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Socorro fortalece sua
posição em meio ao trade
turístico participando da
Feira das Américas 2011,
realizada pela Associação
Brasileira de Agências de
Viagens (ABAV), no Rio
Centro, na cidade do Rio,
entre os dias 19 e 21 de
outubro.

Realizada anualmente, a
Feira apresenta os produtos,
serviços e destinos de todas
as partes do mundo, para
mais de 20 mil agentes de
viagem, um público
qualificado em busca de
networking e negócios.
Socorro, junto com o Circuito
das Águas, teve representação
em dois estandes, no da
Secretaria Estadual de
Turismo e da APRECESP.

Simultaneamente ocorreu
o 39º Congresso
Brasileiro de Agências de
Viagens que abordou o
tema “Brasil Bem Sucedido:
Oportunidades e Novas
Atitudes para o Turismo”.
Socorro destacou-se no
evento com a palestra do
empresário José Fernandes
Franco, proprietário dos
empreendimentos Campo e
Parque dos Sonhos, que
tratou sobre o caso de
sucesso do município que
hoje dissemina a idéia do
“Turismo para todos”.

A convite do secretário de
Turismo do Rio de Janeiro,
no sábado desta mesma
semana, o diretor do
Departamento de Turismo
de Socorro esteve no Salão

de Turismo daquele estado
proferindo uma palestra
sobre “Turismo e
Acessibilidade: a
Experiência de Socorro”.

Na semana anterior a da
Feira, tanto o diretor do
Departamento de Turismo
do município como o
empresário José Fernandes
estavam no Rio de Janeiro
participando de uma vídeo
conferência com 178
unidades do SESC em todo
o Brasil.

Segundo o diretor do
Turismo, “esta foi uma
experiência nova e muito
produtiva na forma de
difundir o programa Socorro
Acessível” que
considerando o comentário
do chefe do Ensino a
Distância, André Souto,
sobre as avaliações
recebidas sobre as
palestras, foi um sucesso.

Dessa forma, a cidade
ganha a confiabilidade do
mercado turístico que

   Socorro “invade a praia” do Rio
               em quatro eventos

A iniciativa pública de
fomento ao ecoturismo de
Socorro foi o quê induziu
professores da Universidade
Federal de Ouro Preto a
escolher a cidade como
“laboratório” para os alunos
das disciplinas de Turismo
e Meio Ambiente e
Planejamento e
Organização do Turismo II.

No último final de semana,
30 alunos e dois professores
da Universidade procuraram
conhecer, tecnicamente,
equipamentos e atrativos do
município com destaque
para os aspectos da gestão
pública do turismo, da
atuação do COMTUR,

natural e cultural; estimular
e ampliar a percepção
ambiental dos envolvidos
nas atividades turísticas
considerando a relevância
da diversidade paisagística
(biológica, física e cultural);
e reconhecer a importância
do planejamento e da
gestão turística ambiental
nos espaços,
equipamentos e
intervenções locais.

Orientados pelos
professores Kerley Alves e
Bruno Bedim, o city tour
com o guia turístico
Eduardo, a visita ao Parque
do Monjolinho, Kango Jango,
Pesqueiro Nenê Oliani, a

certamente retribuirá a
“invasão” durante a Copa de
2014. Com essa
perspectiva, é momento da
população se preparar para
refletir a solidificação do
Turismo em Socorro.

Primeiros reflexos da Feira
Encerrado o evento no

Rio, uma comissão
composta por empresários
do Chile,  presentes na Feira
das Américas e
interessados em conhecer
alguns dos 12 destinos
indicados pelo Ministério do
Turismo como Roteiros da
Copa, estiveram em
Socorro na  manhã da
terça-feira (25).

Após serem recepcionados
pela Prefeita e pelo diretor do
Departamento de Cultura e
Turismo, o grupo percorreu
o município visitando os
pontos turísticos e
conhecendo o diferencial
turístico oferecido pela
cidade, o “Turismo para
Todos”.

Universidade Federal de
Ouro Preto ensina com as
técnicas empregadas no
turismo de Socorro

estratégia do turismo com
foco em ecoturismo,
turismo rural e turismo de
aventura.

Durante a visita, os alunos
tinham a tarefa de verificar
aspectos do planejamento
territorial e ambiental do
turismo de Socorro; analisar
os investimentos em
ecoturismo, propostas de
roteiros e técnicas utilizadas;
identificar impactos do
turismo no meio ambiente

participação no Festival de
Filmes de Aventura e
Turismo (FATU), visita ao
Moda Loja de Fábricas,
Feira Permanente de
Malhas e Horto Municipal, ao
Parque dos Sonhos e uma
palestra com o diretor do
Departamento de Cultura e
Turismo, no Centro Cultural,
nesta “visita laboratorial”
procurou aliar teoria e prática
à vida acadêmica dos
estudantes.

   Nesta Edição

Atos da Câmara
Municipal de Socorro
- página 3

Resultados do FATU
                e
Escolas Municipais
participam de Con-
curso do CBM-Mogi -
página 4
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PORTARIA Nº 5776/2011

PORTARIA Nº 5777/2011

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 dia 29
de Outubro de 2011, a Associação Paulista Central da IASP de Socorro, para a realização do “V
Encontro Regional de Jovens”, nos termos do Oficio de 10 de Outubro de 2011 da Diretora do
Departamento de Jovens da IASD/Socorro.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo os responsáveis 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, 18 de Outubro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5778/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar por igual período o prazo constante da Portaria nº 5722 de 26 de agosto de
2011, que instaurou o PAD nº 06/2011, nos termos do artigo 57 da Lei nº 3348/2010 - Estatuto de
Processo Administrativo.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de Outubro de 2011.
                                Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5779/2011

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, Leonardo Pires, CPTS 042874 - Série 241ª-SP,
ocupante do emprego em comissão de Diretor do Departamento de Agricultura e
Abastecimento, a partir de 19 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, 20 de Outubro de 2011.
       Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5780/2011

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, no emprego
permanente de Técnico em Agropecuária - referência 21:
- Alexandre Moreira de Souza, CTPS 031389 - Série 00141ª-SP, a  partir de 20 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, 20 de Outubro de 2011.
                               Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5781/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir Leonardo Pires - CTPS 042874 - Série 241ª-SP, em virtude de aprovação em
concurso público Edital nº 01/2011, no emprego permanente de Engenheiro Agrônomo -
referência 30, a partir de 20 de Outubro de 2011.
Art. 2º - Designar a partir de 20 de Outubro de 2011 para ocupar o emprego em comissão de
Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento - referência 50.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de Outubro de 2011.
                                Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5782/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Designar, Diogo Pereira do Nascimento, contador da Prefeitura, C.R.C. 1SP nº
256.967/0-3, e a Srª. Luciana Pelatieri Siqueira, arquiteta, devidamente habilitada da Prefeitura,
CREA nº 5062919181 para, respectivamente, exercerem as funções de GESTOR E RESPONSÁVEL
TÉCNICO do convênio a ser firmado com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de Outubro de 2011.
Registro na Secretaria Geral, em 21 de Outubro 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. 1° - Designar junto à Casa da Agricultura de Socorro o servidor abaixo descrito, sem prejuízo
de seus direitos e vantagens, para a execução das atividades previstas no convênio SEIAA,
assinado com  Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento para integração dos serviços
de assistência técnica, extensão rural e orientação dos agronegócios:

PORTARIA Nº 5783/2011

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições contrárias.
                   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de Outubro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5784/2011

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, por pedido de demissão do emprego temporário de
Professor de Educação Básica I - PEB I, a partir de 20 de Outubro de 2011.
- Eufrásia Louise Alves da Silva - CTPS 024274 - Série 00070ª-SP.
- Joelma Conti - CTPS 72780 - Série 00244ª-SP.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Outubro de 2011.
                               Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 2959/2011

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

RESOLVE:
Art. 1° - Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido, João Márcio Dias Artioli, CTPS
17694 - Série 00244ª-SP, ocupante do emprego permanente de Guarda Municipal Segunda
Classe, a partir de 21 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, 25 de Outubro de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 2994/2011

Cria Grupo Especial de Trabalho para Modernização da Administração Tributária
Municipal, dispõe sobre suas atribuições e dá outras providências.
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando a necessidade de assegurar a melhoria da prestação dos serviços essenciais
à população;
Considerando a necessidade de promover no âmbito municipal maior justiça fiscal;
Considerando a necessidade de garantir atendimento de melhor qualidade ao contribuinte;
Considerando a necessidade de aprimorar os instrumentos de ação da Administração
Tributária Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Fica criado o Grupo Especial de Trabalho para Modernização da Administração
Tributária Municipal, com a finalidade de coordenar todas as ações relacionadas ao
desenvolvimento de medidas voltadas ao aperfeiçoamento das capacidades normativa,
organizacional, operacional e tecnológica da Administração Tributária Municipal.
Parágrafo Único - O Grupo Especial de Trabalho ficará diretamente vinculado ao Secretário
Municipal de Fazenda, Sr. Diogo Pereira do Nascimento e terá a coordenação a cargo dos servidores:
Walmir Franco - Coordenador e Reginaldo Eugênio Mosini -  Sub-coordenador, sendo constituído
pelos seguintes membros:
1º - Marta de Oliveira Preto Pais –  (Área de Recursos Humanos)
2º - Reginaldo Eugenio Mosini - (Área de Tributária)
3º - Walmir Franco - (Área de Informática)
4º - Darleni Domingues Gigli - (Área Jurídica)
5º - Bárbara Aparecida Pinto Teixeira – (Área de Administração)
6º - Rosana Aparecida de Toledo Tavares – (Área de Cobrança)
7º - Pedro Aparecido Francisconi – (Área de Cadastro)
Art. 2º - O Grupo Especial de Trabalho, como responsável pela coordenação das ações
modernizadoras na Área de Administração Tributária, terá as seguintes atribuições específicas:
I - Identificar e selecionar os principais problemas  (e suas causas) existentes na
Administração Tributária do Município e que vêm limitando a exploração eficiente do seu potencial
de receita, nas seguintes áreas e suas interseções:
a) Organização e Gestão;
b) Legislação Tributária;
c) Cadastros Fiscais;
d) Lançamento e Arrecadação dos Tributos;
e) Cobrança Amigável e Judiciária;
f) Fiscalização;
g) Anistias e Isenções;
h) Estudos Econômico - Tributários;
i) Atendimento ao Contribuinte;
j) Sistema e Tecnologia de Informação;
l) Relações intra e inter-institucionais;
m) Outras áreas correlatas.
II - Propor e detalhar as iniciativas para o enfrentamento e equacionamento dos problemas
identificados, coordenando estudos, levantamentos, a elaboração, implantação e o acompanhamento
de medidas internas e de projeto de modernização da administração tributária junto ao BNDES, bem
como, a outros órgãos oficiais;
Parágrafo Único - O Grupo Especial de Trabalho, observadas as disposições legais e ouvido
o Secretário Municipal de Fazenda, poderá recorrer à contratação de serviços de consultoria
técnica para realizar tarefas específicas de estudos, levantamentos e pesquisas para apoiar o
desenvolvimento das atividades de elaboração e implantação do projeto de modernização da
administração tributária.
Art. 3º - Os órgãos da Administração Municipal, especialmente a Secretaria de Planejamento,
Secretaria de Administração e a Procuradoria Geral, prestarão todo o apoio necessário ao
desenvolvimento das atividades do Grupo Especial de Trabalho.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de Junho 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

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

DECRETA
Art. 1º - Inclui parágrafo 4º ao artigo 4º do Decreto nº 2861/2010 conforme segue:
§ 4º - As linhas das empresas de ônibus suburbanos autos 8053 - Bragança Paulista X Águas de
Lindóia e autos 8054 – Bragança Paulista X Socorro e a linha intermunicipal 4569 farão o seguinte
trajeto: entrarão no Trevo dos Imigrantes pela Rua Joaquim de Souza Pinto, seguindo pela Rua
João Leonardelli e pela Rua Angelo Schirato Junior após pela Rua Idalga Meireles Ribeiro saindo
novamente na Rua Joaquim de Souza Pinto até a Rodovia Pompeu Conti, em seu trajeto sentido
Bragança X Socorro e vice-versa.”
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 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
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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

Sessão Ordinária de 17 de outubro de 2011 – 2ª 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.

                        ORDEM DO DIA
           Em 2.ª 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 em votação nominal;
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 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.

         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: O art. 1º do projeto de lei
nº 55/2011passa a ter a seguinte redação: “Art. 68 – O certificado de permissão é pessoal e
poderá ser transferido quando o proprietário não quiser mais trabalhar, desde que seu substituto
pague a taxa estabelecida pela Prefeitura Municipal. Parágrafo 1º  – Atendidas as formalidades
legais e regulamentares, a transferência do Alvará será procedida mediante o cancelamento do
anterior e expedição de outro em nome do adquirente Parágrafo 2º - A cessão da licença para
transporte individual de passageiros somente será permitida se o proprietário tiver trabalhado,
pelo menos, 05 (cinco) anos como motorista de táxi”. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Emenda nº 01/2011 ao Projeto de Lei nº 68/2011 da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira:
Em discussão: o vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto apresentou Pedido de
Vista da emenda, porém, oportunamente, verificado que a emenda não contava com
os devidos Pareceres das Comissões Permanentes foi a mesma retirada da pauta;
Emenda n.º 01/2011 ao Projeto de Lei n.º 69/2011 da Comissão Permanente de Justiça e
Redação e da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social:
O artigo 5.º e respectivo parágrafo 5.º passam a ter a seguinte redação.  “Art. 5º - O Conselho
Municipal de Educação será composto por 13 (treze) membros efetivos e igual número de suplentes,
sendo 01 (um) membro nato, representando o Departamento Municipal de Educação, garantida na
sua composição a representatividade dos diversos segmentos educacionais do município, bem
como de outros segmentos representativos da comunidade..............§ 5º - I - Diretor do Departamento
Municipal de Educação; II - 01 (um) Representante do Departamento Municipal de Educação; III 01
(um) Representante dos Diretores de Escolas Municipais; IV 01 (um) Representante dos Diretores
de Escolas Estaduais e Particulares; V 03 (três) Professores de Escola Pública de Educação
Infantil; VI 03 (três) Professores de Escola Pública de Ensino Fundamental; VII 01 (um) Membro de
Associação de Pais e Mestres de Escolas Públicas; VIII 01 (um) Servidor de Escola Pública; IX 01
(um) Representante do Conselho Tutelar.
Emenda nº 01/2011 da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira ao Projeto de Lei nº 70/2011:
Acrescenta o item “e” na cláusula 3ª da Minuta de Convênio de Cooperação Técnica objeto do
Projeto de Lei nº 70/2011 com a seguinte redação:”Cláusula Terceira 3ª - .............  ............... e) ser
inscrito no Programa de Microempreeendedor Individual - MEI.” Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade;
Emenda nº 02/2011 da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 70/2011: O
artigo 2º do Projeto de Lei nº 70/2011 passa a ter a seguinte redação: O art. 2º do Projeto
de Lei nº 70/2011 passa a ter a seguinte redação: “Art. 2º - O convênio poderá ser renovado
e ou prorrogado, sempre no interesse público, cumpridas as exigências estabelecidas nos termos
da minuta anexa que é parte integrante desta lei”. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 25/2011 – Substitutivo ao 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. Deliberação do
Plenário: aprovado por unanimidade;
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. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
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. Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade;
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. Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade;
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. Deliberação
do Plenário: aprovado por sete votos favoráveis e um contrário;
TRIBUNA LIVRE
(Artigo 298 do Regimento Interno)
INSCRITA: senhora MAGDA RIVAS
ASSUNTO: isenção do IPTU para vítimas da enchente de 17 de janeiro de 2011.

     COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
    PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de sua Mesa Diretora, na conformidade dos
artigos 290, I, 292 e 294 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convida a população socorrense
para participar da Audiência Pública a se realizar no dia 03 de novembro, quinta-feira, às 19hs.,
na Sala de Sessões da Câmara Municipal sito à Rua XV de Novembro n.º 18, para à apreciação do
Projeto de lei nº 74/2011, do Executivo Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do
município de Socorro para o exercício de 2012.
Luciano Kyochi Taniguchi– Presidente
Pedro Sabio Nunes– 1.º Secretário
Sheila Oliveira Silvério– 2.ª Secretária
                                                     COMUNICADO DE 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

              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.

Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

  CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

O brincar e o jogar são atos indispensáveis à
saúde física, emocional e intelectual da criança.
Sempre estiveram presentes na vida de
qualquer povo, desde os mais remotos tempos.
Por meio destas atividades, a criança
desenvolve a linguagem, o pensamento, a
socialização, a iniciativa e a auto-estima,
preparando-se para ser um cidadão capaz de
enfrentar desafios e participar da construção
de um mundo melhor.

Por isso, no 1º semestre deste ano, as
Escolas Municipais Moraes, Visconde
Soutelo e Cândido Alves de Godoy
trabalharam no projeto Brinquedos e
Brincadeiras, visando o desenvolvimento dos
alunos, a valorização dos brinquedos e
brincadeiras antigas, resgatando assim

tradições e culturas que vem sendo
substituídas por brinquedos e jogos
eletrônicos.

O projeto contou com a participação das
famílias que foram envolvidas pelas pesquisas
sobre as brincadeiras e brinquedos de infância
dos pais dos alunos. A partir dessas
lembranças, os alunos envolveram-se em
leituras sobre a origem das diferentes
brincadeiras, confecção de brinquedos e livros
de brincadeiras, elaboração de painéis e
vivências de diferentes brincadeiras.

O tema propiciou ainda abordagens nos
diferentes eixos do conhecimento e também a
maior integração entre a família e a escola
resultando em aspectos positivos na
aprendizagem dos alunos.

ESCOLAS TRABALHAM PROJETO QUE
RESGATA OS BRINQUEDOS E AS
BRINCADEIRAS TRADICIONAIS

Durante a realização da Expoflora, de 1 a 25 de
setembro, o Departamento de Assistência Social
de Socorro promoveu um passeio com os
componentes do Clube da Melhor Idade e do
Grupo Saber Viver Melhor Idade para visitarem
a feira, na cidade de Holambra.
A comemoração dos 100 anos da imigração
holandesa no país foi o tema da exposição de
arranjos florais do evento de 2011.
Na programação dos visitantes, um grupo de
70 pessoas, esteve a 7ª Mostra de paisagismo
e jardinagem “Minha Casa & Meu Jardim”, a

             Assistência Social leva visitantes
                     para a Expoflora 2011

Chuva de Pétalas, o passeio turístico por
Holambra que inclui a visita a um campo de
flores, as danças folclóricas e a culinária
holandesa.
Com o  apoio da Prefeitura de Socorro, o passeio
foi viabilizado com a doação de 40 convites do
Fundo Social de Holambra e 30 adquiridos pelo
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).
Além do intercâmbio cultural e social, este
passeio objetiva promover qualidade de vida,
lazer e entretenimento aos cidadãos que
buscam viver o que tem de “Melhor Idade”.

Com o intuito de aprimorar as técnicas já
utilizadas no Projeto Saber Viver – Melhor Idade
e proporcionar novos exercícios à turma, o
professor de Educação Física do Departamento
de Assistência e Desenvolvimento Social
participou do 27º Encontro da Feliz Idade 2011
que aconteceu em Águas de Lindóia, de 11 a 15
de setembro.

O evento ofereceu aulas de dança, ginástica
na cadeira, recreação aquática, dança de salão,
ginástica cerebral, caminhada holística, café
com biscoito e estória do tempo, tudo voltado
para o público da Melhor Idade.

 Estimulados por temas musicais, o público
presente efetuou exercícios lúdicos que, além
de exercitarem o corpo todo, oferecem melhoria

do condicionamento físico, de mobilidade, de
coordenação motora, de consciência corporal,
amplia a flexibilidade e a agilidade, entre outros
benefícios.

No evento, também foram ministradas as
palestras: “Como viver bem a idade que tem”,
com Mauro Guiselini;  “A arte de ser leve” com
Leila Ferreira e “Saúde e alto astral” com o Dr.
Artur Zular.

O Encontro acontece duas vezes no ano, em
cidades diferentes, a próxima edição,  o 28º
evento, será realizado em abril de 2012, na
cidade de São Lourenço/MG.

As aulas do Projeto Saber Viver – Melhor Idade
acontecem  todas as  terças e sextas-feiras às
8h30m no salão da Creche Jardim Janta Cruz.

Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social
participa do 27º Encontro da Feliz Idade 2011
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O FATU é o primeiro e único
Festival de Filmes Brasileiros
especializado nos temas Aventura,
Turismo e Sustentabilidade que
atinge público de todas as classes
sociais.

Como parte de suas atividades, o
Festival oferece ao público uma
oficina de vídeo digital onde as
pessoas aprendem a fazer filmes
digitais, gratuitamente, com aulas
práticas e teóricas.

Cada equipe participante finaliza
um filme que é apresentado no
último dia do festival. Alunos de
escolas de todo Brasil também
participam com suas respectivas
produções na categoria Juvenil
Escola. Além de assistidos pelo
público do festival os filmes são
julgados e o melhor deles,
premiados.
O FATU premia 12 categorias. Os
resultados foram: Melhor Filme
Profissional, “ Voice of the Xingu”,
de Luiz Werneck; Melhor Filme
Amador, ”A Terra a Gastar” de
 Cássia Mary Itamoto e Celina
Kurihara; Melhor Vídeo Reportagem,
“Patagônia: Um Paraíso Gelado” de
Anderson Vargas para o Globo
Repórter; Melhor Filme - Júri
Popular, “Boiadeiros do Brasil”, de
Ciro Porto para o EPTV Rede Globo
– Campinas; Melhor Filme Juvenil-

  Socorrenses prestigiam o FATU e vibram na premiação
                            dos vencedores do Festival

Escola, ”EVK 960 Capela São
Miguel”, da E.E. Prof. Josephina
Galvão de França Andreucci; Melhor
Filme Juvenil-Escola - Júri Popular,
“ Desafio Ambiental: Os mistérios da
Mata Ciliar” da Escola Municipal
Coronel Olímpio Gonçalves dos
Reis; Melhor Diretor, “Segredos do
Mundo – China” de Rony Curvelo
para a Rede CNT; Melhor Montagem,
“Especial 40 Anos Transamazônica:
a estrada sem fim”, de Gustavo
Costa para a Rede Record; Melhor
Trilha Sonora, “ Jordânia: de Amã a
Petra” de Júlio Mourão; Melhor
Fotografia, ”Naiá e a Lua” de

Leandro Tadashi; Melhor Roteiro,
“Tamanduá A Bandeira” de Ricardo
de Podestá; Menção Honrosa,

Várias atividades que a criançada
adora realizar marcaram, outubro,
o mês dedicado às crianças. Na
Creche Municipal Jardim Carvalho,
foram dias cheios de surpresas,
sorrisos e integração.

Teatro, passeio, oficinas de
brinquedos feitos com sucata,
pintura, modelagem, banho de
piscina e “baladinha” infantil,
animaram a Semana da Criança. As
atividades prosseguiram até o dia 20
com cama elástica, piscina de
bolinhas e algodão doce.

que a criança aprenda de forma
lúdica e, por isso, torna a
aprendizagem mais significativa.

Do Berçário 1 até o Maternal 2, as
turmas foram envolvidas e
motivadas com atividades especiais
preparadas pelos educadores e
demais funcionários que
transformaram a escola num
ambiente alegre e descontraído.

A direção da Creche agradece a
todos os funcionários envolvidos no
sucesso dessa semana de muita
alegria e parabeniza as crianças
pelo seu dia.

A Semana da criança na Creche
Municipal Jardim Carvalho foi pura
alegria !

O Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Mogi Guaçu (CBH-Mogi)
promoveu o 1º Concurso de
Desenho entre alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental das Redes
Estaduais e Municipais que
integram as Bacias do Mogi e Rio
Pardo, em comemoração ao Dia da
Árvore.

“Ano Internacional das Florestas:
Água e Floresta equilíbrio perfeito
para a vida” foi o tema do concurso
que selecionará 12 desenhos para
compor o calendário 2012 do CBH-
Mogi. Com esse tipo de atividade, o
Comitê busca sensibilizar e
promover uma nova cultura sobre a
importância da Água e da Floresta

Alunos das Escolas Municipais
participam de concurso do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Mogi

no cotidiano de todos e contribuir
com a mudança de valores e
ações para a proteção
recuperação e melhoria
socioambiental.

Desenhos de doze alunos de doze
escolas da Rede Municipal de
Ensino integram o grupo de material
que até o final de outubro, estarão
sendo avaliados por uma Câmara
Técnica de Educação Ambiental do
Comitê do Mogi.

No dia 2 dezembro está prevista
a premiação, em reunião plenária do
CBH-Mogi, dos desenhos
vencedores do concurso lançado,
em setembro, mês da
comemoração ao Dia da Árvore.

Esse tipo de atividade faz com

“Viajantes Radicais pelo caminho de
Lévi-Strauss” de Jader Lago e
Menção Honrosa, “Ecorede” de
Ulisses Serotini.

Nascido em 2004 no prédio da
Bienal do Ibirapuera O FATU migrou
para Socorro, em 2007 pelo fato da
cidade concentrar importante pólo
de esportes de Aventura, a 100 km
da capital.

Com visibilidade internacional, o
FATU participou de Mostras
Internacionais em diversas
cidades do Japão, como
convidado e hoje, ainda integra
projetos semelhantes. Em 2011 o
FATU estendeu seus braços e
alcançou o Rio Grande do Sul
conquistando espaço também na
cidade de Caxias do Sul.

Programe-se e participe da edição
2012 do FATU em Socorro.


