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Socorro integra o grupo de
municípios que realizará no
próximo dia 26, sábado, a
Campanha de Saúde “Fique

evento visa fazer o teste de
AIDS e também tem como
objetivo conscientizar a
população sobre a
importância de se fazer o
exame, diminuir o
preconceito em relação ao
HIV/AIDS e prevenir outras
doenças sexualmente
transmissíveis (DSTs).

O acolhimento realizado
na campanha Fique
Sabendo juntamente com
palestras realizadas nas
escolas municipais e
estaduais, são as
estratégias utilizadas na
prevenção das doenças
s e x u a l m e n t e
transmissíveis.

Durante a Campanha, o
profissional da saúde
conhece a vida sexual da
população e identifica os
risco de contaminação,
orienta a pessoa
individualmente, com
relação às DSTs e a AIDS e
faz com que esta se sinta
segura e a vontade para tirar
suas dúvidas.

     Campanha de saúde “Fique Sabendo”, a ação pública
                                      a favor do cidadão

A campanha ainda prepara
o indivíduo para receber a
devolutiva do teste realizado
pela equipe de funcionários
da saúde responsável pelo
trabalho de acolhimento.

Orientados pela
Coordenação da Campanha
Fique Sabendo os
profissionais do sistema de
Saúde estabelecem uma
relação solidária e de
confiança com os usuários
ou potenciais usuários do

Sabendo”, promovida pelo
Governo do Estado.

Concentrado no Posto de
Saúde Central (CS II), o

programa de humanização

de todo SUS.
No dia 26, das 8h às 16

horas, o acolhimento ao
usuário pelo Fique Sabendo
proporcionará o bem-estar
dos pacientes e seus
acompanhantes, permite a
redução das filas no SUS,
reforça o vínculo do paciente
com a equipe de
atendimento e ainda garante
que estejam bem
informados e orientados.

Fique sabendo você
também!

O Plano de Saneamento
Básico de Socorro ganhou
mais força na tarde da
quarta-feira 9 de
novembro.

Nesse dia, a Prefeita
assinou contrato com a
Secretaria de Saneamento e
Recursos Hídricos do
Estado que libera recursos
para aplicação no setor.

município conta com o
recurso para a elaboração
do Plano que terá como
uma de suas metas o
atendimento universal para
o abastecimento de água,
coleta de esgoto e resíduos
urbanos e drenagem de
águas pluviais que abrange
metas de curto, médio e
longo prazo para os
próximos 20 anos.A partir deste contrato, o

Assinado contrato que
favorece o Saneamento
Básico do município

Dia 23 de novembro, às 19h00, acontecerá a abertura
da Exposição de Artesanatos de Socorro na Casa do
Turista / Espaço do Artesanato, no Centro de
Exposições João Orlandi Pagliusi, que permanecerá
no local até o dia 27 de novembro.

Nestes dias, a exposição e venda das peças
permanecerá aberta das 09h00 às 18h00.

Em paralelo, no dia 23, acontecerá o Sarau com uma
programação imperdível!

Sarau:
· Orquestra de Cordas do Conservatório Musical de

Socorro
· Grupo Improviso – Samba;
· Performance DesaFio;
· Performance Nega Maluca;
· Plantio de Árvore;
· Montagem da árvore de Natal;
· Pintura ao vivo - Ulysses Farias;
· Montagem de painel: homenagem à Congada por

Elsa Farias;
· Abertura do forno de queima de rakú;
· Leitura de poemas.

Apoio
Prefeitura Municipal Estância de Socorro

Depto. de Assistência e Desenvolvimento Social
Departamento de Turismo e Cultura

               Paralelo 23:
      Artesanato Sarau 2011
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Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

Sessão Ordinária de 7 de novembro de 2011 – 2.
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
Expediente apresentado pelos senhores Vereadores

Requerimentos do vereador Tarcisio Francisco Sartori Junior: n.º 171/2011, requerendo
a consignação em ata um Voto de Congratulação a todos os Funcionários Públicos do município de
Socorro parabenizando-os pelo “Dia do Funcionário Público” comemorado em 28 de outubro próximo
futuro; n.º 173/2011, requerendo que fosse oficiado ao Excelentíssimo Sr. Dr. Ricardo Trípoli,
Deputado Federal, a fim de que intercedesse ao Governo do Estado no sentido de destinar um
veículo utilitário para Defesa Civil do Município de Socorro; n.º 174/2011, requerendo que fosse
contado em ata um Voto de Congratulação a EDUBRA (Instituto Educacional Brasileiro), pela
brilhante realização da festa “Livros, dança e Aventura”, realizada no dia 12 de outubro p.p no
Centro de Exposições João Orlandi Pagliusi, quando se comemorou o Dia das Crianças; e, n.º 175/
2011, requerendo que fosse oficiada a empresa Nextel Telecomunicações Ltda. solicitando o
seguinte esclarecimento: Quais os requisitos que o município de Socorro necessita para que
possa ser incluso no plano de expansão Nextel? Deliberação do Plenário: aprovados por
unanimidade;
Requerimento do vereador Osvaldo Luis Lugli: n.º 176/2011, requerendo que fosse oficiado
ao Excelentíssimo Sr. Dr. José Antonio Barros Munhoz, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, e ao Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto Aparecido de Aguiar, Prefeito da
cidade de Monte Alegre do Sul, solicitando intercessão junto ao Governo do Estado visando o
asfaltamento de estrada vicinal que liga o município de Socorro ao Distrito dos Mostardas (-
22.72394,-46.624625), da cidade de Monte Alegre do Sul, na altura do bairro do Visconde de
Soutello (-22.696565,-46.613038). Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimentos do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: n.º 177/2011,
requerendo que fosse constado em ata um Voto de Congratulação ao Deputado Federal Nelson
Marquezelli, pelo esforço dispendido para a liberação da concessão para lavrar argila/cerâmica
vermelha à Cooperativa de Produção de Oleiros da Estância Hidromineral de Socorro, sediada no
Bairro do Oratório; e, n.º 178/2011, requerendo que fosse oficiado o Presidente do CONISCA para
que encaminhe a esta Casa de Leis a relação completa do patrimônio desse consórcio. Deliberação
do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimento da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira: n.° 179/2011, de acordo com o
artigo 246 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerendo a dispensa da discussão e
votação da Redação Final dos Projetos de Lei n.ºs 68/2011, 74/2011 e 76/2011. Deliberação do
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Luciano Kyochi Taniguchi: n.º 180/2011, requerendo que fosse
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Ricardo Trípoli para que estude a possibilidade
de viabilizar a aquisição de um guincho de acesso em piscina para a APAE de Socorro, conforme
panfleto anexo. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Carlos Roberto de Morais: n.º 181/2011, requerendo a
consignação em ata de um Voto de Congratulação a todos os Diretores de escolas estadual,
municipal e particular de nosso Município pela comemoração do dia do Diretor Escolar em 12 de
novembro próximo futuro; e, n.º 182/2011, requerendo a consignação em ata de um Voto de
Congratulação a “Construtora Carraro” pelos relevantes empreendimentos realizados em nosso
município e cidades vizinhas. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimento do vereador Pedro Sabio Nunes: n.º 183/2011, requerendo que fosse oficiado
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo Dr. Geraldo Alckmin, para que
estude a possibilidade de destinar um micro ônibus ou um ônibus para o município de Socorro a fim
de transportar pacientes para outras cidades para realizarem tratamentos médicos. Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos Vereadores: n.º 184/2011, solicitando a consignação
em Ata de um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora Rosa Dini Tonelli, ocorrido dia
02 de novembro do corrente ano. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicação do vereador João Pinhoni Neto à senhora Prefeita: n.º 253/2011, sugerindo que
a devolução do duodécimo da Câmara Municipal seja destinada à compra de um Micro-ônibus para
o transporte dos pacientes que necessitam de tratamento em outros municípios;
Indicações da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira à senhora Prefeita: n.º 254/2011,
sugerindo providência com a finalidade da reposição de lâmpadas queimadas na Rua Antonio
Leopoldino nas proximidades ao número 72; n.° 255/2011, sugerindo providência visando à poda
das folhagens do jardim da Praça Nove de Julho e também melhorias na iluminação da localidade;
n.º 260/2011, sugerindo a contratação dos vinte e cinco (25) Guardas Civis Municipais que se
encontram devidamente habilitados; e, n.° 277/2011, sugerindo para que envie a esta casa de Leis
um Projeto de Lei visando a adequação dos vencimentos dos Conselhos Tutelares aos direitos e
vantagens percebidos pelos funcionários do quadro municipal, inclusive com décimo terceiro
(13º) salário e férias;
Indicações do vereador Osvaldo Luis Lugli à senhora Prefeita: n.º 256/2011, sugerindo a
realização de melhorias no asfalto e acostamento, na estrada que liga o Município de Socorro à
Monte Alegre do Sul; e n.º 265/2011, sugerindo para que viabilize a colocação de coberturas e
bancos (assento) em três pontos de ônibus localizados, respectivamente, nos Bairros Camanducaia
de Baixo, Pedra Branca e Visconde de Soutelo;
Indicações do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto à senhora Prefeita: n.º
257/2011, sugerindo a construção de um novo canil em nosso município; n.° 258/2011, sugerindo
a colocação de uma lombada na estrada do Bairro do Rio do Peixe sentido ao Bairro da Varginha,
conforme especifica; n.° 259/2011, sugerindo a destinação de verba mensal ao Projeto Piracema
para ajuda de custo às suas despesas; nº 261/2011, sugerindo a regularização dos imóveis do
nosso município, a fim de que seja promovida uma força tarefa entre os Poderes Executivo e
Legislativo, em conjunto com o oficial do Cartório de Registro de Imóveis, senhor Anderson Henrique
Teixeira Nogueira; n.º 262/2011, sugerindo a realização de operação “Tapa Buracos” na Rua Padre
Francisco Paiva que se encontra com falta de manutenção, dificultando o trânsito local; n.º 263/
2011, sugerindo que sejam tapados os buracos existentes na Rua Benedito Santoro; e, n.º 264/
2011, sugerindo a destinação de um medico ao Posto de Saúde do Bairro da Chave;
Indicações do vereador Carlos Roberto de Morais à senhora Prefeita: n.° 266/2011,
sugerindo a realização de melhorias na ponte existente na Rua Bernardino de Campos, tais como
a troca das grades de proteção; n.º 271/2011, reiterando indicação anterior, sugerindo intercessão
à CPFL a fim de que seja tomada medida visando a melhoria na iluminação pública da Avenida
Coronel Germano; n.° 272/2011, sugerindo que proceda à realização de poda do bambuzal
localizado ao lado da antiga fonte, no Bairro da Pompéia; n.º 273/2011, sugerindo providência ao
setor competente visando a conclusão da iluminação nos Bairros Oratório de Baixo, do Meio e de
Cima; n.º 275/2011, sugerindo estudos quanto a possibilidade de se construir uma passarela
ligando a ruas: João Conti com a Mazzolini; n.º 276 /2011, sugerindo estudos quanto a possibilidade
de disponibilizar um espaço na Praça Nove de Julho para a exposição dos trabalhos artesanais
das pessoas assistidas pelo SAPS (Serviço de Atendimento Psicossocial); e, n.º 278 /2011,
sugerindo intercessão ao setor competente a fim de concluir a obra de linhas de tubos para
escoação de águas pluviais no Bairro do Oratório, em frente ao sindicato dos Oleiros;
Indicações do vereador Pedro Sabio Nunes à senhora Prefeita: n.º 267/2011, sugerindo
limpeza das margens do ribeirão existente na Rua General Glicério mais precisamente ao lado do
número 198; n.° 268/2011, sugerindo a colocação de uma lombada na Rua Voluntários da Pátria
nas proximidades ao número 187; n.° 269/2011, sugerindo intercessão ao departamento de Trânsito,
para realizar a pintura da faixa de pedestres na Rua Dr. Carlos Norberto próximo ao número 57; e,
n.º 274/2011, sugerindo a limpeza do ribeirão existente nos fundos do número 217 na Rua João
Conti, mais precisamente ao lado do posto de gasolina;
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Indicação do vereador João Pinhoni Neto à senhora Prefeita: n.º 270/2011, sugerindo a
colocação de uma lombada no Bairro da Aparecidinha na Rua Padre Silvio Volpicelli, mais
precisamente em frente a igreja local.

ORDEM DO DIA
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Emenda nº 01 de autoria da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira ao Projeto de Lei nº
68/2011: O artigo 1º do Projeto de Lei nº 68/2011, o qual dispõe sobre as alterações dos arts. 2º
e 3º da Lei Municipal nº 3407/2010, que trata sobre o uso de sacolas plásticas utilizadas pelos
estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Socorro, passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 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.” Deliberação do Plenário: aprovada por
unanimidade;
Emenda nº 01 de autoria da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira ao Projeto de lei nº 76/2011:
Art. 1º - O artigo 3º do Projeto de Lei nº 76/2011 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 3º - Os contribuintes que obtiverem o benefício da isenção e estiverem com
débito de IPTU referente ao exercício de 2011 poderão ter seu débito parcelado em
até 12 vezes, sem o acréscimo de juros e multas.” Art. 2º - Ficam renumerados os
artigos do projeto original, passando o 3º para 4º, o 4º para 5º e o 5º para 6º.
Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade.

EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 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. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 76/2011 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira: autoriza o Poder
Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no exercício de 2012,
incidente sobre imóveis edificados atingidos pela enchente ocorrida em 17-01-2011 no município
de Socorro/SP. Deliberação do Plenário: Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 77/2011 do Vereador João Pinhoni Neto: dispõe sobre a inclusão da
Campanha do “Outubro Rosa”, no calendário oficial de eventos do município de Socorro. Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 78/2011 da senhora Prefeita: dispõe sobre a autorização para permissão de
uso a título precário e por tempo indeterminado de próprio municipal à Associação dos Produtores
de Café de Socorro.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

TRIBUNA LIVRE
(Artigo 298 do Regimento Interno)

INSCRITA: senhora FRANKS FERNANDO FÉLIX DO PRADO
ASSUNTO: Canil Municipal.

Sessão Extraordinária 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.

EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 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. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 76/2011 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira: autoriza o Poder
Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no exercício de 2012,
incidente sobre imóveis edificados atingidos pela enchente ocorrida em 17-01-2011 no município
de Socorro/SP. Deliberação do Plenário: Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 77/2011 do Vereador João Pinhoni Neto: dispõe sobre a inclusão da
Campanha do “Outubro Rosa”, no calendário oficial de eventos do município de Socorro. Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 78/2011 da senhora Prefeita: dispõe sobre a autorização para permissão de
uso a título precário e por tempo indeterminado de próprio municipal à Associação dos Produtores
de Café de Socorro.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
                                                    Decreto Legislativo nº 03/11
Dispõe sobre a entrega de títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal Padrão do
Ano”, nos termos da Resolução n.º 05/2007.
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 1.° - Fica a Câmara Municipal de Socorro autorizada a realizar Sessão Solene para entrega
dos títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano”, nos termos da Resoluções n.º
05/2007 e nº 06/2009 , em homenagem aos seguintes:
· Guarda Civil Municipal Edeli de Fátima Antunes de Almeida;
· Guarda Civil Municipal Antonio Lazaro do Nascimento;
· Policial Civil Angelo Bazilio Pieroni;
· Policial Civil Daniel de Oliveira Santos;
· Cabo PM Otavio da Silva;
· Soldado PM Luis Antonio de Souza;
Artigo 2.º - Fica ainda a Câmara Municipal da Estância de Socorro autorizada a prestar homenagem
ao Guarda Civil Municipal aposentado, senhor Ademilson Antonio Correia da Silva, pelos relevantes
serviços prestados ao município.
Artigo 3.º - A Sessão Solene para entrega dos títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal
Padrão do Ano”, se realizará em 02 de dezembro de 2011.
Artigo 4.º - As despesas com a execução do presente decreto serão suportadas pelas verbas
próprias do orçamento da Câmara Municipal.
Artigo 5.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 16 de novembro de 2011.
Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente da Câmara Municipal
                                               Decreto Legislativo n.º 04/2011
“Concede Título de ‘Cidadão Benemérito’ ao senhor Governador do Estado de São Paulo, Dr.
Geraldo Alckmin e ao senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Dr.
José Antonio de Barros Munhoz”
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 1.° - Fica concedido o título de “Cidadão Benemérito”, em razão da destacada atuação em
favor deste município no exercício de seus cargos eletivos, aos Excelentíssimos Senhores:
I. Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, Governador do Estado de São Paulo; e
II. Dr. José Antonio de Barros Munhoz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo.
Artigo 2.° - A outorga do Título será feita em Sessão Solene a ser designada de comum acordo
entre a Presidência e os homenageados.
Artigo 3.° - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 16 de novembro de 2011.
Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente da Câmara Municipal

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 21 de novembro de 2011 - segunda-feira
Horário: 20h

ORDEM DO DIA
Em 1ª discussão e votação

Projeto de Lei Complementar nº 27/2011 da senhora Prefeita: altera o número de vagas
dos empregos de Servente e Trabalhador Braçal no Quadro de Empregos Permanentes da Lei
Comp. nº 58/2001;
Projeto de Lei Complementar nº 28/2011 da senhora Prefeita: reorganiza o Plano de Carreira
e Remuneração do magistério Público Municipal;
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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;
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;
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;
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;
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;
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;
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;
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);
                                       CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA_
Data: 21 de novembro de 2011 - segunda-feira
Horário: ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em 2ª discussão e votação

Projeto de Lei Complementar nº 27/2011 da senhora Prefeita: altera o número de vagas
dos empregos de Servente e Trabalhador Braçal no Quadro de Empregos Permanentes da Lei
Comp. nº 58/2001;
Projeto de Lei Complementar nº 28/2011 da senhora Prefeita: reorganiza o Plano de Carreira
e Remuneração do magistério Público Municipal;

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;
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;
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;
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;
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;
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;
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;
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).

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 próximas
sessões realizar-se-ão no dia 21 de novembro, 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

Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

                              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

                       EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO ELETIVO PARA A ESCOLHA DOS MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CONSELHO FUNDEB)

O Diretor do Departamento Municipal de Educação no uso de suas atribuições, com fundamento no
art. 3° da Lei Municipal n° 3183/2007, de 18 de abril de 2007, torna público o presente Edital que
dispõe sobre a realização do Processo Eletivo para escolha dos membros do Conselho Municipal
do FUNDEB, que será realizado de acordo com as instruções especiais contidas no presente
Edital.
Art. 1° - Os diretores de todas as unidades escolares de educação básica da rede pública
municipal deverão, no prazo máximo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, convocar
os professores, os servidores técnico-administrativos, alunos e pais de alunos da respectiva
unidade escolar, através de Edital escrito, a ser afixado na própria unidade escolar, para participarem
de assembléia a fim de elegerem seus representantes para o Conselho Municipal do FUNDEB.
Parágrafo Único: Caso a unidade escolar seja vinculadora de outra unidade ou de classes
descentralizadas, os segmentos pertencentes à unidade ou classe vinculada participarão da
assembléia na unidade vinculadora.
Art. 2° - A assembléia de que trata o artigo anterior deverá ser realizada dentro de no máximo 05
(cinco) dias contados da publicação do Edital pela unidade escolar e poderá ser realizada em dia
e horário único para todos os segmentos ou distintamente.
Parágrafo Único – Os membros de cada segmento só terão direito a voto para indicarem o
representante de seus respectivos segmentos.
Art. 3° - Após a realização da assembléia, a unidade escolar deverá encaminhar a lista dos
membros eleitos, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, para o Departamento Municipal de Educação.
Art. 4° - O Departamento Municipal de Educação convocará os membros eleitos pelas unidades
escolares para participarem de Assembléia Municipal, onde serão eleitos os membros efetivos e
suplentes de cada segmento.
Art. 5° - Os membros eleitos deverão assinar declaração de que não estão impedidos de integrarem
o Conselho, nos termos do art. 5° da Lei Municipal n° 3183/2007.
Art. 6° - Concluído o processo eletivo, o Departamento Municipal de Educação encaminhará lista
contendo o nome dos conselheiros eleitos para o Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo
7° da Lei Municipal n° 3183/2007.

Socorro, 09 de novembro de 2011.
Regina Célia Mazolini Carneiro - Diretora do Departamento Municipal de Educação

PORTARIA Nº 5787/2011

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) informa que será realizada a 2ª Campanha
“Um Dia de Prevenção à Saúde dos Funcionários”, na semana de 21 a 25  de novembro nos
seguintes locais:
Dia 22/11/2011 – das 08h00 às 16h00 – no Posto de Saúde Central (CS II).
Dia 23/11/2011 – das 07h30 às 16h00 – Almoxarifado
Dia 24/11/2011 – das 08h00 às 16h00 – UBS Jardim Araújo
Dia 25/14/2011 – das 08h00 às 16h00 – Centro Administrativo  Municipal.

                                  “Sua saúde só depende de você – Faça sua Parte”

ATENÇÃO, senhores funcionários

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
período de 21 a 30 de Novembro de 2011, a APAE de Socorro, para o evento Motor Home, nos
termos do protocolo nº 007683/2011.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo a referida Associação por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

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

PORTARIA Nº 5789/2011

PORTARIA Nº 5788/2011

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

Art. 1º - Nomear em virtude de contrato por tempo determinado conforme Lei Municipal nº 3.077/
2005, obedecendo a ordem de classificação do Processo Seletivo Edital nº 01/2011 para
ocupar o emprego de Professor de Educação Básica I – PEB I:
No período de 01 de Novembro a 16 de Dezembro de 2011:
- Luana Reale de Melo Vasconcellos - CTPS 27621 - Série 00263ª-SP.
No período de 03 de Novembro a 16 de Dezembro de 2011:
- Cerinela Hanay de Souza - CTPS 27646 - Série 00263ª-SP.
- Joelma Aparecida de Moraes - CTPS 98851 - Série 00296ª-SP.
- Adriana Godoi Monteiro Bonetti - CTPS 98600 - Série 00196ª-SP.
No período de 16 de Novembro a 16 de Dezembro de 2011:
Rosana Vaz Assoni - CTPS 05781 - 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, 10 de Novembro de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5790/2011

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:
- Sávio Fabiano Golo Tinti - CTPS 06684 - Série 00296ª-SP, ocupante do emprego permanente
de Fiscal, a partir de 18 de Outubro de 2011.
- Lázaro Ângelo de Oliveira - CTPS 085071 - Série 575ª-SP, ocupante do emprego permanente
de Trabalhador Braçal, a partir de 01 de Novembro de 2011.
- José Miguel da Silva Filho - CTPS 47379 Série 057-SP, ocupante do emprego permanente de
Trabalhador Braçal, a partir de 03 de Novembro 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 Novembro de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5791/2011

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, Mariete de Oliveira, CTPS 39707 - Série 095ª-SP,
por pedido de demissão do emprego temporário de Professor de Educação Básica I - PEB I, a
partir de 01 de Novembro 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 Novembro de 2011.
                                Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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

RESOLVE:
Art. 1º - Designar, por necessidades dos serviços Maila Aparecida Jacinto, CP 63151 - Série
00244 - SP, ocupante do emprego permanente de Escriturário, para substituir Silvia Carla Rodrigues
de Moraes, ocupante do emprego em comissão de Pregoeira, durante o gozo de suas férias
regulamentares no período de 31 de Outubro a 29 de Novembro de 2011, fazendo jus à diferença
de salário entre as respectivas referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/
2001.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de novembro de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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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Iniciadas as obras no Canil
Municipal, no  último dia 17,
conforme decidido em reuniões
realizadas no gabinete da Prefeita,

com a presença da presidente da
ONG São Lázaro, da Câmara
Municipal e os diretores dos
departamentos envolvidos.

               Iniciadadas as obras no canil municipal

otimizar  as instalações existentes.
Inicialmente, serão levantadas as

paredes das baias e pés direito para
melhorar a ventilação. De grande
importância, segundo Andréia,
presidente da ONG São Lázaro,
será a construção das baias para
cães mordedores e, principalmente
as baias para a quarentena, para
evitar a contaminação dos animais
que já foram vermifugados, por
aqueles que acabam de chegar”.

As obas não visam aumentar a
capacidade do canil, pois não é este
o foco da Prefeitura Municipal, mas

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO

(19) 3855-9600

comunicacao@socorro.sp.gov.br

www.socorro.sp.gov.br

Av. José Maria de Faria, 71 - Salto

sim realizar adequações para

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


