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O I Fórum de
Empregabilidade da Pessoa
com Deficiência foi um dos
assuntos da reunião do
Núcleo Regional III do
Conselho Estadual para
Assuntos da Pessoa com
Deficiência (CEAPcD) que
aconteceu em Socorro, na
última sexta-feira (4).

Feita a abertura da reunião
pelo vice-prefeito da cidade,
o diretor do Departamento
de Turismo apresentou as
bases que fundamentaram
o desenvolvimento do
Projeto Turismo Acessível e
suas projeções.

Nesta reunião do Núcleo
presidido por Ana Laura
Trentin Guimarães, foram
acolhidas as cidades de

  Conselho Estadual dos assuntos da pessoa
    com deficiência reúne-se em Socorro

Hortolândia, Leme, Amparo
e Limeira que pela primeira
vez participaram das
atividades de um dos dez
Núcleos Regionais que
compõem o Conselho
Estadual.

A ocasião também trouxe
à tona informações sobre a
III Conferência Nacional das
Pessoas com Deficiência;
sobre a regularização dos
Núcleos por meio dos
formulários do Conselho
Estadual; sobre a cartilha
“Conselhos: canal legítimo
de participação” e entre
outros, a “Virada Inclusiva”
que integrará a
comemoração do Dia
Internacional da Pessoa

dezembro.
A ampliação do número de

municípios ligados ao
Núcleo indica o crescimento
da importância, do grau de
conscientização e de
sensibilização social que
envolve o tema que trata o
Conselho, a pessoa com
deficiência.

Realizada com apoio da
Prefeitura Municipal e do
COMDEF, a reunião contou
com a participação do
presidente do CEAPcD,
Wanderley de Assis, do
presidente do Conselho
Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
(CONADE), Ricardo
Pedroso e do presidente da
Câmara Municipal.

     Alteração na Lei
estabelece embalagem
 gratuita nos comércios

O mês de novembro
iniciou trazendo
comodidade aos usuários
de algumas linhas do
transporte coletivo das
empresas que operam na
cidade de Socorro.

Desde o  dia 9, os ônibus
Suburbanos (Circulares)
que fazem as rotas:
Bragança Paulista a Águas
de Lindóia – autos 8053 e
Bragança Paulista a
Socorro – autos 8054 e os
carros da linha
Intermunicipal que fazem o
trajeto Socorro x Monte
Alegre do Sul, percorrem
algumas ruas da cidade,
próximas ao Trevo dos
Imigrantes, na Rodovia
Pompeu Conti.

coletivos deixam a Rodovia
seguindo pela Rua Joaquim
de Souza Pinto até a Rua
João Leonardelli, onde os
carros passaram a fazer
uma parada para embarque
e desembarque, em frente à

                               Coletivos
      alterada trajetória de algumas linhas

Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL).

Deste ponto, os autos
retomam o caminho de volta
a Rua Joaquim de Souza
Pinto até chegar à Rodovia,
onde seguem viagem.

A Divisão de Limpeza
Pública da Prefeitura
Municipal de Socorro,
informa que serão retiradas
as Lixeiras de Ferro da  Av.
Irmãos Picarelli, no centro
da cidade, pois as mesmas
estão sendo utilizadas de

             Comunicado
forma inadequada
causando sujeira e poluição
visual.

Aos moradores,
solicitamos que colaborem
colocando o lixo doméstico
nas calçadas, rente ao meio
fio, das 16h às 18h30min.

com Deficiência, no dia 3 de

Especificamente, esses Prefeitura Municipal

Considerando as diferente
interpretações da Lei que
regulamentou a utilização
das sacolas plásticas nos
e s t a b e l e c i m e n t o s
comerciais, e as inúmeras
reclamações dos
consumidores em relação à
prática adotada pelo
comércio de não dispor de
embalagem gratuita na
finalização da venda, o
PROCON local percebeu o
momento de intervir.

Com base no Código de
Defesa do Consumidor que
profere “o fornecedor deve
oferecer alguma forma de
embalagem gratuita e
adequada para a finalidade
da prestação do serviço ao
consumidor”, a
coordenadora do PROCON/
Socorro procurou a Prefeita
que com o parecer do
Depto. Jurídico do município
e do CONDEMA,
encaminhou à Câmara uma
proposta de alteração na Lei
3407/2011 que vai de
encontro ao anseio dos
consumidores sem ferir a

proposta de consumo
sustentável e consciente
como forma de preservação
do meio ambiente e a
proteção da saúde e
segurança do consumidor.

Aprovada por
unanimidade, a proposta
encaminhada à Câmara
determina que os
e s t a b e l e c i m e n t o s
comerciais devem fornecer
ao consumidor as sacolas
plásticas de material
compostável ou
b i o d e g r a d á v e l ,
gratuitamente. A Lei ainda
proíbe a utilização das
sacolas plásticas
oxibiodegradável e continua
a permitir a venda das
sacolas ecológicas
retornáveis.

Com a alteração na Lei
que entra em vigor hoje (11/
11), o estabelecimento
comercial que não dispuser
das embalagens estará
sujeito às penalidades
previstas no Código de
Defesa do Consumidor
(CDC).
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PORTARIA Nº 5786/2011

DECRETO Nº 2960/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso do “Teatro do Centro Cultural” nos dias 04 a 20 de novembro de 2011, ao
Abrigo Lar de Jesus “Amelie Boudet” representada por seu presidente Luís Fabiano de Oliveira,
para realização de espetáculo “Peripécias, Magia, Glamour – O Circo Chegou”, pelo Estúdio
de Dança Roger Crivelini, nos termos do Processo Administrativo nº 2011/007401.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo a referida entidade 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 Outubro de 2011.

  Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 2964/2011

“Abertura de Crédito Adicional Suplementar”
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$ 142.000,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil Reais), para reforço das
seguintes dotações do orçamento vigente:

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

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as  disposições em
contrário.
                          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 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 Depto dos Negócios Jurídicos

“Abertura de Crédito Adicional Suplementar”
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$ 341.111,86 (Trezentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Onze Reais e
Oitenta e Seis Centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

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

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as  disposições em
contrário.
                              Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de Julho de 2011.
                                    Marisa de Souza Pinto Fontana -  Prefeita Municipal
                                Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
                      Darleni Domingues Gigli - Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 2998/2011

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

DECRETA
Art.1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 430.000,00 (Quatrocentos e Trinta Mil Reais), para reforço das
seguintes dotações do orçamento vigente:

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

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 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

DECRETO Nº 3000/2011

“Regulamenta a Lei Complementar nº 165/2011 que autoriza a instituição de áreas para
estacionamento de veículos na Zona Azul”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                      DECRETA:
Art. 1º - São denominadas áreas da “Zona Azul”, através  de sistema de estacionamento rotativo
pago as áreas devidamente sinalizadas e integradas pelas seguintes vias públicas:
a) Rua General Glicério, até o entroncamento com a Rua Dr. Alfredo de Carvalho Pinto.
b) Rua Campos Salles em toda sua extensão.
c) Rua 13 de Maio em toda a sua extensão.
d) Praça Santos Dumont, compreende todas a suas vagas.
e) Rua José Bonifácio até o entroncamento com a Rua Dr. Alfredo de Carvalho Pinto.
f) Rua Padre Antonio Sampaio em toda sua extensão.
g) Avenida Coronel Germano em toda sua extensão.
h) Rua Antonio Pereira Pinto, até o entroncamento com a Rua Capitão José Batista Pereira de
Araújo.
Art. 2º - O estacionamento de veículos nas áreas da Zona Azul estabelecidas no artigo anterior
fica sujeito ao pagamento de tarifa no valor de R$1,00 (um real) pelo período de uma hora, podendo
ser prorrogado uma única vez por igual período.
Art. 3º - O horário para funcionamento da Zona Azul será entre 9 (nove) horas e 18 (dezoito)
horas de segunda a sexta-feira, entre 9 (nove) horas e 14 (catorze) horas no sábado, sendo
estendido até o horário de funcionamento do comércio, em ocasiões especiais, fixadas pelo
Executivo,
Art. 4º - Ficam isentos do pagamento da tarifa de utilização do estacionamento rotativo pago:
I - Os veículos de aluguel (táxi) usados no transporte de passageiros pelo período de 10 (dez)
minutos;
II - Os veículos oficiais das esferas federal, estadual e os pertencentes ao Município, quando
efetivamente em serviço, devendo estar convenientemente identificados;
III - Veículos conduzidos ou para condução de deficientes, desde que devidamente identificados,
nas vagas reservadas, conforme Lei Federal de Acessibilidade - Lei nº 10.098/2000, art. 7º.
IV – Os Idosos acima de 60 (sessenta) anos, considerando a Lei Federal nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que em seu art. 41 estabelece a
obrigatoriedade de se destinar 5% (cinco por cento) das vagas em estacionamento regulamentado
de uso público para serem utilizadas exclusivamente por idosos pelo período de 60 (sessenta)
minutos;
V - Os Oficiais de Justiça do município, desde que estejam no pleno exercício das suas atividades
pelo período de 30 (trinta) minutos.
Parágrafo único. Os veículos acima embora isentos de pagamento deverão respeitar as demais
condições de utilização do estacionamento rotativo, especialmente no que se refere ao tempo de
uso.
Art. 5º - O estacionamento de veículos para carga e descarga de mercadorias é permitido, nos
dias úteis de segunda a sexta-feira no horário compreendido entre 5 (cinco) e 9 (nove) horas, e
das 18 (dezoito) horas às 24 (vinte quatro) horas, e nos domingos das 6 (seis) horas até 22 (vinte
duas) horas.
§ 1º. A carga e descarga de materiais de construção, concreto, mudanças e outros só será
permitida fora do horário de funcionamento da Zona Azul, obedecendo ao disposto no caput do
Art. 5º desta Lei.
§ 2º. Em nenhuma hipótese, os veículos empregados nos serviços de carga e descarga de
mercadorias poderão infringir as normas regulamentares contidas nesta Lei, bem como as demais
normas regulamentares de trânsito, sendo também vedado depositar cargas nos passeios e pista
de rolamento.
Art. 6º - Nos termos do § 1º do artigo 9º da lei Complementar nº 165/2011, a concessão será
precedida de licitação na modalidade de Concorrência Pública, pelo prazo de 1 (um ) ano podendo
ser prorrogada até o limite permitido pela lei 8666/93 e alterações posteriores
§ 1º - O valor da Concessão deverá ser de no mínimo de 15% do valor total da arrecadação mensal
auferido  pela concessionária.
§ 2º O pagamento do valor da concessão referido no parágrafo anterior não  isenta a concessionária
quanto aos demais encargos tributários.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo que, as demais disposições
a respeito da implantação da Zona Azul no município, seguirá as disposições contidas na Lei
Complementar 165/2011 e as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
                    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de Novembro 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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a respeito da implantação da Zona Azul no município segue as disposições contidas na Lei
Complementar 165/2011 e as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
                     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de Novembro 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

LEI  Nº 3486 / 2011

LEI  Nº 3493/ 2011

“Dá denominação à via pública de “Estrada Municipal Celestino de Pompéia Calafiori”, conforme
especifica.”
                           “De autoria do Vereador Presidente Pedro Sabio Nunes - PSDB”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica denominada “Estrada Municipal Celestino de Pompéia Calafiori”, a estrada de
acesso ao Cristo Redentor, conforme mapa em anexo.
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 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

LEI  Nº 3494 / 2011

“Altera os artigos 2º e 3º da Lei nº 3407/2010 que trata sobre o uso de sacolas plásticas
utilizadas pelos estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Socorro e dá
outras providências”.
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Os artigos 2º e 3º da Lei nº 3407/2010 passam a ter a seguinte redação:
“Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais de Socorro deverão substituir a totalidade das sacolas
plásticas de material convencional, que são fornecidas gratuitamente aos consumidores, por
outras de material compostável ou biodegradável”.
Parágrafo Único – Fica proibida a utilização de sacolas plásticas oxibiodegradáveis.
Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais de Socorro poderão disponibilizar aos consumidores,
em locais de boa visibilidade, a opção de compra de sacolas ecológicas retornáveis.
Parágrafo único: A opção deste artigo não desobriga os estabelecimentos comerciais do
fornecimento gratuito de que trata o artigo anterior.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de Novembro 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

LEI  Nº 3495 / 2011

“Dispõe sobre autorização para Permissão de Uso a título precário e por tempo
indeterminado de próprio municipal que especifica e dá outras providências.”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a permitir o uso, a título precário, por tempo
indeterminado, de um prédio desativado onde funcionou a Escola Municipal do Bairro do Serrote,
pertencente ao patrimônio municipal, para uso das instalações da ACAS – Associação dos
Produtores de Café de Socorro, entidade civil sem fins lucrativos, a qual tem por objetivo incentivar
a cafeicultura de qualidade, a fixação do homem do campo, a melhoria do padrão de vida dos
agricultores e o desenvolvimento da agricultura sustentável.
Art. 2º - A referida permissão de uso, com fulcro nos Artigos 68, X c.c. 92, §3º, da Lei Orgânica
do Município, deve seguir as seguintes condições:
I - o permissionário poderá  realizar todas as reformas necessárias à adequação do referido
prédio às suas necessidades, sem alteração de suas características originais, mediante aprovação
prévia do Departamento de Obras Rurais da Prefeitura;
II – a permissão se dará em caráter personalíssimo e intransferível;
III - o permissionário será responsável pela guarda e conservação do imóvel, bem como, pelo
pagamento de encargos que recaiam ou venham a recair sobre o mesmo, durante o prazo da
permissão;
IV – o imóvel deverá ser restituído em perfeitas condições de uso ao Município.
Parágrafo único - A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, devendo o
permissionário restituir o imóvel nos seguintes prazos e condições:
I – no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante simples notificação administrativa;
II – no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da notificação, caso o permissionário deixe de usar o
imóvel para os fins previstos ou desvirtuar sua finalidade.
Art. 3º - O permissionário não terá direito a indenização de qualquer espécie, por benfeitorias
introduzidas no imóvel ou serviços prestados durante a vigência da presente permissão.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de Novembro 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

“Dispõe sobre a inclusão da Campanha do ‘Outubro Rosa’, no calendário oficial de
eventos do município de Socorro”.
                                “De autoria do Vereador João Pinhoni Neto - DEM”
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 - Esta Lei dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do Município de Socorro,
da Campanha do ‘Outubro Rosa’, movimento no qual as ações são direcionadas a
conscientização para a prevenção do diagnostico precoce do câncer de mama e a importância da
mamografia anual a partir dos 40 anos de idade.
Art. 2º - É de competência da Associação São Peregrino, entidade sem fins lucrativos de utilidade
publica municipal, a definição das atividades da campanha.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de Novembro 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

No último domingo (06), aconteceu a terceira
rodada do Campeonato Socorrense de Futebol,
realizado pelo Departamento Municipal de
Esportes.
Os jogos estão acontecendo no Estádio do Clube
União, todos os domingos, com início da primeira
partida às 15h.
No último final de semana foram mais 2 jogos,

muito disputados e com grande público presente
no “Nagibão”.
Os resultados dos jogos foram:
1° jogo - TREZE F.C  0 X 0 LAVRAS DE CIMA
(BORIN)
2° jogo - VILA NOVA 0 X 0 GALERA
Neste final de semana, mais 2 jogos movimentam
o campeonato:

 CAMPEONATO SOCORRENSE DE FUTEBOL – 2011 / 2012 ESTADIO NAGIB CHAIB-UAC

                Acompanhe a tabela dos próximos jogos e prestigie o esporte local

Conforme o Projeto “Paternidade Responsável” do Parecer 323/2008, a 2ª Vara da Comarca
de Socorro orienta aos pais que tem interesse na legalização da paternidade das crianças e
jovens que não tem a paternidade estabelecida em seus registros de nascimento, a procurar o
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca.
                                               Érika Silveira de Moraes Brandão
                                                     Exma. Juíza de Direito

                                 Comunicado à População

Durante o mês de novembro, encontra-se aberto o período para realização das Matrículas para
a Educação de Jovens e Adultos, o EJA.
As matrículas para o Ensino Fundamental (2º ao 5º ano), poderão ser feitas na Escola Municipal
Cel. Olimpio Gonçalves dos Reis.
Documentos necessários: cópia de RG, CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento e
Comprovante de Residência.

                        Matrículas para o EJA
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CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SOCORRO

- R E G I M E N T O  I N T E R N O –
CAPÍTULO I – Da Natureza e Organização

Art. 1° - O Conselho Municipal do Plano Diretor do Município de Socorro, atendendo ao disposto no
inciso III, do Artigo 3°, da Lei Municipal n° 3.364, de 11 de junho de 2010, cria e aprova o presente
Regimento Interno, a fim de estabelecer suas normas de funcionamento e organização.
Art. 2° - O Conselho Municipal do Plano Diretor do Município de Socorro, criado por Legislação
Municipal como órgão consultivo e de assessoramento ao Prefeito Municipal, integrante do Sistema
de Planejamento, tem por finalidade opinar sobre propostas de atualização, alteração e
regulamentação do Plano Diretor e de suas leis complementares, bem como opinar sobre programas
e planos relacionados com as transformações urbanísticas do Município.
Art. 3° - Cabe ao Conselho Municipal do Plano Diretor do Município de Socorro, para cumprimento
de sua competência legal, reger-se pelas disposições constantes na Lei n° 3.364, de 11/06/2010
e nas demais leis correlatas.
CAPÍTULO II - Da Composição do Conselho e dos Mandatos
Art. 4° - O Conselho Municipal do Plano Diretor será composto por 16 (dezesseis) membros,
sendo:
I - 6 (seis) conselheiros representantes do Poder Executivo, empresas e autarquias municipais,
indicados pelo Prefeito Municipal e;
II - 10 (dez) conselheiros representantes de organizações de sociedade civil, a saber:
a) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
b) 1 (um) representante da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Socorro;
c) 1 (um) representante do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo;
d) 1 (um) representante de uma das Entidades Ambientalistas do Município;
e) 1 (um) representante das entidades de classe da Educação;
f) 1 (um) representante de Associações Organizadas da Sociedade Civil;
g) 1 (um) representante de Associação de Amigos de Bairros;
h) 1 (um) representante da Associação Comercial e Empresarial de Socorro;
i) 1 (um) representante do CONDEPHACNAS – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arquitetônico, Cultural e Natural de Socorro e;
j) 1 (um) representante do CRECI – Conselho Regional de Imobiliárias.
§1° - Os representantes do Poder Executivo, titulares e suplentes, serão nomeados por livre
escolha do Prefeito Municipal, devendo, todavia, ter capacitação necessária à composição do
órgão, preferencialmente em nível superior nas áreas de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente
e Jurídica, ou alternativamente em nível técnico.
§2° - Os representantes da sociedade civil deverão ser indicados pelos órgãos representativos,
em lista tríplice para escolha do Prefeito Municipal, das quais serão extraídos os titulares e
respectivos suplentes.
§3º - A nomeação dos membros do Conselho Municipal do Plano Diretor deverá ser formalizada por
Decreto do Executivo.
§4º - Os membros do Conselho terão suplentes que os substituirão em suas ausências e
impedimentos.
§5º No caso de vacância, antes do término do mandato, será feita nova indicação pela mesma
entidade para o período restante.
Art. 5° - Os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor, não serão remunerados a qualquer
título.
CAPÍTULO III – Das Atribuições do Presidente
Art. 6° - O Conselho será presidido pelo Diretor de Administração, Gestão e Planejamento ou, na
sua ausência, por seu suplente.
Art. 7° - São atribuições do Presidente:
I – coordenar as atividades do Conselho;
II – convocar as reuniões do Conselho, dando ciência aos seus membros;
III – organizar a ordem do dia das reuniões;
IV – abrir e encerrar as reuniões do Conselho;
V- determinar a verificação da presença;
VI – determinar a leitura da ata e das comunicações dirigidas ao Conselho;
VII- assinar as atas, uma vez aprovadas, juntamente com os demais membros do Conselho;
VIII – conceder a palavra aos membros do Conselho, não permitindo divagações ou debates
estranhos ao assunto;
IX – colocar as matérias em discussão e votação;
X – anunciar o resultado das votações, decidindo-as em caso de empate;
XI – proclamar as decisões tomadas em cada reunião;
XII – decidir sobre as questões de ordem ou submetê-las à consideração dos membros do Con-selho
quando omisso o Regimento;
XIII – propor normas para o bom andamento dos trabalhos do Conselho;
XIV – mandar anotar os precedentes regimentais para solução de casos análogos;
XV – designar relatores para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos nas reuniões;
XVI – assinar os livros destinados aos serviços do Conselho e seu expediente;
XVII – agir em nome do Conselho, mantendo todos os contatos com as autoridades com as quais
deve ter relações;
XIII - representar socialmente o Conselho e delegar poderes aos seus membros para que façam
essa representação;
XIX – conhecer das justificações de ausência dos membros do Conselho;
XX – propor ao Conselho as revisões do Regimento Interno julgadas necessárias.
CAPÍTULO IV – Dos Membros do Conselho
Art. 8° - Compete aos membros do Conselho do Plano Diretor:
I – participar de todas as discussões e deliberações do Conselho;
II – votar as proposições submetidas à deliberação do Conselho;
III – apresentar proposições, requerimentos, moções e questões de ordem;
IV – comparecer às reuniões na hora prefixada;
V – desempenhar as funções para as quais forem designados;
VI – relatar os assuntos que lhe forem distribuídos pelo Presidente;
VII – obedecer às normas regimentais;
VIII – assinar as atas das reuniões do Conselho;
IX – apresentar retificações ou impugnações às atas;
X – justificar seu voto, quando for o caso;
XI – apresentar à apreciação do Conselho quaisquer assuntos relacionados com suas atribuições.
Art. 9º - Ficará extinto o mandato do membro que deixar de comparecer a 3(três) reuniões
con-secutivas ou 4(quatro) intercaladas, sem justificação.
§1º - O prazo para requerer justificação de ausência é de 2(dois) dias úteis, a contar da data da
reunião em que se verificou o fato;
§2º - Nos casos previstos neste artigo, extinto o mandato, o membro titular será substituído por
seu suplente, até que seja feita nova indicação pela mesma entidade para o período restante.
CAPÍTULO V – Dos Serviços Administrativos do Conselho
Art. 10 – Os serviços administrativos do Conselho serão exercidos por Secretário Executivo,
nomeado pelo Presidente do Conselho, competindo-lhe as seguintes atribuições:
I – secretariar as reuniões do Conselho;
II – receber, preparar, expedir e controlar a correspondência;
III – preparar a pauta da reunião;
IV – providenciar os serviços de datilografia ou de digitação e impressão;
V – providenciar os serviços de arquivo e documentação;
VI – lavrar as atas, fazer sua leitura e a do expediente;
VII – recolher as proposições apresentadas pelos membros do Conselho;
VIII – registrar a freqüência dos membros do Conselho às reuniões;
IX – anotar os resultados das votações e das proposições apresentadas;
X – distribuir aos membros do Conselho as pautas das reuniões, os convites e as comunicações.
CAPÍTULO VI – Das Reuniões
Art. 11 - As reuniões do Conselho Municipal do Plano Diretor serão ordinárias e extraordinárias,
realizadas normalmente no Centro Administrativo, podendo, entretanto, por decisão de seu Presidente
ou do plenário, realizar-se em outro local.
§ 1º - As reuniões ordinárias poderão, havendo necessidade e por aprovação do Conselho,
manter-se em caráter permanente até a solução da matéria objeto da deliberação.
§ 2º - As reuniões extraordinárias poderão, segundo o fim a que se destinam e a forma pela qual
se realizam, assumir o caráter de solenes.
Art. 12 - As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho, que será substituído, na sua
ausência ou impedimento, por seu Suplente e este sucessivamente na ordem hierárquica do
Conselho.
Parágrafo Único - Quando presente o Prefeito Municipal, terá ele a Presidência de Honra.
Art. 13 – Nas reuniões ordinárias e extraordinárias convocadas pelo Presidente do Conselho, será
dada ciência aos membros titulares e suplentes da convocação, inclusive através de meio eletrônico,
em que será comunicado as matérias constantes da pauta da reunião.

Art. 14 - As reuniões ordinárias realizar-se-ão a cada 6 (seis) meses, na última quinta-feira dos
meses de novembro e maio, às 17h e 00min, e terão a duração máxima de duas horas e trinta
minutos.
Art. 15 - As reuniões extraordinárias poderão ser marcadas para qualquer dia e hora, com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sempre por convocação do Presidente ou de
seu substituto legal nas ausências ou impedimentos, por iniciativa deste ou requerimento de dois
terços dos membros do Conselho, sendo vedados debates ou deliberações a respeito de qualquer
matéria não contemplada expressa e previamente na convocação.
Art. 16 - As reuniões extraordinárias obedecerão o disposto nesse Regimento para as reuniões
ordinárias.
Art. 17 - As reuniões solenes destinar-se-ão a comemorações e homenagens e serão sempre
convocadas pela Presidência por deliberação favorável de dois terços dos membros do Conselho.
Art. 18 - As reuniões serão instaladas com maioria simples, ou seja, com a presença de, no mínimo,
9 (nove) membros do Conselho em efetivo exercício.
§1º Se, à hora marcada para o início dos trabalhos não houver quorum suficiente, será aguardada
durante 30 (trinta) minutos a composição do número legal.
§2º Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, sem que haja quorum, o Presidente do
Conselho convocará nova reunião, que se realizará no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas
e máximo de 72 (setenta e duas) horas, que, neste caso, será instalada com qualquer número de
membros presentes.
Art. 19 - As reuniões ordinárias e extraordinárias poderão ser suspensas antes do prazo regimental,
a juízo do Presidente, no caso de esgotar-se a pauta dos trabalhos, ou devido ao não comparecimento
do número de membros exigido para as deliberações.
Art. 20 - À hora estipulada, o Presidente, ou quem o substitua na forma deste Regimento, declarará
aberta a sessão, determinando a anotação dos Conselheiros presentes.
Parágrafo único - Os trabalhos serão relatados circunstanciadamente no livro de atas das reuniões,
que serão encerradas pelo Presidente.
Art. 21 - As reuniões ordinárias poderão contar com a presença de assessores técnicos,
funcionários ou servidores dos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como, de pessoas
cuja audiência seja considerada útil para esclarecimentos e informações, por solicitação do
Presidente e ouvido o Conselho, sendo-lhes facultada manifestação apenas se solicitada, sobre
matéria técnica para esclarecimento das opiniões formais do Conselho.
Art. 22 - As reuniões ordinárias serão divididas em três partes: expediente, proposição e ordem do
dia.
CAPÍTULO VII - Do Expediente
Art. 23 - Constarão do expediente os seguintes itens:
I - comunicação e justificação de ausência de Conselheiros;
II - votos e moções;
III - leitura abreviada de documentos para ciência do Conselho e ulteriores providências, no
período imediatamente posterior à última reunião ordinária ou extraordinária do Conselho;
IV - comunicações dos Conselheiros.
CAPÍTULO VIII - Das Proposições
Art. 24 - Findo o expediente, serão destinados 15 (quinze) minutos, prorrogáveis uma única vez,
por igual período, se necessário, para a leitura de proposições, quer de Conselheiros, quer de
terceiros.
Art. 25 - Usarão da palavra, nesta oportunidade os Conselheiros inscritos até o final do expediente
para formular proposições, na ordem cronológica de sua inscrição.
Parágrafo único - As proposições dos Conselheiros precederão as de terceiros, que serão lidas
pelo Secretário da sessão.
Art. 26 - A conclusão da proposição deve ser apresentada antecipadamente, por escrito, podendo
a justificativa ser feita verbalmente.
Art. 27 - Cada Conselheiro disporá do prazo máximo de 5 (cinco) minutos consecutivos para
justificar, em conjunto, todas as proposições que houver apresentado por escrito.
Parágrafo Único - Após justificativa, se nenhum Conselheiro pedir a formação de processo, a
proposta será discutida no prazo de 10 minutos e votada.
Art. 28 – Caso seja solicitada a formação de processo, o Presidente do Conselho nomeará relator
para a matéria, designando-lhe prazo para apresentação de sua manifestação.
CAPÍTULO IX – Ordem do Dia
Art. 29 - Findo o expediente e esgotado o prazo para as proposições, o Presidente dará início à
discussão e votação da ordem do dia, organizada pelo Presidente, que dela dará conhecimento,
por escrito, aos membros do Conselho, antes do início da sessão.
Parágrafo único - A matéria constante da pauta da ordem do dia obedecerá a seguinte ordem:
I - matéria em regime de urgência;
II - votações e discussões adiadas;
III - demais matérias, segundo antiguidade.
Art. 30 - O deferimento dos pedidos de urgência ou de preferência dependerá da aprovação do
plenário.
Art. 31 - A ordem do dia poderá ser suspensa ou alterada mediante aprovação do plenário, nos
casos de:
I - inclusão de matéria relevante;
II - inversão preferencial;
III - adiamento;
IV - retirada de pauta.
Art. 32 - O adiamento da discussão ou votação será requerido verbalmente, devidamente justificado,
o qual será submetido a votação pelos membros do Conselho.
§1º Aprovado o pedido de adiamento, será marcada, imediatamente, reunião extraordinária em que
será retomada a discussão ou votação adiada.
§2º O adiamento de votação só poderá ser requerido antes de iniciado o processo de votação.
§3º É vedado o segundo adiamento de qualquer matéria, a requerimento do mesmo Conselheiro.
CAPÍTULO X - Da Discussão
Art. 33 - Apresentado o assunto em pauta e colocado em discussão pelo Presidente, será concedida
a palavra primeiramente ao relator e posteriormente aos demais membros do Conselho que a
solicitarem.
Art. 34 - Serão concedidos os seguintes prazos para debates:
I - ao relator, 15 (quinze) minutos para a leitura de seu relatório e voto;
II - aos demais Conselheiros, 3 (três) minutos.
§1º – Durante a discussão será facultado a cada membro do Conselho solicitar pedido de vista,
pelo prazo máximo de 7 (sete) dias, uma única vez, para emissão de manifestação escrita sobre
a matéria.
§2º – O membro do Conselho que solicitar vista deverá apresentar sua manifestação na reunião
imediatamente posterior àquela em que foi pedido vista.
Art. 35 - Será facultada a apresentação de emendas ou substitutivos durante a discussão.
Parágrafo único - As emendas e os substitutivos deverão ser apresentados por escrito, referindo-
se especificamente ao assunto em discussão, podendo ser destacadas emendas para constituição
de nova proposição quando a Presidência julgar pertinente, ou por solicitação de membro do
Conselho.
Art. 36 - Não havendo mais oradores, o Presidente encerrará a discussão da matéria e procederá
à votação.
CAPÍTULO XI - DA VOTAÇÃO
Art. 37 - As deliberações do Colegiado serão tomadas por maioria simples de votos.
Parágrafo único - Caberá ao Presidente apenas o voto de qualidade.
Art. 38 - Os processos de votação são os seguintes:
I - simbólico, em que o Presidente solicitará que os membros do Conselho a favor permaneçam
como estão e os discordantes se manifestem e, em seguida, proclamará o resultado da votação;
II - nominal, em que os membros do Conselho serão chamados a votar, pelo Presidente, anotando
o Secretário as respostas e passando a lista à Presidência, para proclamação do resultado;
Art. 39 - Na votação simbólica ou nominal, será lícito ao membro do Conselho retificar o seu voto
antes de proclamado o resultado da votação.
Parágrafo Único – A votação será nominal sempre que houver requerimento de quaisquer membros
do Conselho.
Art. 40 - As declarações de votos não poderão ultrapassar o prazo de 03 (três) minutos e deverão
ser enviadas à mesa por escrito, até o final da sessão, para efeito de registro.
Art. 41 - Poderá o membro do Conselho pedir a palavra para o encaminhamento da votação,  pelo
prazo de 03 (três) minutos, inadmitidos os apartes.
Art. 42 - Na votação, terá preferência o substitutivo; se rejeitado, será votada a proposição
original.
Art. 43 - Nenhuma emenda poderá ser apresentada depois de iniciada a votação.
Art. 44 - A votação das emendas seguirá a seguinte ordem:
I - emendas supressivas;
II - emendas substitutivas;
III - emendas aditivas;
IV - emendas de redação.
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Art. 45 - Caso o Relator ser voto vencido, o Presidente designará um membro do Conselho com
voto vencedor, de preferência o autor do substitutivo ou emenda, para redigir o voto vencedor,
cuja redação será submetida ao plenário na sessão seguinte.
Art. 46 - As súmulas de todas as decisões do Conselho deverão constar não apenas das atas das
reuniões, mas também dos processos a que se referirem, assinadas pelo Presidente e pelo
redator da decisão final.
CAPÍTULO XII – Das Atas
Art. 47 - A ata é o resumo das ocorrências verificadas nas reuniões do Conselho.
Parágrafo Único – As atas devem ser escritas seguidamente, sem rasuras ou emendas.
Art. 48 - As atas serão redigidas e, em seguida, assinadas por cada membro presente do Conselho,
ao final de cada reunião, e arquivadas para efeito de registro.
CAPÍTULO XII – Das Disposições Finais
Art. 49 - Terão acesso aos documentos em tramitação quaisquer  membros do Conselho.
Parágrafo único - Qualquer outro interessado não relacionado neste artigo, deverá solicitar

informações mediante requerimento protocolado na Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.
Art. 50 - As deliberações do Conselho serão divulgadas apenas por seu Presidente e, na sua
ausência, pelo seu substituto legal, devendo ser publicadas no Diário Oficial do Município.
Art. 51 - Em caso de dúvida a respeito da interpretação ou aplicação do presente Regimento, o
membro do Conselho poderá suscitar questão de ordem no prazo de 03 (três) minutos, vedados
os apartes.
Parágrafo único - Compete à Presidência decidir a questão de ordem suscitada.
Art. 52 - As decisões sobre interpretação do presente Regimento, bem como sobre casos omissos,
serão registradas em ata e anotadas em livro próprio, passando a constituir precedentes que
deverão ser observados.
Art. 53 – O presente regimento interno poderá ser modificado mediante proposta de um terço dos
membros e aprovação de dois terços de seus membros.
Art. 54 - O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município.
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                             CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Sessão Ordinária de 7 de novembro 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: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 17 de outubro de 2011. Deliberação
do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente recebido da senhora Prefeita
Ofício nº 879/2011: encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal relativa ao mês de
setembro/2011. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças e
orçamento para elaboração de pareceres;
Ofício nº 882/2011: acusa o recebimento das indicações de nºs 248/2011 a 252/2011, apresentadas
na sessão ordinária de 17 de outubro p. passado. Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores;
Ofício nº 885/2011: encaminha resposta do Pedido de Informação nº 41/2011, do vereador Pedro
Sabio Nunes, o qual solicitou informações a respeito da concessão de vale transporte aos
servidores municipais. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício nº 886/2011: acusa o recebimento das indicações de nºs 225/2011 a 247/2011, apresentadas
na sessão ordinária de 03 de outubro p. passado. Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores;
Ofício nº 887/2011: encaminha resposta do Pedido de Informação nº 40/2011, do vereador André
Eduardo Bozola de Souza Pinto, o qual solicitou informações a respeito da participação de Socorro
na Adventure Sport Fair nos anos 2010 e 2011. Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores;
Ofício nº 914/2011: encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 27/2011, que altera o número de
vagas dos empregos de Servente e Trabalhador Braçal no Quadro de Empregos Permanentes da
Lei Comp. nº 58/2001. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes
para elaboração de pareceres;
 Ofício nº 923/2011: encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 28/2011, que reorganiza o Plano
de Carreira e Remuneração do magistério Público Municipal. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Ofício nº 1277/2011 do Departamento Municipal de Saúde: encaminha relatório referente à
Audiência Pública do 3º trimestre de 2011. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos
vereadores;

Expediente recebido de diversos
Ofício nº 60/2011 do Conselho Municipal do Meio Ambiente: responde ao Ofício nº 12/2011,
da Comissão de Justiça e Redação, encaminhando parecer quanto aos Projetos de Lei
Complementares nºs 14, 19, 20, 21 2 22/2011. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se
às Comissões Permanentes para análise;
Comunicados do Ministério da Saúde: informam a liberação de recursos para o município no
valor total de R$ 11.019,28. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Comunicados do Ministério da Educação: informam a liberação de recursos para o município
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor R$ 225.013,35. Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Comunicados da Câmara dos Deputados: informam sobre recursos do Orçamento da União
pagos aos Municípios no valor de R$ 11.082.699,03. Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores;
Comunicado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: informam
sobre transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 9.550,00.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício Circular nº 337/2011 da Agência Nacional de Energia Elétrica: informam sobre a
realização da Audiência Pública nº 49/2011 para discussão da Relação Normativa nº 414/2010,
que estabelece as condições gerais do fornecimento de energia elétrica (direitos e deveres do
consumidor) Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Socorro,
Dra. Érika Silveira de Moraes Brandão: solicita a divulgação do Projeto Paternidade Responsável.
Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Ofício Especial das servidoras da Câmara Municipal: registra indignação quanto à coluna
intitulada “Vamos Proseá” publicada na edição de 21/10/2011 no Jornal de Socorro. Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Moção n.º 05/2011 do Vereador Luciano Kyochi Taniguchi: manifesta aplauso ao músico e
pesquisador Jack Lima pela elaboração do livro “O Dicionário do Ritmo”. Deliberação do senhor
Plenário: aprovada por unanimidade;
Ofício nº 10/2011 do vereador Carlos Roberto de Morais: comunica sua desfiliação do
Partido DEMOCRATAS e sua filiação no Partido PSD. Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores;
Ofício nº 03/2011 do vereador Osvaldo Luis Lugli: comunica sua desfiliação do Partido PTB e
sua filiação no Partido PSD. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício nº 01/2011 do vereador Gentil José Tonelli: comunica sua desfiliação do Partido PMDB
e sua filiação no Partido PSD. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Projeto de Lei nº 79/2011 do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: altera a redação
do art. 4º da Lei Municipal nº 3317/2009, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se as Comissões Permanentes para a
elaboração de pareceres;
Projeto de Lei nº 80/2011 do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: autoriza o Poder
Executivo a conceder isenção do pagamento de ingresso para o funcionalismo público municipal
nas Festas de Peão realizadas em Socorro. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se as
Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Projeto de Lei nº 81/2011 do vereador Luciano Kyochi Taniguchi: altera a Lei Municipal nº
3406/2010, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Socorro. Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se as Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Projeto de Lei nº 82/2011 do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: autoriza o
Poder Executivo a conceder isenção ou remissão do IPTU/2011 sobre imóveis edificados atingidos
por enchentes causadas pelas chuvas ocorridas em janeiro/2011. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se as Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Projeto de Lei nº 83/2011 do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: autoriza o
Poder Executivo a firmar convênio com a União Federal e estabelece outras providências. Deliberação
do senhor Presidente: encaminhe-se as Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Projeto de Lei nº 84/2011 do vereador Pedro Sábio Nunes: altera a redação do art. 1º da Lei
Municipal nº 2551-A/1993, que dispõe sobre isenção de IPTU a aposentados e pensionistas.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se as Comissões Permanentes para a elaboração
de pareceres;
Projeto de Lei nº 85/2011 da vereadora Sheila Marcúrio de Oliveira: autoriza o Poder
Executivo Municipal a realizar a Avaliação Anual do Estado Geral de Saúde dos alunos das
creches e da rede municipal de ensino. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se as
Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Projeto de Lei nº 86/2011 do vereador Carlos Roberto de Morais: dispõe sobre a incorporação
ao currículo das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Socorro de aulas de Linguagens de
Sinais (Libras). Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se as Comissões Permanentes
para a elaboração de pareceres;
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2011 dos vereadores Tarcísio Francisco Sartori
Junior e Luciano Kyochi Taniguchi: dispõe sobre a concessão de honraria. Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se as Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2011 do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:
dispõe sobre a entrega de títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano”.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se as Comissões Permanentes para a elaboração
de pareceres;
Emenda nº 01/2011 da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira, ao Projeto de Lei nº 74/
2011: propõe adequação orçamentária para que seja concedida isenção de IPTU em 2012 aos
imóveis atingidos pela enchente em 17.01.2011. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se
à Comissão de Finanças e orçamento para a elaboração de pareceres;
Emenda nº 02/2011 do vereador Pedro Sábio Nunes ao Projeto de Lei nº 74/2011: propõe
adequação orçamentária visando destinação de recursos para a realização de asfaltamento/
reparos nas ruas José Gonçalves de Andrade, Capitão Joaquim Domingues de Lima e Travessa
dos Expedicionários.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças
e orçamento para a elaboração de pareceres;
Emenda nº 03/2011 do vereador Pedro Sábio Nunes ao Projeto de Lei nº 74/2011: propõe
adequação orçamentária visando destinação de recursos para a construção da creche do Bairro

do Oratório.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças e orçamento
para a elaboração de pareceres;
Emendas nºs 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35/2011 do vereador Pedro Sábio Nunes ao Projeto de Lei
nº 74/2011: visam a adequação do orçamento para 2012 a fim de disponibilizar recursos para o
aumento do valor do ticket alimentação aos servidores municipais. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhem-se à Comissão de Finanças e orçamento para a elaboração de pareceres;
Emenda nº 36/2011 da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira ao Projeto de Lei nº 74/2011:
propõe adequação orçamentária a fim de possibilitar a aquisição de duas motocicletas para a
Guarda Civil Municipal. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças
e orçamento para a elaboração de pareceres;
Emenda nº 37/2011 da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira, ao Projeto de Lei nº 74/
2011: propõe adequação orçamentária a fim de proporcionar adequação dos direitos e vantagens
auferidos pelos Conselheiros Tutelares deste município. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se à Comissão de Finanças e orçamento para a elaboração de pareceres;
Moção nº 06/2011de autoria conjunta de todos os vereadores: apela ao Governador Geraldo
Alckmin para a transferência da gestão do convênio de Assistência Judiciária da Defensoria
Pública para a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação para elaboração de parecer;
Moção nº 07/2011 do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: manifesta apoio ao
Projeto de Lei Complementar Estadual nº 65/2011, o qual propõe a transferência do convênio da
Assistência Judiciária do Controle da Defensoria Pública para a Secretaria de Justiça e Defesa da
Cidadania.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação
para elaboração de parecer;
Pedidos de Informação do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto à senhora
Prefeita: nº 44/2011 solicita informações acerca das obras realizadas no banheiro público; nº 45/
2011, solicita informações acerca da situação imobiliária do Bairro do Oratório Deliberação;  nº 46/
2011, solicita informações acerca do quadro de funcionários municipais do Poder Executivo; e nº
47/2011 solicita informações acerca dos valores repassados ao CONISCA, desde sua fundação
até a presente data. Deliberação do senhor Presidente: encaminhem-se.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 11 de novembro de 2011 - sexta-feira
Horário: 18h30

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Emendas de 1 a 37: propõe alterações ao Projeto de Lei nº 74/2011, da senhora Prefeita, que
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2012” e emendas;
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2011 dos vereadores Tarcísio Francisco Sartori
Junior e Luciano Kyochi Taniguchi: dispõe sobre a concessão de honraria;
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2011 do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:
dispõe sobre a entrega de títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano”;

Em 1ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 74/2011 da senhora Prefeita: que “Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Socorro para o Exercício de 2012” e emendas;
CONVOCAÇÃO DE 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 11 de novembro de 2011 - sexta-feira
Horário: ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em 2ª discussão e votação

Projeto de Lei n.º 74/2011 da senhora Prefeita: que “Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Socorro para o Exercício de 2012”.

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


