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 Veja a Programação na pág. 4

Entre os dias 17 e 31 de
outubro, será realizada a
Campanha de combate a
Hanseníase. Durante esses
dias,  a população será
informada sobre a doença
nas unidades de saúde. 

A Hanseníase é uma
doença contagiosa causada
pelo bacilo Mycobacterium
leprae.

Você sabe o que é Hanseníase?
  Participe da campanha de
       combate à doença

É transmitida de uma
pessoa doente que não
esteja em tratamento, para
outra, por meio da
respiração e das gotas
eliminadas no ar pela tosse,
fala ou espirro.

Quanto mais rápido o
diagnóstico da hanseníase,
mais fácil será sua cura sem
prejuízo à vida das pessoas.

                   Conferência dos Direitos da criança e do adolescente
                           dá início a uma nova história para Socorro

A I Conferência dos
Direitos da Criança e do
Adolescente de Socorro
discutiu a Política e o Plano
Decenal dos Direitos
Humanos de Crianças e
Adolescentes com cerca de
200 pessoas, presentes no
evento realizado dia 06 de
outubro, no Centro
Administrativo.

 O evento contou com a
ilustre presença do
Coordenador da Infância e
Juventude do Tribunal de
Justiça do Estado de São
Paulo, desembargador
Antônio Carlos Malheiros,
que com o coral infantil do
Projeto Guri, dezenas de
a d o l e s c e n t e s ,
representantes da
sociedade civil,
representantes do Poder
Público e o Consultor e
Conferencista do setor,
Reinaldo Balbino Pereira,
entoaram o Hino Nacional.

No Auditório Municipal, o
desembargador Antônio
Carlos Malheiros abriu o
evento explicando, entre o
relato de fatos marcantes de
sua trajetória de vida na
defesa do direito da criança
e do adolescente, a nova
forma de atuação do
judiciário paulista na região

cada um dos moradores de
rua atendidos pelos
parceiros, o
Desembargador relatou que
serão realizadas audiências
com a população de uma
região, na própria rua. Com
relação à internação
compulsória afirmou, “será
a últimíssima alternativa a
ser usada”. Para o
Magistrado, ela não resolve
o problema, apenas “joga
para debaixo do tapete uma
questão muito mais
complexa”, ressaltou dando
o exemplo do Rio de Janeiro.

Para uma efetiva melhora
no quadro social do país, no
debate com os presentes, o
Desembargador defendeu o
investimento em educação.

Depois da aula de
alongamento com o
professor de Educação
Física do Departamento de
Assistência e
Desenvolvimento Social,
teve início a palestra de
Reinaldo Balbino que
habilmente mostrou a

importância da mobilização,
implementação e
monitoramento da Política e
Plano Decenal dos Direitos
Humanos de Crianças e
Adolescentes, composto de
5 eixos: Promoção dos
Direitos de Crianças e
Adolescentes; Proteção e
Defesa dos Direitos;
Protagonismo e
Participação de Crianças e
Adolescentes; Controle
Social da Efetivação dos
Direitos; e Gestão da Política
Nacional dos Direitos
Humanos de Crianças e
Adolescentes.

Numa interação entre
adultos e adolescentes no
debate destes eixos, foram
a criadas e aprovadas 9
ações que atendam os
pontos tratados na
Conferência. Entre estas:
buscar parceiros para a
divulgação das questões da
infância e juventude;
envolver a comunidade na
realização da Semana de
Ações do Estatuto da

Criança e do Adolescente
(ECA); criar uma Ouvidoria
no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) para
receber denúncias, críticas
e sugestões; destacar o Dia
Nacional da Juventude, com
eventos; realização de
audiências públicas
semestrais para prestação
de contas do CMDCA;
criação de Lei Municipal que
destine, obrigatoriamente, o
mínimo de 2% do orçamento
anual para o Fundo Municipal
da Criança e do
Adolescente.

Também foram eleitos os
delegados para representar
Socorro nas Conferências
Regional, Estadual e
Nacional. Eleitos delegados
adolescentes: Renato
Mucciacito e Raíssa
Aparecida Assis Barbosa,
alunos da Escola José
Franco Craveiro; Dayane
Aline Gandine e Marcelo
Augusto de Oliveira,
componentes da
Corporação de Guias Mirins;
Daniel Cassiano Bueno da

Cunha e Daiane Rodrigues
Cardoso, da Escola Narciso
Pieroni, sendo os primeiros
representantes de cada
instituição os delegados
titulares e os segundos,
suplentes.

Entre os adultos, foram
eleitos: representante do
Conselho Tutelar, José
Adriano de Souza, delegado
titular e Sérgio de Souza,
suplente; do CMDCA, atual
presidente do Conselho,
Evandro de Almeida Júnior,
foi eleito titular e Odete do
Prado, suplente; dos
Conselhos Setoriais foram
eleitas Isabel Cristina
Genghini como titular e
Sibélia Lopes Leme, sua
suplente; representante do
Órgão Municipal de Políticas
de Atendimento à Criança e
ao Adolescente Ricardo Luz
de Oliveira Silva, foi eleito
delegado titular e o suplente,
Gabriel Elvis Perre; entre os
Profissionais de Saúde,
Educação ou Assistência
Social, com atuação direta
na área, Camila Rafaela
Baldo foi eleita delgada titular
e Elsa Dias Domingues
Farias, suplente.

Além da especial
participação dos
adolescentes no evento, vale
ressaltar a presença das
autoridades: Prefeita
Municipal e Vice-prefeito,
Presidente da Câmara
Municipal, Juíza da Vara da
Infância e Juventude da
Comarca de Socorro, Dra.
Érika Silveira de Moraes
Brandão, o Gestor do
Departamento Municipal de
Assistência e
Desenvolvimento Social e
também o Juiz da Comarca
de Serra Negra, Dr. Carlos
Eduardo Silos de Araújo.

da cracolândia, em São
Paulo.

Para a defesa da
população infanto-juvenil da
Capital, foi estabelecida uma
parceria entre sociedade
civil, Ministério e Defensoria
Pública e Prefeitura.
Malheiros defende que essa
estrutura pode e deve ser
aplicada na cidade que tem
como objetivo minimizar as
mazelas que atingem essa
parte da sociedade, em todo
o país.

Para encontrar a melhor
solução para o caso de

   Desembargador Dr. Antônio Carlos Malheiros
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PORTARIA Nº 5766/2011

PORTARIA Nº 5767/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar Luis Donizetti Felippin, C.P. 034670, Chefe da Divisão de Tesouraria, a
subscrever cheques para pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura, em conjunto com a
Prefeita Municipal e/ou com o Diretor do Departamento de Finanças.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Portaria 4835 de 15 de Janeiro de 2009.

     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Outubro de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5768/2011

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

RESOLVE:
Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido, os seguintes servidores:
- Mario Fonseca Pares Neto, CTPS 88655 - Série 00356ª-SP, ocupante do emprego permanente
de Engenheiro Agrônomo,  a partir  de  06 de Outubro de 2011.
- Cristiane Aparecida da Silva Lima, CTPS 88048 - Série 00231ª-SP, ocupante do emprego
permanente de Servente, a partir de 07 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, 10 de Outubro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5769/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º. Dispensar, do serviço público municipal, Marcelo Benedito Borba Mazolini - CTPS
60712 - Série 123ª-SP, ocupante do emprego em comissão de Chefe da Divisão de Planejamento
e Projetos, a partir de 07 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, 10 de Outubro de 2011.
                          Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5770/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir, Tânia Aparecida Mazetto - CTPS 060541 - Série 00296ª-SP, em virtude de
aprovação em concurso público - Edital nº 01/2010 no emprego permanente de Escriturário -
referência 11, a partir de 03 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, 10 de Outubro de 2011.
                            Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5771/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir, Cristiane Aparecida da Silva Lima - CTPS 88048 - Série 00231ª-SP, em virtude
de aprovação em concurso público - Edital nº 01/2010 no emprego permanente de Professor
Auxiliar de Educação Infantil, Nível I - referência 1, a partir de 07 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, 10 de Outubro de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 2945/2011

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:
Eletricista - referência 14
José Roberto Marques - CTPS - 008128 - Série 361ª-SP, a partir de 03 de Outubro de 2011.
Trabalhador Braçal - referência 04
- Daniela Cotes Ferreira - CTPS 06584 - Série 00296ª-SP, a partir de 10 de Outubro de 2011.
 - Osni Pais - CTPS 86499 - Série 00244ª-SP, a partir de 06 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, 10 de Outubro de 2011.
                         Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 2990/2011

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

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 74.620,00 (Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte Reais), para
reforço da seguinte dotação 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, 29 de Abril de 2011.
                                                                   Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
              Afixado nesta data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA, MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais e com fundamento no § 1.º do art. 14
da Lei Complementar Municipal n.º 58, de 18 de dezembro de 2001, art. 227 da Consolidação das
Leis do Trabalho, artigo 3º da Lei Federal nº 4.950 A de 22 de abril de 1966, art. 5º-A da Lei Federal
n.º 8.662 de 7 de junho de 1993, art. 1º da Lei Federal n.º 8.856 de 1º de março de 1994, art. 20
da Lei Federal n.º 8.806 de 4 de julho de 1994,

DECRETA:
Art. 1º - Fica fixada em 30 (trinta) horas semanais a jornada de trabalho dos servidores ocupantes
dos empregos públicos de Assistente Social, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal,
Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Telecomunicações, Engenheiro Ambiental,
Arquiteto, Fisioterapeuta, Operador de Raio X, Telefonista e Terapeuta Ocupacional.
Art. 2º - Fica fixada em 20 (vinte) horas semanais a jornada dos ocupantes de empregos procurador
jurídico, cujo requisito de provimento é possuir bacharelado em Direito e registro na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor a partir de 01 de outubro revogando-se as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de Setembro de 2011.
                                                                Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
            Afixado nesta data no mural da Prefeitura.

  Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos
* Republicado por incorreção

LEI COMPLEMENTAR Nº 167/2011

“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 nº. 11.738/2008 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 - Aos docentes ocupantes do emprego de Professor Auxiliar de Educação Infantil fica
garantido o direito à percepção da diferença entre a remuneração percebida nos meses de janeiro
a abril do corrente ano e o valor de R$ 1.187,97, correspondente ao piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para a jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 2º - Aos docentes ocupantes do emprego de Professor Adjunto I fica garantido o direito à
percepção da diferença entre a remuneração percebida nos meses de janeiro a abril do corrente
ano e o valor de R$ 890,98, correspondente ao  piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica para a jornada de trabalho de 30 (trinta)
horas semanais.
Art. 3º - Aos docentes ocupantes do emprego de Professor Auxiliar de Educação Infantil cujo
vencimento básico percebido nos meses de maio e junho do corrente ano tenha sido inferior a R$
1.187,97 fica garantido o pagamento de quantia correspondente à diferença entre aquele e este.
Art. 4º - Aos docentes ocupantes do emprego de Professor Adjunto I cujo vencimento básico
percebido nos meses de maio e junho do corrente ano tenha sido inferior a R$ 890,98 fica
garantido o pagamento de quantia correspondente à diferença entre aquele e este.
Art. 5º - O anexo II da Lei Complementar nº. 56, de 17 de dezembro de 2001, passa a vigorar com
as alterações constantes do anexo único desta Lei Complementar, retroagindo seus efeitos a
partir de 1º de julho de 2011.
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão à conta
de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 7º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de Outubro de 2011.
                                                                 Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
            Afixado nesta data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

ANEXO ÚNICO
TABELAS DE SALÁRIOS A QUE SE REFERE O ARTIGO 5º
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                              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Sessão Ordinária de 03 de outubro de 2011 – 2.ª parte
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 apresentado pelos senhores vereadores
Requerimentos do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: n.º 151/2011, reiterando
requerimento anterior, requerendo para que fosse oficiado ao Excelentíssimo Sr. Governador do
Estado de São Paulo Dr. Geraldo Alckmin, ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo Dr. Barros Munhoz e ao Excelentíssimo Sr. Secretário da Educação do
Estado de São Paulo Dr. Hermen Jacobus Cornelis Voorwald no sentido de destinar para uso da
comunidade e APAE ( Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do  Município de Socorro,
um micro ônibus adaptado para pessoas com deficiência; e, nº  155/2011, requerendo para que
fosse oficiado ao Excelentíssimo Sr. Rodrigo Garcia, Secretário de Desenvolvimento Social, para
que estude a possibilidade de incluir o Município de Socorro/SP no Programa Creche Escola.
Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimento dos vereadores João Pinhoni Neto, Osvaldo Luis Lugli, Pedro Sábio
Nunes: n.º 152/2011, requerendo, na conformidade do Art. 167 do Regimento Interno da Câmara,
a inclusão do Projeto de lei Complementar nº 24/2011, na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 03
de outubro de 2011, possibilitando a adequação dos vencimentos vincendos dos servidores do
Quadro do Magistério. Requerendo, ainda, se aprovado o Projeto de lei Complementar nº 24/2011
em 1º discussão e votação fosse convocada uma Sessão Extraordinária a se realizar, ao término
desta, para a 2ª discussão e votação. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da vereadora Sheila Marcúrio de Oliveira: nº 153/2011, requerendo para que
fosse constado em Ata um Voto de Congratulação ao Sr George Eduardo Chauh, Diretor do
Departamento de Obras Rurais, por toda atenção dispensada a estes vereadores. Deliberação do
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Luciano Kyochi Taniguchi: n.º 154/2011, requerendo para que
fosse constado em Ata um Voto de Congratulação a Equipe da Limpeza Pública, extensivo aos
organizadores pelo excelente trabalho realizado no “Congresso Brasileiro de Turismo Acessível”,
ocorrido em nosso Município de 28 a 30 setembro, pelos esforços despendidos na realização do
evento.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimentos de autoria conjunta de todos os vereadores solicitando a consignação
em ata de votos de pesar: n.º 156/2011, pelo falecimento do senhor Sebastião Marques,
ocorrido dia 02 de outubro do corrente ano; e n.º 157/2011, pelo falecimento da senhora Elisabeth
Conceição Ancona Mercier, ocorrido dia 30 de setembro do corrente ano. Deliberação do senhor
Presidente: encaminhem-se;
Indicações do vereador Gentil José Tonelli à senhora Prefeita: n.º 225/201, sugerindo que
seja construído um poço artesiano no Bairro dos Morais para utilização da escola municipal e do
posto de saúde ali existente; n.º 226/2011, sugerindo que seja passada a máquina motoniveladora
na estrada  do bairro do Moquém no trecho que compreende desde a venda do bairro até o
cruzamento com a estrada do bairro Camanducaia de Cima; n.º 227/2011, sugerindo estudos
quanto a possibilidade de disponibilizar médico ao menos uma vez por semana para atender os
pacientes do Posto de Saúde localizado no Bairro dos Morais; e, n.º 228/2011, sugerindo estudos
quanto a possibilidade de trocar a tubulações existentes no Bairro do Morais, em local que especifica,
por outras maiores.
Indicações da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira à senhora Prefeita: n.º 229/2011,
sugerindo a realização de um plano municipal de prevenção de alagamento em nosso Município;
n.° 230/2011, sugerindo para que seja realizada uma vistoria completa na passarela existente na
Rua Basílio F. de Toledo que dá acesso ao Jardim Gollo; n.° 231/2011, sugerindo a colocação de
uma lombada na Rua General Glicério, nas proximidades a casa da Policia Militar; n.° 235/2011,
sugerindo a colocação de uma lombada na estrada do Bairro Lavras de Baixo, mais precisamente
600 metros antes da entrada do “Campo dos Sonhos”; nº 236/2011, reiterando indicação anterior,
sugerindo estudos quanto a possibilidade de criação de uma central de agendamento de consultas
no Centro de Saúde através de telefone 0800; nº 237/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo
intercessão ao departamento competente a fim de que seja instalada uma lixeira coletiva na
entrada do Bairro do Jardim do Salto Dois; n.° 238/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo
estudos quanto a possibilidade de viabilizar a colocação de Retransmissor de sinal de TV do canal
Novo Tempo, na qualidade de TV aberta; nº 239/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo
para que encaminhe a esta Casa Projeto de Lei elaborando a Lei Geral do Município, cujo objetivo
é o incentivo às micro e pequenas empresas; n.º 240/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo
estudos quanto a possibilidade de se construir um centro de zoonoses no Município; n.° 241/201,
reiterando indicações anteriores, sugerindo estudos necessários visando a adequação da jornada
de trabalho dos servidores públicos municipais de nível superior e do piso salarial dos profissionais
em questão; e, n.° 242/201, reiterando indicações anteriores, sugerindo intercessão ao
departamento competente a fim de que seja feito o asfaltamento da Travessa Farmacêutico Dr.
Osvaldo Paiva, no bairro dos Cubas;
Indicações dos vereadores Osvaldo Luis Lugli e Tarcísio Francisco Sartori Junior à
senhora Prefeita: n.º 232/201, sugerindo para que determine ao órgão competente a instalação
de braços de luz no Bairro do Camanducaia de Baixo , mais precisamente em frente ao mercado
do Sr. Sebastião Eurides; n.º 233/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo para que viabilize
melhorias na iluminação do bairro Visconde de Soutelo como troca das lâmpadas de mercúrio
pelas de sódio, que são de maior potência e a colocação de  três braços de luz  nos postes
existentes no final do campo de futebol; e, n.º 234/2011, sugerindo que providencie a realização
da Reforma da antiga Estação Ferroviária Mogiana dos Bairros Barão de Ibitinga e Visconde
Soutello que encontram-se em péssimo estado de conservação;
Indicações do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior à senhora Prefeita: n.º 243/
2011, reiterando indicações anteriores, sugerindo os estudos necessários a fim de que seja
encaminhado a esta Câmara Municipal um Projeto de Lei visando à implantação do Plano de
Carreira aos Guardas Civis Municipais; e; n.º 246/2011, sugerindo intercessão junto as Secretarias
da Educação e do Desenvolvimento Social, viabilizando a inclusão do Município de Socorro no
“Programa Creche Escola”, do Governo do Estado de São Paulo, a fim de beneficiar as mães que
precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos;
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes à senhora Prefeita: n.º 244/2011, sugerindo
incluir no Programa Cidade Legal as Ruas Aristeu de Souza Pinto e a Travessa Aristeu de Souza
Pinto; e, n.º 245/2011, sugerindo para que tome as providências necessárias com relação à troca
dos ‘bloquetes’ da Rua Professor Agostinho Ernesto de Oliveira que encontram se desnivelados e
quebrados;
Indicações do vereador Carlos Roberto de Morais à senhora Prefeita: n.º 247/2011,
sugerindo, para que realize estudos no sentido do encaminhamento a esta Casa de Leis de um
Projeto de Lei, disciplinando o estacionamento temporário e rotativo de veículos em frente às
farmácias e drogarias e dá outras providencias e neste sentido encaminhando sugestão de
proposta.

ORDEM DO DIA
Em 2.ª discussão e votação

Projeto de Lei n.º 54/2011 do Vereador Pedro Sabio Nunes: dá denominação a via pública de
‘Estrada Municipal Celestino de Pompéia Calafiori’ conforme especifica. Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade.

Em única discussão e votação
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2011 dos vereadores Luciano Kyochi Taniguchi,
Tarcísio Francisco Sartori Junior e Sheila Marcurio de Oliveira: concede Titulo de Cidadão
Socorrense e Roger da Silva Crivelini.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Em 1ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar nº 23/2011 da senhora Prefeita: altera o número de vagas
dos empregos de Escriturário no Quadro de Empregos Permanentes da Lei Complementar nº 58/
2001.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei Complementar nº 24/2011 da senhora Prefeita: dispõe sobre a adequação
da tabela de salários dos empregos do Quadro do Magistério Público Municipal às determinações
da lei federal nº 11.738/2008.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 56/2011 do Vereador Luciano Kyochi Taniguchi: denomina vias públicas
do Loteamento São Miguel.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 66/2011 dos Vereadores André Eduardo Bozola de Souza Pinto e
Pedro Sábio Nunes: dispõe sobre a inclusão da Festa a Fantasia e do Luau in Hawaii no
calendário oficial do município.  Em discussão: Pedido de Vista do vereador João Pinhoni Neto
aprovado por seis votos favoráveis e dois contrários;
Projeto de Lei n.º 67/2011 do Vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: denomina
logradouro público de Trevo João Zucon.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei nº 71/2011 da senhora Prefeita: dispõe sobre a alteração da nomenclatura da
Guarda Municipal da Estância de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei nº 72/2011 da senhora Prefeita: autoriza o Executivo Municipal a celebrar
convênio com o Banco do Brasil para concessão de crédito imobiliário para financiamento de
imóveis aos servidores municipais.   Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.
Sessão Extraordinária de 03 de outubro 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.

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei Complementar nº 24/2011 da senhora Prefeita: dispõe sobre a adequação
da tabela de salários dos empregos do Quadro do Magistério Público Municipal às determinações
da lei federal nº 11.738/2008.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 17.10.2011 – segunda-feira
Horário: às 20h.

ORDEM DO DIA
Em 2ª discussão e votação

Projeto de Lei Complementar nº 23/2011 da senhora Prefeita: altera o número de vagas
dos empregos de Escriturário no Quadro de Empregos Permanentes da Lei Complementar nº 58/
2001;
Projeto de Lei Complementar nº 24/2011 da senhora Prefeita: dispõe sobre a adequação
da tabela de salários dos empregos do Quadro do Magistério Público Municipal às determinações
da lei federal nº 11.738/2008;
Projeto de Lei n.º 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 Sábio Nunes: dispõe sobre a inclusão da Festa a Fantasia e do Luau in Hawaii no
calendário oficial do município;
Projeto de Lei n.º 67/2011 do Vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: denomina
logradouro público de Trevo João Zucon;
Projeto de Lei nº 71/2011 da senhora Prefeita: dispõe sobre a alteração da nomenclatura da
Guarda Municipal da Estância de Socorro;
Projeto de Lei nº 72/2011 da senhora Prefeita: autoriza o Executivo Municipal a celebrar
convênio com o Banco do Brasil para concessão de crédito imobiliário para financiamento de
imóveis aos servidores municipais.

Em única discussão e votação
Emenda nº 01/2011 das Comissões de Justiça e Redação e de Obras, Serviços Públicos
e Desenvolvimento Urbano e Rural ao Projeto de Lei nº 55/2011: propõe alteração no art. 1º
do referido projeto de lei;
Emenda nº 01/2011 da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira ao Projeto de Lei nº 68/2011:
propõe alteração no art. 1º do referido projeto de lei;
Emenda nº 01/2011 da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira ao Projeto de Lei nº 70/2011:
propõe alteração na cláusula 3ª da Minuta de Convênio de Cooperação Técnica anexa ao referido
projeto de lei;
Emenda nº 02/2011 da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 70/2011:
propõe alteração no art. 2º do referido projeto de lei.

Em 1ª discussão e votação
Projeto de Lei nº 55/2011 do vereador Pedro Sábio Nunes: altera a redação do art. 68 da Lei
Municipal nº 2981/2002, que dispõe sobre a organização dos serviços de transporte público
municipal do município de Socorro;
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 68/2011 da senhora Prefeita: 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;
Projeto de Lei n.º 69/2011 da senhora Prefeita: reorganiza o Conselho Municipal de Educação
da Estância de Socorro, criado pela Lei n.º 2.554 de 23/04/1993;
Projeto de Lei n.º 70/2011 da senhora Prefeita: autoriza o município de Socorro a celebrar
convênio com a Associação Comercial e Empresarial de Socorro;
Projeto de Lei nº 73/2011 do vereador Pedro Sábio Nunes: altera a redação do art. 304 da
Lei Complementar nº 126/2008, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de
Socorro;
Projeto de Lei nº 75/2011 da senhora Prefeita: dispõe sobre abertura de crédito suplementar
no valor de R$ 655.331,14, destinado para reforço das dotações do orçamento vigente.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 17.10.2011 – segunda-feira
Horário: ao término da sessão anterior.
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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

Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

                              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ORDEM DO DIA

Em segunda discussão e votação
Projeto de Lei nº 75/2011 da senhora Prefeita: dispõe sobre abertura de crédito suplementar
no valor de R$ 655.331,14, destinado para reforço das dotações do orçamento vigente.

DECRETO LEGISLATIVO N º 02/2011
“Concede Título de ‘Cidadão Socorrense’ a Roger da Silva Crivelini.”
Luciano Kyochi Taniguchi, Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Fica concedido ao senhor ROGER DA SILVA CRIVELINI, o título de “CIDADÃO
SOCORRENSE”, pelos relevantes serviços prestados ao município em favor da cultura socorrense.
Artigo 2º - A outorga do Título será feita em Sessão Solene a ser designada de comum acordo
entre a Presidência e o homenageado.

Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 04 de outubro de 2011.
Luciano Kyochi Taniguchi-Presidente 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

próximas sessões realizar-se-ão no dia 17 de outubro, 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

              Chamada escolar, matrícula 2012
Estarão abertas até odia 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.

Um novo programa está sendo desenvolvido
para o melhor atendimento das carências,
necessidades e aspirações das crianças e
adolescentes de Socorro, é o Vem Ser.

 O programa é uma reformulação das
características do Projeto Recriança, criado no
início da década de 80 com o nome Recriar
Esporte e Lazer, com o objetivo de tirar as
crianças da rua. Hoje, o atendimento está
direcionado às famílias cujos pais trabalham fora
do lar.

O Programa não tem característica
pedagógica, ou seja, alfabetização e
aprendizagem ligada ao planejamento da
educação. Porém, está voltado ao cunho social,
procurando o desenvolvimento físico, motor,
psíquico, raciocínio lógico, entre outros, por meio
da socialização na prática dos esportes, artes,
cultura, laser e projetos desenvolvidos para
higiene, sustentabilidade e outros valores.

No decorrer dos anos, o Projeto Recriança
conquistou espaço e infra-estrutura. Mudou-
se para um prédio maior bem equipado em salas,
cozinha, banheiros, espaços amplos e arejados
e área verde, localizado no Jardim Bela Vista,  e
recebeu ônibus e motorista, exclusivos, para o
transporte das crianças e adolescentes que
frequentam o Projeto no período alternativo ao
da escola da rede pública.

A renovação de ambientes, trouxe também a
implantação de novos programas, o que gerou
um trabalho de reciclagem, treinamento e
reestruturação pessoal e profissional da equipe
de funcionários composta de 1 gestor do
Programa, 4 monitoras, 1 coordenadora, 2
merendeiras e 2 pessoas cuidando dos
serviços gerais.

Em setembro, durante o workshop aplicado
pelo consultor Tiago Sartori, foram levantadas

características, objetivos e metas do Programa
direcionado ao bem estar da criança e do
adolescente que então assumiu a nova
roupagem, o Vem Ser.

 Mesmo com inovações que vão do
acolhimento, acompanhamento e missão de
formar cidadãos conscientes de seu papel na

    “Vem Ser”, a nova roupagem do Projeto Recriança

sociedade, as crianças continuarão a ter aulas
de ginástica artística e educação física, no
Ginásio Municipal de Esporte; aulas de
informática, com professores formados e
especializados na área, em sala equipada com
20 microcomputadores novos; aulas de canto
coral e violão, ministradas pelos educadores
musicais do Projeto Guri, parceiros neste

trabalho; e aulas de judô com  professor
contratado para iniciar as aulas na próxima
semana.

Atualmente,  o VEM SER atende 84 crianças
e adolescentes entre a idade e 7 e 14 anos e 11
meses, cujas famílias não tem um responsável
para garantir a orientação e atenção das
crianças durante o período de trabalho dos pais.

Futuramente, este quadro será ampliado com a
abertura de uma segunda unidade do VEM SER
no Jardim Santa Cruz.

Tema da palestra: “Como Participar de
Feiras”
Dia: 24 de outubro de 2011
Horário : 13:00horas
Local: Centro Cultural
Informações: tel. 3895-4829

          Palestra do SEBRAE dirigida ao Artesanato

Conteúdo da palestra:
*As vantagens / objetivos das feiras
*Critérios básicos para escolha de uma feira.
*Etapas da participação em feiras
*Apresentação visual
*Dicas de Negociação

Oficina de Gestão Cultural
Prorrogadas, até dia 31 de outubro, as
inscrições para workshop com Vicente de Paula
Conti.
Tema:  Coaching para artistas e gestores
culturais – para maiores de 18 anos
Dia do evento: 12/11/11.

Oficina de Fotografia
Estão abertas as inscrições para a Oficina de
Fotografia da Fundação Hilda Hist que acontecerá
no Centro Cultural de Socorro.
As aulas ocorrerão às sextas-feiras, de 28 de
outubro a 02 de dezembro, das 14 às 17 horas.

O tema da Oficina será: “Prática do olhar”.
São 30 vagas para as aulas do fotógrafo
profissional Paulo Balielo, que estão
direcionadas para um público a partir de 16
anos.
As inscrições podem ser feitas até dia 28 de
outubro e a turma será formada respeitando a
ordem de inscrição.
Local das inscrições e das atividades:
Centro Cultural e Turístico de Socorro
End. Rua XV de Novembro, 210 – Centro –
Socorro.
Outras informações, pelo telefone (19) 3895-
4829 com Marco.

                          Agenda Cultural


