente ano. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes à senhora Prefeita: n.º 220/2011, reiterando
indicação anterior, sugerindo que providencie a reforma da Escola Municipal do Bairro Lavras de
Baixo; n.º 221/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo a realização de estudos junto à
Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho para contemplar o município de Socorro com a
instalação de um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); e n.º 224/2011, sugerindo a troca de
tábuas que estão apodrecendo na passarela que dá acesso às Ruas Sebastião Teixeira de Paiva
e Travessa Dr. Machado Sobrinho;
Indicação da Sheila Marcurio de Oliveira à senhora Prefeita: n.° 222/2011, sugerindo para
que inclua na Lei Orçamentária Anual de 2012 (LOA) verbas específicas no Departamento de
Esportes para apoio e pagamento de subvenção para instituição filantrópicas que visam a promoção
dos esportes em geral.
Deliberação do senhor Presidente: determino o devido encaminhamento das proposições.

ORDEM DO DIA
Em 1.ª discussão e votação

Municipal Celestino de Pompéia Calafiori’ conforme especifica.  Deliberação do plenário: aprovado
por unanimidade.
                                         ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 21/2011
“Dispõe sobre a dispensa de servidor do emprego de Assessor Parlamentar.”
LUCIANO KYOCHI TANIGUCHI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
no uso de suas atribuições regimentais e legais, e em conformidade com o artigo 37, II, da
Constituição Federal e com o art. 8.º da Resolução n.º 12/03, da Câmara Municipal da Estância de
Socorro, dispensa Priscila Alexandroni, portadora da CTPS nº 93903, série 00282-SP, do emprego
em comissão de Assessora Parlamentar.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
                   Câmara Municipal da Estância de Socorro, 16 de setembro de 2011.
                                        Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente
                                            ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 22/2011
“Dispõe sobre a nomeação de servidor para ocupar o emprego de Assessor Parlamentar”
LUCIANO KYOCHI TANIGUCHI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
no uso de suas atribuições regimentais e legais, e em conformidade com o artigo 37, II, da
Constituição Federal e com a Resolução n.º 12/03, da Câmara Municipal da Estância de Socorro,
nomeia Yascari Ramalho Ayres, portadora da CTPS nº 20545, série 00345-SP, para o preenchimento
do emprego em comissão de Assessora Parlamentar, de livre escolha e dispensa pelo Presidente
da Câmara, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
                Câmara Municipal da Estância de Socorro, 19 de setembro de 2011.
                                           Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente
                                              ATO DA PRESIDÊNCIA nº 23/2011
Altera composição das Comissões Permanentes desta Câmara Municipal, conforme especifica.
LUCIANO KYOCHI TANIGUCHI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS e, tendo em
vista o ofício n.º 15/11, dando notícia da renúncia da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira da
condição de membro das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento e ainda,
considerando o ofício enviado pelo Líder de Bancada do PSDB, Vereador Tarcísio Sartori Junior,
indicando a si próprio e ao Vereador Pedro Sabio Nunes em substituição,  REDESIGNA, na
conformidade dos arts. 86 e 100, I, e §§ 1º e 5º do Regimento Interno desta Casa, para comporem
as Comissões Permanentes desta Câmara Municipal, nomeadas através do Ato nº 7/2011, os
seguintes vereadores:
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: Tarcísio Francisco Sartori Junior
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Pedro Sabio Nunes
Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                  Câmara Municipal da Estância de Socorro, 27 de setembro de 2011.
                                              Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 19.09.2011 – segunda-feira
Horário: às 20h.

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei nº 54/2011 do vereador Pedro Sabio Nunes: denomina via pública de “Estrada
Municipal Celestino de Pompéia Calafiori”, conforme especifica.

Em única discussão e votação
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2011 de autoria dos vereadores Luciano Kyochi
Taniguchi, Tarcísio Francisco Sartori Junior e Sheila Oliveira Silvério: concede Título de
‘Cidadão Socorrense’ a Roger da Silva Crivelini.

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 23/2011 da senhora Prefeita: altera o número de vagas do
emprego de Escriturário no Quadro de Empregos Permanentes da Lei Complementar n.º 58/2001 e
dá outras providências;
Projeto de Lei nº 56/2011 do vereador Luciano Kyochi Taniguchi: denomina vias públicas do
Loteamento São Miguel;
Projeto de Lei n.º 66/2011 dos Vereadores André Eduardo Bozola de Souza Pinto e
Pedro Sabio Nunes: dispõe sobre a inclusão da Festa a Fantasia e Luau in Hawaii no calendário
oficial de eventos do município de Socorro, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 67/2011 do Vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: denomina
logradouro público de ‘Trevo João Zucon’, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 71/2011 da senhora Prefeita: dispõe sobre a alteração da nomenclatura da
Guarda Municipal da Estância de Socorro;
Projeto de Lei n.º 72/2011 da senhora Prefeita: autoriza o Executivo Municipal a celebrar
convênio com o Banco do Brasil para concessão de crédito imobiliário para financiamento aos
servidores municipais;

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

próximas sessões realizar-se-ão no dia 19 de setembro, a partir das 20h, com transmissão 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

Projeto de Lei n.º 54/2011 do Vereador Pedro Sabio Nunes: denomina via pública de ‘Estrada
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Por ser considerada referência em
acessibilidade no estado de São
Paulo e uma das campeãs da
edição 2010 do Prêmio Governo do
Estado de São Paulo “Ações
Inclusivas para as Pessoas com
Deficiência”, Socorro foi escolhida
para receber o I Congresso
Brasileiro de Turismo Acessível
promovido pela Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

O evento que começou na última
quarta-feira encerra-se hoje após
duas mesas de debates, sendo a
primeira sobre “Normatização,
Legislação em Acessibilidade,
Desenho Universal e Certificação”
e a segunda sobre “Acessibilidade
em Mega-eventos”; uma palestra
com o tema “Perfil Sócio Econômico
das Pessoas com Deficiência” e a
visita técnica no Hotel Campo dos
Sonhos.

Durante a abertura oficial do
evento que contou com a presença
do Governador do estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin, da
Secretária de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, Linamara
Rizzo Batistella, do Secretário de
Estado do Turismo, Márcio França,
da Secretaria Nacional de Políticas

   Socorro recebe novo título de Alckmin, Capital do Turismo Acessível

âmbito municipal, estadual e federal.
Mas vale destacar passagens

como a da grande defensora do
desenvolvimento da política e ações
de inclusão, Dra. Linamara que, em
seu pronunciamento, defendeu à
medida que essas avançam,
significam mais turistas, mais
pontos turísticos, mais estâncias
alcançadas e mais, muito mais, a
inclusão da família com deficiente,

ao baluarte do projeto Socorro
Acessível, o atual presidente da
Câmara Municipal, sem os quais
não seria possível alcançar tamanha
projeção. Agradeceu ainda ao ex-
prefeito que também colaborou com
a realização deste projeto.

Agradeceu à deputada Célia Leão
por sua visão dos problemas
cotidianos. Em seu discurso, a
deputada enalteceu a pessoa da
Prefeita de Socorro pela audácia de
ter dado o 1º passo apesar das
críticas e dos críticos. Na
oportunidade, a Prefeita ainda
convidou o Governador para voltar
à cidade, no final do ano, para a
entrega de outras obras.

Mediante sua própria deficiência
física, o desabafo da deputada Célia
Leão “faz gosto ter deficiência
quando temos um governo que nos
assiste”, resume o diferencial deste
Congresso que objetivou permitir

                                                                     Dra. Linamara, congressista e o Governador Geraldo Alckmin

a partir das ações de inclusão
absorvida pela política pública de

de Turismo, Bel Mesquita
representando Gastão Vieira, atual
Ministro do Turismo, dos Deputados
Estaduais Beto Trícoli, Barros
Munhoz, Carlos Alberto Bezerra
Júnior e Célia Leão, o público
presente pode perceber a
importância com que a inclusão
social está sendo abordada pelas
políticas públicas e o perfil reservado
ao futuro sócio econômico com o
turismo para todos.

De modo geral, os discursos
durante a abertura do evento
apontaram para o crescente
desenvolvimento do setor do
turismo e sócio econômico do país,

em conjunto, para desfrutar das
belezas que o país oferece.

Em seu discurso, Geraldo Alckmin
declarou Socorro a capital do
Turismo Acessível. Reconhecendo
a importância dos programas de
inclusão Alckmin destinou de 1
milhão de reais do governo estadual
na construção de um Centro de
Tecnologia e Inclusão Social na
cidade onde serão desenvolvidas
“tecnologias e capacitação dessas
tecnologias” e 250 mil reais para a
aquisição de um ônibus acessível.

Após fazer menção à presença de
dois ex-ministros do turismo na
cidade, Marta Suplicy e Luís Barreto,
a Prefeita de Socorro agradeceu aos
empresários locais, ao COMTUR,

que os Secretários Estaduais e os
municípios paulistas que formam a
rede estadual de turismo discutam
sobre ações fundamentais para
subsidiar políticas publicas que
assegurem os direitos das pessoas
com deficiência no acesso pleno ao
turismo, além de disseminar a
prática do turismo acessível.

Após uma coletiva com a
imprensa, o Governador passou
pela Centro de Atendimento

aoTurista, localizada no Centro de
Eventos, onde recebeu das mãos da
ceramista Luka uma peça que trazia
seu rosto entalhado. Também
visitou a Feira de Malhas onde
cumprimentou a todos e saboreou
um delicioso café, tipo exportação,
produzido no município.

Das autoridades
A Secretaria do Turismo vê o

evento com consciência de inclusão
e incentivo para outras cidades
neste importante segmento,
declarou Márcio França. Segundo o
secretário, em viagem à Dinamarca,
chamou-lhe a atenção o número de
pessoas com deficiência que
transitavam pelos locais. Então
descobriu que lá, “foi o país que
permitiu a todos o direito de
entretenimento e lazer”.

A deputada Célia Leão declarou
que o mais importante no
Congresso é “porque todas as
lideranças estão aqui, por causa
das pessoas com deficiência”.
Depois de descrever Geraldo
Alckmin como um governador que
sempre preocupa-se com a pessoa
humana mais que com ponte e
asfalto, enalteceu a pessoa da
Prefeita de Socorro pela audácia de
ter dado o 1º passo apesar das
críticas e dos críticos e disse do
deputado Barros Munhoz “um
político que fala por todos nós,
quando fala”.

Para Beto Trípoli, a Deputada Célia
contribui nos critérios que vão
estruturar as estâncias turísticas na
política de inclusão. Mas, o evento
e a cidade de Socorro, permitem
enxergar que é possível ser 100%
acessível.

Bezerra Júnior destacou que a
presença do governador Geraldo

Alckmin somada a do
Secretário de Turismo Márcio
França simboliza um novo
modelo de gestão, a
acessibilidade como garantia
de acesso a todos, a
humanização das cidades
paulistas que torna tudo muito
oportuno para o tempo da
Copa de 2014.

Familiarizada com a
condição de “ser
transformada” no decorrer de
sua crescente experiência
profissional, Bel Mesquita
percebeu no evento a maior
política de transformação de
um plano nacional, estadual e
municipal de turismo.

Barroz Munhoz parabenizou a
Prefeita por ter feito o que poucos
políticos tem coragem de fazer, citar
o empenho de seus antecessores
em suas próprias conquistas. E
mediante as qualidades e
característica do Governador, seus
Secretários e da corregedora Célia
Leão, Barros declarou que vale a
pena ver o que esta cidade, o estado
e a nação estão fazendo para a
pessoa deficiente.

Na sequência o deputado


