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Departamento de Comunicação Social
lança novo site da Prefeitura

Entrou no ar na última quarta-
feira, 06, o novo site da Prefeitura
Municipal da Estância de Socorro,
desenvolvido integralmente pelo
Departamento de Comunicação
Social.

Além da criação da nova pági-
na, houve a necessidade de migra-
ção dos e-mails do funcionalismo e
das informações do antigo site,
trabalho que durou uma semana e
envolveu a atuação conjunta da
Divisão de Informática e colabo-
ração dos funcionários.

O endereço do site continua o
mesmo, ou seja, socorro.sp.gov.br,
onde além da questão estética
houve algumas melhorias técnicas
como a busca interna por docu-
mentos e a facilidade de alimen-
tação dos dados por parte dos
usuários.

“Agora temos total autonomia
na gerência do site, e a ideia é criar
subpáginas para os Departamentos
de maior evidência pública como
Educação, Saúde, Esportes, Turismo
e Cultura, entre outros.”, disse o
Diretor do Departamento de Comu-

nicação Social, responsável pela
execução do projeto.

A rescisão amigável de um
contrato de prestação de serviços
com uma empresa terceirizada foi
necessária para possibilitar tal
autonomia. Esta medida e a auto-
suficiência técnica do Departa-

mento, vão gerar uma economia de
95% aos cofres públicos, comparado ao
investimento anterior.

“É mais uma ação para ampliar
a comunicação com o munícipe, além
de fornecer novos meios para promover
a transparência da Gestão Pública”,
conclui o Diretor do Departamento.

No domingo, 3 de março, a
Igreja Adventista do Sétimo dia, com
apoio do Departamento de Esportes
e Lazer da Prefeitura Municipal de
Socorro, realizou o evento Maratona
da Saúde, com objetivo de propiciar
o bem estar para a população
socorrense. O evento iniciou-se às
8 horas e estendeu-se até às 13
horas, com aproximadamente 200
pessoas atendidas. Foram
realizados testes de diabetes,
pressão arterial, IMC, palestras
sobre câncer de mama e câncer de
próstata, conscientização saúde
bucal e correta escovação dos
dentes para as crianças.

Maratona de Saúde atende
aproximadamente 200 pessoas

Sarau Mulher no
Centro Cultural

Para homenagear as mulhe-
res, por ocasião da comemoração do
Dia 08 de Março – Dia Internacional
da Mulher, a Divisão de Cultura,
estará realizando no sábado (16) às
20 horas, um Sarau Mulher, no
Centro Cultural.

Na representatividade da
homenagem, duas mulheres serão
festejadas, no entanto o nome delas
está sendo mantido em sigilo, para
que o fato se constitua em surpresa.

Por outro lado, as aulas de
Violão e Coral das novas turmas do
Projeto Guri, foram iniciadas, mas
ainda existem algumas vagas, opor-
tunidade em que os interessados
devem se apressar efetuando suas
inscrições, à rua XV de Novembro,
210- Centro Cultural, das 13 as 17
horas, acompanhado dos pais ou
responsáveis.

Para efetivação da matrícula os
interessados devem comparecer
com os seguintes documentos: de-
claração original de matrícula escolar,
cópia do RG ou certidão de nasci-
mento do aluno, cópia do RG ou CPF
do responsável, cópia do compro-
vante de endereço e cópia d carteira
de vacinação do aluno.

O telefone; 3895-4829 fica a
disposição para outras informações,
além do e-mail:

 polo.socorro@gurionline.com.br

Atenção Jovens
Nascidos em 1995

Compareça à Junta do Serviço
Militar de Socorro,  até o dia 30
de junho de 2013, para o
Alistamento Militar, munido de
Xerox dos seguintes documentos:
Certidão de Nascimento, Cédula
de Identidade, comprovante de
residência(conta de luz ou
telefone), declaração de matrícula
em estabelecimento de ensino, ou
comprovante de trabalho, além de
duas fotos 3 X 4 recentes.
A Junta do Serviço Militar fica no
Centro Administrativo Municipal e
funciona das 8 as 17horas.
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Portarias
PORTARIA Nº 6227/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO 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 01/2012, no
emprego permanente de Professor de Educação Básica II – PEB II (Educação Física).

- Taís Fagundes de Oliveira, CTPS 77419 - Série 00335ª-SP, Nível I - referência 1, a partir
de 07 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de março de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6228/2012

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

                                    RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Airton Benedito Domingues de Souza - CTPS 04198 - Série 00231ª-
SP, para ocupar o emprego em comissão de Diretor do Departamento de Esportes e Lazer - referência
50, a partir de 01 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de março de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6229/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido - Juan Paul Falconi Conte -
CTPS 91912 - Série 00345ª-SP, ocupante do emprego permanente de Oficial Administrativo, a partir
de 01 de março de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de março de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6230/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Wânia Vera Santos de Lima - CTPS 013943 - Série 00005ª-SP, para
ocupar o emprego em comissão de Assessor Técnico de Gabinete – referência 26, a partir de 22 de
Fevereiro de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de março de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6232/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO 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 Informática e Manutenção de Computadores e Redes - referência
19:

- Juan Paul Falconi Conte, CTPS 91912 - Série 00345ª-SP, a partir de 01 de março de 2013.

Art. 2º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de março de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA N.º 6233/2013

“Instaura processo Administrativo Disciplinar - PAD”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar competente Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade
de Processo, para apuração funcional de servidor municipal lotado na Divisão de Manutenção e
Controle de Frota, que em tese pode ter configurado infração administrativa.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 6223/
2013 de 27 de fevereiro de 2013, composta por Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves - Procurador Jurídico,
Matrícula nº 2.312, Presidente, Dra. Lauren Salgueiro Bonfá - Procuradora Jurídica, Matrícula nº 2.182,
Secretária, e Geny Maria Cordoba Andreucci - Oficial Administrativo, Matrícula nº 185, Membro
Auxiliar, deverá promover a imediata instauração do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei nº
3348/2010.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de
costume, dando ciência ao imputado e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de Março de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

Decretos
DECRETO Nº 3145/2013

“Altera o Decreto nº 2830/2010; altera dispositivos do Decreto
nº 1337, de 27 de dezembro de 1984, que dispõe sobre o
Estatuto da Guarda Municipal da Estância de Socorro e do
Decreto 1338, de 08 de fevereiro de 1985, que dispõe sobre o
Regulamento da Guarda Municipal da Estância de Socorro.”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º. O inciso I, do artigo 21 – D, da Seção VI (Da Corregedoria), do Decreto nº 1.337,
de 27 de dezembro de 1984, passa a ter a seguinte redação:

I – apurar em conjunto com a Comissão Processante Permanente designada para
apurar responsabilidade dos servidores da Guarda Civil Municipal por infração praticada no exercício
de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investida,
opinando pela aplicação da penalidade cabível, especialmente quando versem sobre:

a) mau atendimento aos cidadãos;

b) abuso de autoridade;

c) prática de atos arbitrários, ilegais e de improbidade administrativa.

Art. 2º. O artigo 21 – E, da Seção VI (Da Corregedoria), do Decreto nº 1.337, de 27 de
dezembro de 1984, passa a ter a seguinte redação:

Art. 21 - E - A Corregedoria da Guarda Civil Municipal será composta por um Corregedor,
obrigatoriamente Guarda Civil Municipal dentre os mais graduados, e a ele compete:

I - Acompanhar a conduta profissional e disciplinar dos integrantes da GCM.

II – Averiguar as infrações disciplinares dos integrantes da GCM, quando determinado
pelo Chefe da Corporação, ou quando levadas ao seu conhecimento.

III – Proceder à instauração de sindicância ou processo administrativo que objetive
apurar todas as irregularidades praticadas em serviço por membros da corporação, ou, se fora de
serviço, quando tais irregularidades comprometam os princípios éticos e morais que são necessários
à conduta irrepreensível dos membros da GCM.

PORTARIA Nº 6231/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

 Art. 1º - Admitir, em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2010, no
emprego permanente de Psicólogo - referência 30:

 - Leandro Nascimento Bezerra, CTPS 022957 - Série 00346ª-SP, a partir de 01 de março
de 2013.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de março de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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IV – Opinar pela penalidade cabível nos processos administrativos ou sindicâncias de
membros da corporação;

V – Requisitar ou solicitar os documentos necessários a instruírem os respectivos
procedimentos, inclusive de outros órgãos públicos, bem como solicitar esclarecimentos de
funcionários para poder elucidar questões;

VI – Manter atualizado, por todos os meios de identificação o registro de antecedentes
criminais, disciplinares e funcionais dos integrantes da Corporação;

VII - Fiscalizar os integrantes da GCM, inclusive através de exteriorização que garante
a eficiência de suas específicas atribuições;

VIII – Analisar os relatórios a que se refere o art. 21 – C.

IX – Adotar, de ofício ou quando provocado, quaisquer outras providências necessárias
ao fiel desempenho das atribuições que lhe são conferidas.

X - propor modificações nos procedimentos para a melhoria da qualidade;

XI - agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça;

XII - zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência da administração pública, entre outros princípios constitucionais que regem a
administração pública;

Art. 3º. Revoga-se o Artigo 21 – K do Decreto nº 1.337 de 27 de dezembro de 1984.

Art. 4º. Altera a redação do Artigo 41, do Decreto 1338, de 08 de fevereiro de 1985,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Aplica-se aos processos administrativos/sindicâncias instaurados para apuração
de infração funcional de Guarda Civil Municipal a Lei Municipal nº 3348 de 17 de março de 2010, e
subsidiariamente o Código de Processo Penal, no que couber.”

Art. 5º. Altera a redação do Artigo 42, do Decreto 1338, de 08 de fevereiro de 1985,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“O Processo Administrativo ou a Sindicância será iniciado com a Portaria baixada
pelo Prefeito Municipal, devendo ser concluído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis
por igual período.”

Art. 6º. Altera a redação do Artigo 43 do Decreto nº 1.338 de 08 de fevereiro de 1985,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Os Processos Administrativos ou as Sindicâncias instauradas para apuração de
infração funcional de Guarda Civil Municipal apurado pela Comissão Processante Permanente
designada pelo Prefeito Municipal deverão ser acompanhados por mais um membro - auxiliar, sendo
um Guarda Civil Municipal graduado a ser designado pelo Comandante da Guarda, e pelo Corregedor
da Guarda Civil Municipal.

Art. 7º. Em razão da aplicação da Lei Municipal nº 3348 de 17 de março de 2010,
revogam-se os Artigos 46 e 47 do Decreto nº 1.338 de 08 de fevereiro de 1985.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 de fevereiro de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

Leis
LEI Nº 3705/2013

“Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção Social a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Socorro”

DR. ANDRÉ EDUARDO DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de 2013, Subvenção
Social, à “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro”.

Art. 2º - A presente Lei tem por finalidade garantir o apoio financeiro à “Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Socorro” associação filantrópica e humanitária, fundada em 11/11/
1909, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Art. 3º - O valor anual destinado à referida Subvenção Social, será de R$ 2.633.520,00
(dois milhões seiscentos e trinta e três mil quinhentos e vinte reais), sendo repassado a entidade o
valor mensal de 219.460,00 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e sessenta reais), a partir do mês
de janeiro/2013.

Parágrafo único – A referida entidade deverá apresentar seu plano de aplicação em
data a ser designada pelo Departamento de Finanças e prestar contas dos recursos repassados nos
termos da legislação vigente pertinente ao assunto.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, devendo ser suplementadas se
necessário.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
                                Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de fevereiro de 2013.

Publique-se
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

LEI Nº 3706/2013

“Dá denominação a via pública Rua “Hermínia Binotti
Mascher”, conforme específica.”.

“De autoria do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira - PP”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:

                                     Art. 1º. Fica denominada “Rua Hermínia Binotti Mascher” a travessa 3 da Rua Regina
Del Bel Belluz Manias localizada no Parque Santa Cruz, conforme mapa em anexo.
                                 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

                                Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de fevereiro de 2013.

Publique-se
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

LEI Nº 3707/2013

“Dá denominação a via pública Rua “Humberto Manias”, conforme específica.”

“De autoria do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira - PP”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica denominada “Rua Humberto Manias” a travessa 2 da Rua Regina Del
Bel Belluz Manias localizada no Parque Santa Cruz, conforme mapa em anexo.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

                                  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de fevereiro de 2013.

Publique-se
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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LEI Nº 3708/2013

“Dá denominação a via pública de “Iracema Mascher Manias”,
conforme especifica.”

“De autoria do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira - PP”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica denominada a “Rua Iracema Mascher Manias” a travessa 1  Rua Regina
Del Bel Belluz Manias a via pública localizada no Parque Santa Cruz, conforme mapa em anexo.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

           Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de fevereiro de 2013.

Publique-se
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

LEI Nº 3709/2013

“Dá denominação a via pública Rua “Regina Del Bel Belluz
Manias”, conforme específica.”.

“De autoria do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira - PP”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica denominada “Rua Regina Del Bel Belluz Manias” a rua que liga a Rua
Voluntário da Pátria à Rodovia Capitão Barduíno localizada no Parque Santa Cruz, conforme mapa em
anexo.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de fevereiro de 2013.

Publique-se
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

Educação
INSTRUÇÃO NORMATIVA

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 29 DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA QUE REGULAMENTA O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS PARA O ANO LETIVO DE
2013, ESPECIALMENTE PARA FINS DE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO”.

CELIA MARIA MONTI VIAM ROCHA, Diretora do Departamento Municipal de
Educação de Socorro, no uso de suas atribuições, expede a presente Instrução Normativa para fins de
alterar o artigo 29 da Instrução Normativa que regulamenta o processo de Atribuição de Classes e/
ou Aulas para o ano letivo de 2013, nos seguintes termos:

Art. 1º - O art. 29 da Instrução Normativa que regulamenta o processo de atribuição
de classes e aulas para o ano letivo de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 29 – (...)
I –  Celia Maria Monti Viam Rocha, Diretor do Departamento Municipal de Educação
II – Denise Aparecida Sartori Gonçalves, Supervisor de Ensino
III – Patrícia Aparecida Oliani de Toledo, Supervisor de Ensino
IV – Aline Conti, Supervisor de Ensino
V – Edna Aparecida Miranda, Secretário de Escola

Art. 2º - Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Socorro, 06 de março de 2013.

Celia Maria Monti Viam Rocha
Diretora do Departamento Municipal de Educação

Licitação
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao
disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores,
e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do PROCESSO
Nº 032/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para realização de horas de trabalho com Escavadeira Hidráulica sobre esteira,
necessárias a recuperação/manutenção das estradas rurais do município durante o exercício de
2013, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital – Projeto Básico,
para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento da Pregoeira, de 01/03/2013,
disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

J. R. ARQUIPAV & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, para o Item 01 pelo valor unitário de R$
134,45 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco centavos)

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira,
HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial. Socorro, 06 de março de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal
Maila Aparecida Jacinto - Pregoeira

Está sendo composta a
Comissão Organizadora da Festa
de Agosto de 2013, por ora
coordenada pelo Vice-Prefeito,
mas que nos próximos dias já terá
a sua composição final, definindo
integrantes e distribuindo ativi-
dades por áreas.
No último dia 25 de fevereiro, no
Centro Administrativo, foi realiza-
da a primeira reunião com a
presença de Vice-Prefeito, Padre
Vicente Rosa Junior, e funcioná-
rios da Prefeitura ligados aos
Departamentos de Turismo e
Cultura e Assistência e Desenvol-
vimento Social.

Da pauta o primeiro assunto
com abordagem para o resgate do
teor religioso da festa, quando
Padre Vicente sugeriu a organi-
zação de romarias e shows. O
Chefe da Divisão de Cultura,
aproveitou emendando: “no caso
de show poderíamos fazer um com
um desses padres famosos que

gravam e cantam, e que conse-
guem arrebatar público fiel’. E ai foi
sugerido Padre Juarez, de conheci-
mento pessoal do Padre Vicente, “
ele poderia até realizar uma das
missas”, disse.

A comissão discutiu o as-
sunto no quesito de valores e datas
para essa possível realiza-ção,
ficando  para o dia 15 de setembro
e a missa, dia 10 ou 11 também de
setembro.

Paralelamente foi solicitado
espaços para duas barracas para a
igreja, que servirão como fonte de
arrecadação para os fundos sociais
da igreja,  com a  comercialização
de souvenir e exposição de fotos
antigas de festas anteriores.

No final foi sugerida a inclu-
são durante a festa de um encontro
de congadas reunindo grupos de
varias cidades do Estado de São
Paulo. As próximas reuniões foram
agendadas para os dias 18 e 28 de
março.

Tradicional Festa de Agosto
teve início em sua organização



Ata da reunião mensal do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2012,
reuniram-se às 18:00hs, nas dependências do
Horto Municipal, os membros para a reunião
ordinária do COMDERS, estando presentes os
membros, Elias Rodrigues de Moraes -
Presidente, Sr. José Carlos F inochiaro, Sr.
Sebastião Raphael Terra, Sr. Vandercilio Vicente
Sacco, Sr. Alfred Erbert, Sr. Rogério Donizetti
Rodrigues da Rocha, Eng° Agr° Rodrigo da Silva
Binoti, Sr. Leonardo Pires, Sr. Izael Zameli, Srª
Doraci Amaral Lopes Martins, Srª Ana Brandina
de Oliveira Rosa, Sr Mario Fonseca Pares Neto,
Medª Vetª Letícia Sturlini, Sr George Eduardo
Chauh, Sr Paulo Roberto de Godoi, Téc° Agrop°.
Alexandre Moreira de Souza e Engª Agrª Salete de
Fátima Torres Ishikawa, tendo justificado a
ausência o Méd° Vet° Cesar Daniel Kruger por
motivo de férias, Sr Domingos José dos Santos,
por motivo de saúde e Sr. Sidney Barrel por motivo
de trabalho. O Sr. Elias Rodrigues de Moraes
iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos, agradecendo também pelo período que
permaneceu à frente do COMDERS e disse que
continuaria colaborando ativamente mas não
seria candidato, pois seu mandato encerrava-se
nesta reunião e em seguida apresentou a pauta
tendo os assuntos, eleição de presidente e vice
presidente do COMDERS, tendo em vista o
vencimento do mandato dos atuais. Também
constavam da pauta, os assuntos, nomeação do
presidente e vice presidente eleitos, indicação
de membros do COMDERS, para participar do
CRDR-BP, criação do FMDRS (Fundo Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável e
comunicações. Em seguida passou a palavra ao
Eng° Rodrigo, que comunicou que a ata da reunião
do mês de Março, será submetida a leitura e
aprovação por ocasião da reunião do mês de
maio, que será no dia 17, às 18:00 horas nas
dependências do Horto Municipal. Em seguida
tratou do assunto principal da pauta que tratava
da eleição para presidente e seu vice, para o
próximo biênio  e após realizar a leitura de artigos
do regimento interno que trata do processo
eleitoral, para que todos presentes tomassem
ciência dos procedimentos e foi aberto momento
para manifestação de chapas, para concorrerem
aos cargos e a Srª Salete sugeriu a possibilidade
de uma mulher ocupando um dos cargos a serem
preenchidos e após alguns minutos houve a
manifestação de apenas uma chapa, tendo como
candidato ao cargo de presidente, Sr. Alfred Erbert
e para o cargo de vice presidente, Srª Doraci
Amaral Lopes Martins os quais foram eleitos por
aclamação  pelos membros presentes e em
seguida o Sr. Elias parabenizo-os por terem sido
eleitos e deu posse imediata ao Presidente Sr.
Alfred e seu vice Srª Doraci, eleitos. A seguir o
Presidente eleito Sr. Alfred, agradeceu as
palavras de apoio do Ex presidente e aos demais
membros presentes e disse estar preparado para
o cargo e também disse da necessidade de contar
com o apoio de todos os membros para que o
COMDERS seja mais ativo nas decisões a serem

COMDER

tomadas no setor agropecuário local, como dar
prosseguimento na questão da implantação do
FMDRS, projeto de conservação de estradas
rurais, fortalecimento do COMDERS, a revisão do
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável (PMDRS), a elaboração do Plano
Diretor Rural, dar continuidade ao grupo de
agroecologia, entre outros assuntos, o qual pede
a colaboração de todos. Em seguida passaram a
escolherem os membros para representarem o
COMDERS no CRDR-BP e que após alguns
momento sugeriram para o ocupar os cargos de
1º membro titular e 1º membro suplente, os Sr.
Alfred e José Carlos, respectivamente e para
ocupar os cargos de 2º membro titular e 2º
membro suplente os Sr. Sebastião e Elias
respectivamente que consultados, aceitarem
sendo assim definido. Em seguida o Eng Rodrigo,
falou sobre o FMDRS, que no dia 17 de abril em
reunião com a Prefeita Marisa, apresentou a
legislação de Botucatu sobre a criação do Fundo
e ainda uma proposta para criação da lei em
Socorro e a Prefeita manifestou-se favorável e
sugeriu que a proposta fosse apreciada pelo
COMDERS, para que posteriormente o
Departamento Jurídico pudesse fazer os ajustes
legais. Em seguida o Sr. Alfred procedeu a leitura
da proposta para criação do FMDRS aos membros
presentes que manifestaram favoráveis a
apresentação da proposta, que será
encaminhada à Prefeita para os procedimentos
afim de criar o referido Fundo. A Srª Doraci
comentou da necessidade do COMDERS, tratar da
questão da regularização das áreas rurais, pois
atualmente em Socorro, os proprietários só
conseguem registrar escrituras de terras, com
áreas acima de 3,0 hectares que é o módulo
mínimo e o Sr. Alfred sugeriu que o assunto seja
colocado como pauta de reunião e Sr. Rodrigo
sugeriu que para esse assunto fossem
convidados representantes do INCRA, do Cartório
de Registro de Imóveis e do Departamento
Jurídico da Prefeitura, via ofício. Em seguida o Sr.
Alfred passou a palavra ao Eng Rodrigo, que fez as
seguintes comunicações:1ª) Ocorreu no dia 14 de
abril, evento sobre Agricultura Familiar em
Socorro que tratou de assunto como PAA, PNAE
entre outros e o Sr. Alfred sugeriu que seja
encaminhado ofício ao MDA, solicitando
aumento nos tetos dos programas PNAE e PAA e a
Srª Salete sugeriu também que seja solicitado
redução de 70 % para 50% na origem da renda
rural, para que o PRONAF e outros programas do
MDA, possam atender um número maior de
produtores rurais; 2ª) O Sr Leonardo comunicou
que foi instalada câmara fria no galpão do
agronegócios e que as demais melhorais estão
sendo providenciadas e serão comunicadas aos
membros do COMDERS; 3ª) Esteve visitando à
região do Circuito das Águas no dia 18 de abril
próximo passado à Secretária de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, Mônika
Bergamaschi para apresentação dos resultados
do 3° ano do PROSAF – Programa de Sanidade
Vegetal e Animal na Agricultura Familiar e
também realizou a entrega de kit’s de EPI, para
produtores participantes do CATI-LEITE, para uso
no projeto Controle e Monitoramento de
Carrapatos, que esta sendo desenvolvidos pela
CATI e Instituto Biológico. O evento contou com a
presença de produtores e lideranças politicas e
rurais da região e de Socorro, contou com a

presença da Prefeita Marisa, representantes de
associações, COMDERS, técnicos da Casa da
Agricultura e produtores do Projeto CATI LEITE,
entre eles a Srª Eneida Colli, que recebeu o EPI
durante o evento; 4ª) Foi encaminhado à SAA,
documentos referente ao Termo Aditivo ao
Convênio SEIAA 2012, para liberação de recursos
no valor de R$20.000,00 para conservação de
estradas rurais, sendo selecionada e aprovada a
utilização do recursos para conservação da
estrada municipal do bairro dos Cubas, sem o
plano de trabalho assinado pela Prefeita Marisa,
técnicos executores responsáveis e pelo
presidente do COMDERS, sendo o último ato
realizado pelo Sr. Elias como presidente do
COMDERS; 5ª) O Eng Rodrigo, comunicou que o
projeto da Casa do Mel esta passando por ajuste
para a avaliação final e ainda comunicou que
desde o dia 09 (nove) de abril, esta oficialmente
lotado na Casa da Agricultura de Socorro e
aproveitou do momento para agradecer aos
presente pelo apoio durante o período, onde a
Prefeita Marisa, O Diretor do EDR de Bragança
Paulista, Eng Agr Alcides, Representantes das
Associações e COMDERS se manifestaram
através de ofícios, solicitando e permanência do
técnico em Socorro; 6ª) O Sr Leonardo comunicou
que a legislação que trata da produção de
produtos de origem animal, esta sendo revista,
para que principalmente os produtores de queijo
tenha condições de se adequarem e saírem da
comercialização clandestina do queijo. Nada
mais a ser tratado encerrou-se a reunião às
19:30hs. Eu Rodrigo da Silva Binoti, redigi a
presente ata, que após lida e aprovada, segue
assinada pelo secretário e pelo presidente.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural Sustentável

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2012,
reuniram-se às 18:00hs, nas dependências do
Galpão do Agronegócio, os membros para a
reunião ordinária do COMDER, estando presentes
Sr. Alfred Erbert, Sr. Sebastião Raphael Terra, Eng°
Agr° Rodrigo da Silva Binoti, Sr. Leonardo Pires, Sr.
Izael Jameli, Srª Doraci Amaral Lopes Martins,
Engª Agrª Salete de Fátima Torres Ishikawa, Srª
Ana Brandina Oliveira Rosa, Sr. Domingos José dos
Santos, Sr. Elias Rodrigues de Moraes e o Técº Agrº
Alexandre Moreira de Souza. O Sr. Rodrigo iniciou
a reunião, passando a palavra ao Sr. Alfred que
agradeceu a presença de todos, fez a leitura de
texto motivacional e em seguida apresentou a
pauta tendo os assuntos, aprovação das atas das
reuniões ordinárias dos meses de setembro e
novembro, Sala dos Conselhos, Ratificação do
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável (PMDRS) e Mudanças Climáticas. Em
seguida o Sr Alfred passou a palavras ao Eng°
Rodrigo que, falou sobre as atas das reuniões
ordinárias dos meses de setembro e novembro
do corrente ano e submeteu-a aos membros,
sendo que as mesmas foram aprovadas com
observação de pequenas correções por erros de
digitação O Sr. Alfred comunicou que no dia 10
(dez) do corrente mês foi inaugurada nas
dependências do centro administrativo
municipal, a sala dos Conselhos, sendo este
espaço reservado aos Conselhos existentes no
município para realização de suas reuniões,
sendo este administrado pelo Conselho

Municipal de Turismo (COMTUR). Ainda completou
que seria interessante manter as reuniões do
COMDER no próprio Galpão do Agronegócio,
tendo em vista que é um espaço destinado ao
setor rural e que futuramente será construída
uma sala para o COMDER e ressaltou ainda que
no calendário do ano de 2013, confeccionado
pelo COMDER, já consta como local definitivo
para as reuniões o Galpão do Agronegócio. O Engº
Agrº Leonardo sugeriu que fosse oficiado à
administração municipal, contestando a decisão
da mesma em colocar o COMTUR, como
administrador da Sala, justificando que a mesma
deveria ser administrada pela própria
administração através de um funcionário
municipal do quadro e sugeriu que fossa colocada
em votação sobre o local para reuniões do
COMDER, continuando a ser realizada no Galpão
do Agronegócio ou na Sala dos Conselhos. Sendo
aprovada pela maioria de votos a permanência
das atividades do COMDER no Galpão do
Agronegócio, com a observação de que em
algumas condições o COMDER venha a solicitar o
uso da Sala para realização de outras atividades.
Em seguida o Sr. Alfred falou da necessidade da
Ratificação do Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS –
2009/2013, tendo em vista a recente alteração
da LEI Municipal que cria o COMDER, com a
publicação no Jornal Oficial de Socorro, em 23 de
novembro do corrente ano, da LEI Nº 3685/2012
“Altera o Artigo 2º da LEI Nº 3314/2009, alterada
pela LEI Nº 3332/2009 que Institui O Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
de Socorro – COMDER, e dá outras providências”. O
Sr. Alfred acrescentou ainda que a ratificação do
PMDRS é necessária, afim de que o Conselho
esteja legalmente em dia uma vez que é condição
para que a Prefeitura Municipal, possa formalizar
convênios com a Secretária de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, como a
celebração do Convênio SEIAA (Sistema Estadual
Integrado de Agricultura e Abastecimento), entre
outros convênios. O Engº Agrº Rodrigo lembrou
ainda que poderia ser dispensada a leitura do
mesmo tendo em vista que o membros tem
conhecimento do conteúdo do PMDRS e o Sr. Alfred
assim sugeriu colocar em votação sua ratificação
, sendo APROVADA por todos presentes a
RATIFICAÇÃO do Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável – 2009/2013.
Em seguida a Engª Agrª Salete, falou sobre as
Mudanças Climáticas, que vem ocorrendo
recentemente, citando as chuvas de granizo,
tempestades e outros eventos climáticos
ocorridos em Socorro e região e a necessidade
de um trabalho conjunto com o COMDER, CATI,
órgãos de pesquisa, com o objetivo de buscar
alternativas para o desenvolvimento das
atividades com baixo impacto ao meio ambiente.
Em seguida o Sr. Alfred fez a entrega do Calendário
das reuniões do COMDER para o ano de 2013 aos
membros presentes agradecendo a
Agropecuária ZANESCO AGRO representada pelo
proprietário José Luiz Zanesco, que patrocinou a
confecção do mesmo. Nada mais a ser tratado
encerrou-se a reunião às 19:15hs com
confraternização entre os presentes tendo em
vista ser a última reunião do COMDER do ano de
2012. Eu Rodrigo da Silva Binoti, redigi a presente
ata, que após lida e aprovada, segue assinada
pelo Presidente e Secretário.

A Escola Municipal Professor
Eduardo Rodrigues de Carvalho
abriu nesta semana oficialmente o
projeto “Ser no Mundo”. Várias
atividades com pais e alunos serão
desenvolvidas no decorrer do ano.
Durante a primeira reunião de pais
deu-se inicio ao projeto com a
palestra ministrada pela professora
Cidinha Tasca com tema estratégico
“Reeducar para Educar”.

A palestra ocorreu de forma
descontraída no ultimo dia 26 e
contou com a presença de muitos
pais que demonstraram interes-
sados pela iniciativa da escola.

O foco da palestra foi contri-
buir com informações preparando os
pais para refletirem sobre a edu-
cação de seus filhos, um papel que
parece fácil, mas que tem deixado
muitas dúvidas, principal-mente em
como se organizar no momento de
agir com os filhos, tornando-os
pessoas equilibradas e preparadas
para os desafios da vida.
A palestrante evidenciou que a
melhor solução para que isto ocorra
é o exemplo positivo diário que os
filhos presenciam no meio familiar.

Escola Municipal participa do projeto
“Ser no Mundo” e educa para o futuro

Já os alunos do 5º ano partici-
param de uma conscientização
ambiental plantando árvores nativas
no terreno de propriedade de Van-
derlei Lopes no bairro Barão de
Ibitinga. O plantio das mudas foi
realizado na manhã do dia 28 com o
objetivo de ensinar uma lição prá-
tica, despertando aos alunos a
consciência da preservação do meio
ambiente.

Para que todos os alunos se
envolvessem com a atividade,
possibilitando o contato com a terra,
plantando sua árvore, o proprietário
distribuiu entre eles várias espécies
de plantas nativas, cedidas pelo
Horto Municipal de Socorro e indica-
das pelo engenheiro florestal.

Além do plantio os alunos
elaboraram um texto coletivo sobre
a atividade realizada para que
entendessem a importância de sua
atitude para a garantia de uma
melhor qualidade de vida para
todos.

Esta iniciativa como vários
outros trabalhos relacionados à
cultura, cidadania e meio ambiente
serão integrados ao projeto “Ser no
Mundo” ao longo do ano.
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Requerimento da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.º 65/
2013, requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Beto Trícoli,
solicitando intercessão ao Governo Estadual, visando à destinação de recursos financeiros para a
realização de pavimentação asfáltica das seguintes estradas vicinais: Bairro dos Moraes; Bairro da
Lagoa; Bairro dos Marianos; e, n.º 66/2013, requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal Roberto Santiago, solicitando intercessão ao órgão competente visando à
destinação de verba para a realização de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal dos Bairros:
Bairro dos Morais; Bairro dos Marianos; Bairro da Lagoa.Deliberação do Plenário: aprovados por
unanimidade;

Requerimento dos vereadores Lauro Aparecido de Toledo e Maria Bernadete Moraes
Rodrigues de Paula: n.º 67/2013, solicitando a retirada da Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 13/
2013,de autoria desta subscritora e membro da Comissão de Justiça e Redação, em conformidade
com o disposto no art. 204, §2º do Regimento Interno desta Casa.  Deliberação do senhor Presidente:
atenda-se;

Indicações do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor Prefeito: n.º 191/
2013, sugerindoo asfaltamento da Rua Cel. Florêncio Esperidião (no Bairro São Bento); e, n.º 192/
2013, sugerindo o asfaltamento daRua Poeta Paschoal Granato (rua que dá acesso ao Lar dom Bosco);

Indicação do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 193/2013,
sugerindoque providencie o asfaltamento da Rua Antônio Leopoldino (Rua de acesso ao Bairro do São
Bento);

Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 194/2013,
sugerindo que sejam tomadasprovidências necessárias no sentido de tapar os buracos existentes na
Rua AriodanteBeneduzi, localizada de fronte ao numero 09 (nove); n.º 195/2013, sugerindopara que
seja asfaltada a estrada localizada no Bairro dos Cubas, que parte da  Rodovia Deputado Antônio Silva
Cunha Bueno, sentido Socorro – Lindoia passando a selaria Zamboim segunda entrada à direita; n.º
196/2013, sugerindo intercessão ao departamento competente a fim de viabilizar o asfaltamento da
Travessa Aristeu de Souza Pinto; n.º 197/2013, sugerindoainstalação de banheiros químicos em
eventos de qualquer natureza permanentes ou temporário realizado ao ar livre em locais público ou
privados; n.º 198/2013, sugerindo os estudos técnicos necessários para que seja firmada parceria
junto ao Governo Federal ou Estadual para a implantação do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência) em nosso município; n.º 199/2013, sugerindo a implantação de Posto de Saúde da Família
no Bairro Vila Nova; n.º 200/2013, sugerindoo recapeamento, ou operação tapa buraco na Rua Pedro
Vicentini, nas mediações do nº28; n.º 202/2013, sugerindointercessão ao departamento competente
a fim de que seja colocado braço de luz no poste existente na Rua Vitória Fávero Beneduzzi, ao lado do
nº 26; e, nº 203/2013, sugerindo a inscrição doMunicípio de Socorro no Programa Cidade Digital PAC
2 através do Ministério das Comunicações;

Indicações do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: nº 201/2013,
sugerindointercessão ao setor que julgar competente para que sejam designados 2 (dois) médicos
veterinários para a Casa de Agricultura de Socorro; e  n.º 210/2013, sugerindo para que
sejamrealizadas a capina e limpeza nas margens do ribeirão existente na Rua Doutor Alfredo de
Carvalho Pinto, conforme foto em anexo;

Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 204/2013,
sugerindo a realização de estudos técnicos necessários para que seja firmada parceria junto ao Clube
União, a fim de se obter escola de futebol gratuita para crianças, cujas famílias não têm condições de
efetuar pagamento; n.º 205/2013, sugerindoa revitalização do parque localizado na Praça do Fórum;
n.º 206/2013, sugerindo que seja enviada a esta Casa um Projeto de Lei dispondo sobre a gratificação
de aniversario, a ser pago aos funcionários e servidores do Município, nos termos da lei vigente do
Município de Amparo (cópia em anexo);

Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor
Prefeito: n.º 207/2013, sugerindo que sejam realizadas melhorias nos Bairros do Jardim Jussara e
Jardim Orlandi; n.º 208/2013, sugerindo que sejam tomadas as providencias necessárias quanto à
cratera aberta na Ponte de Pedra existente na divisa com a cidade de Munhoz; n.º 209/2013, sugerindo
o fortalecimento da rede de atendimento SGD (Sistema de Garantia de Direito), Programa da Secretaria
dos Direitos Humanos do Governo Federal, dando cumprimento a Lei Municipal N° 3526/2011,
disponibilizando os profissionais que a Lei especifica, a saber, das áreas de Assistência Social e
Psicologia, bem como sejam disponibilizados: Psiquiatra Infantil, Psicopedagogo e Fonoaudiólogo
para o Conselho Tutelar do Município de Socorro. Indico, ainda, sejam disponibilizados para o conselho:
carro, ampliação da sede, computador em cada sala da sede, abrigo para adolescentes, creche e
capacitação para os conselheiros.

ORDEM DO DIA

Em única discussão e votação
Redação Final do Projeto de Lei n.º 07/2013, elaborada pela Comissão Permanente

Justiça e Redação: dispõe sobre informação ao idoso do seu direito ao atendimento preferencial nos
estabelecimentos de saúde acrescido da Emenda n.º 01, da Comissão Permanente dos Direitos do
Idoso e do Emprego, suprimindo o artigo 4.º e alterando o caput do artigo 1.º do referido Projeto de
Lei.  Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade.

Em primeira discussão
Projeto de Lei n.º 13/2013 da Mesa Diretora da Câmara Municipal:dispõe sobre o

subsídio dos Secretários Municipais da Estância de Socorro e dá outras providências. Em discussão:
o vereador João Henrique Meira Souza apresentou um requerimento pedindo adiamento da discussão
do projeto, em conformidade com o art. 219 do Regimento Interno da Câmara. Em votação o Pedido
de Adiamento da Discussão foi aprovado por seis votos e dois constrários.

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). Maiores informações pelo telefone
3895-1559.

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.radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br

João Pinhoni Neto– Presidente

Câmara Municipal
Ordinária de 04 de março de 2013.

Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.
Vereadores presentes:João Henrique Meira Sousa, João Pinhoni Neto, José Carlos

Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues
de Paula, Pedro Sabio Nunes, Tarcisio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi.

EXPEDIENTE
Em discussão: Ata das Sessões Ordinária e Extraordinária de 18 de fevereiro de

2013. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente recebido do senhor Prefeito
Ofício n.º 051/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 03/2013,que

solicitou informações sobre as obras da Avenida Irmão Picarelli.Deliberação do senhor Presidente:
à disposição dos interessados;

Ofício n.º 055/2013: encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal
referente ao mês de janeiro/2013.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de
Finanças e Orçamento para pareceres;

Ofício n.º 061/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 02/2013,
que solicitou informações acerca da aquisição da merenda escolar. Deliberação do senhor Presidente:
à disposição dos interessados;

Ofício n.º 062/2013: encaminha resposta ao Ofício da Presidência n.º 05/2013,
que solicitou informações quanto à matricula de crianças especiais nas Creches Municipais.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;

Ofício n.º 063/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 03/2013,
das Comissões Permanentes,que requereu esclarecimentos sobre as famílias com portadores de
HIV ou câncer no município. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;

Ofício n.º 065/2013: encaminhando Projeto de Lei Complementar n.º 02/2013, que
acrescenta dispositivosa Lei Complementar nº 197/2012 e dá outras providências. Deliberação do
senhor Presidente: encaminheàs Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;

Ofício n.º 155/2013 envia o relatório da Audiência Pública da Saúde de 27 de
fevereiro próximo passado.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;

Expediente recebido de diversos
Comunicados do Ministério da Saúde: informam a liberação de recursos para o

município no valor total de R$ 84.752,04 para pagamento de programas diversos. Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos interessados;

Comunicados do Ministério da Educação: informam a liberação de recursos para o
município no valor total de R$ 100.595,17 para pagamento de programas diversos. Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos interessados;

Ofício n.º 054/2013-RCLT da OAB/SP, subsecção de Socorro/SP: convida para a
solenidade em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher” em 08 de março próximo futuro, às
20h na Câmara Municipal.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;

Ofício n.º 52/2013–EC/GAB do Gabinete do Deputado Estadual Edmir Chedid:
informa o encaminhamento de solicitações visando melhorias na Escola Estadual Narciso Pieroni,
em Socorro/SP. Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos senhores vereadores.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Projeto de Resolução n.º 01/2013 da Mesa da Câmara Municipal:altera dispositivos

da Resolução n.º 04/2002 – Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Socorro,
disciplinando o registro de correspondências e proposições no expediente das Sessões.  Deliberação
do senhor Presidente:à disposição dos vereadores para a apresentação de emendas;

Projeto de Lei n.º 14/2013 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo:denomina
logradouro público como Rua Vereador Rodolpho Fruchi. Deliberação do senhor Presidente:
encaminheàs Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;

Projeto de Lei n.º 15/2013 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo:denomina
Conjunto Habitacional ‘São João’ conforme especifica. Deliberação do senhor Presidente:
encaminheàs Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;

Requerimentos do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:n.º 48/2013,
requerendoparaqueseja oficiado ao Excelentíssimo Deputado Estadual Doutor Pedro Tobias,
solicitando estudos quanto à possibilidade de destinar verba para a compra de um caminhão pipa ao
município; n.º 49/2013, requerendoparaqueseja oficiado ao Excelentíssimo Deputado EstadualDoutor
Cauê Macris, solicitando verbas para a aquisição de um veículo, tipo “VAN”, para o Departamento
Municipal de Saúde; n.º 51/2013, requerendo para queseja oficiado ao Excelentíssimo Dr. Rubens
Cury, Subchefe da Casa Civil, solicitando estudos quanto à possibilidade de destinar equipamentos
básicos à prevenção de incêndios para a equipe da Defesa Civil do município de Socorro. Deliberação
do Plenário: aprovados por unanimidade;

Requerimentode autoria de todos os Vereadores: n.º 50/2013, solicitando
aconsignação em Ata um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora Tarsila Picarelli
Marcolino, ocorrido dia 20 de fevereiro do corrente ano. Deliberação do senhor Presidente: atenda-
se;

Requerimentos do vereador João Pinhoni Neto: n.º 52/2013, requerendo paraque
seja oficiado ao Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, solicitando estudos para a
realização de convênio entre o Governo do Estado e as Prefeituras Municipais de diversos municípios
que encaminham pacientes ao Hospital de Clínicas da UNICAMP, em Campinas, e ao Hospital de Câncer
do Município de Barretos-Fundação Pio XII, para que sejam instaladas unidades do Restaurante Bom
Prato nas imediações dos referidos hospitais; n.º 58/2013, requerendo paraqueseja oficiado ao
Deputado Estadual Edmir Chedid solicitando intercessão ao Governado do Estado de São Paulo,
visando à realização de convênio entre o Governo do Estado e as Prefeituras Municipais de diversos
municípios que encaminham pacientes ao Hospital de Clínicas da UNICAMP, em Campinas, e ao
Hospital de Câncer do Município de Barretos-Fundação Pio XII, a fim de que sejam instaladas unidades
do Restaurante Bom Prato nas imediações dos referidos hospitais. Deliberação do Plenário:
aprovados por unanimidade;

Requerimentos do vereador José Carlos Tonelli: n.º 53/2013, requerendo
paraqueseja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Nelson Marquezelli, Deputado Federal, solicitando
intercessão ao órgão competente visando à destinação de verba para a compra de um caminhão pipa
ao município;n.º 54/2013, requerendo paraque seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Arnaldo Faria
de Sá, Deputado Federal, solicitando intercessão ao órgão competente visando à destinação de verba
para a compra de um carro utilitário para Defesa Civil do Município de Socorro; n.º 55/2013, requerendo
paraqueseja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Carlos de Campos Machado, Deputado
Estadual, solicitando intercessão ao órgão competente a fim de que seja destinada verba para a
compra de uma ambulância para Defesa Civil do Município de Socorro; n.º 56/2013, requerendo para
que sejaoficiado ao Senhor Doutor José Auricchio Junior, Secretario de Esporte e Lazer do Estado de
São Paulo, a fim de que seja encaminhado ao nosso município “Kit de Material Esportivo”; n.º 59/
2013, requerendo para que seja oficiada à Empresa SABESP, solicitando a instalação da rede de esgoto
em toda área do Loteamento do Lino, próximo à garagem da Auto Viação Buenotur. Deliberação do
Plenário: aprovados por unanimidade;

Requerimento do vereador Pedro Sabio Nunes: n.º 57/2013, requerendo aretirada
do Projeto de Lei n.º 12/2013, de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de
banheiros químicos em eventos de qualquer natureza, permanentes ou temporários, realizados ao
ar livre em locais públicos ou privados; para que realize melhores estudos quanto à referida matéria.
Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;

Requerimentos do vereador Pedro Sabio Nunes: n.º 60/2013, requerendo para que
seja oficiado ao Excelentíssimo Ministro das Comunicações, Doutor Paulo Bernardo Silva, para que
estude a possibilidade da inscrição do Município de Socorro no programa Cidades Digitais PAC 2; n.º
61/2013, requerendo paraque seja oficiado ao Excelentíssimo Ministro das Cidades, Doutor Aguinaldo
Ribeiro, para que estude a possibilidade de destinar recursos financeiros para realização de
Infraestrutura e Pavimentação da cidade de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovados por
unanimidade;

Requerimento de autoria conjunta do vereador João Pinhoni Neto e coautoria dos
vereadores Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula e Thiago
Bittencourt Balderi: n.º 62/2013, requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual, Doutor Edmir Chedid, solicitando intercessão ao Governo Estadual, visando
destinar recursos financeiros para a realização de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal do
Bairro dos Cardoso, conforme abaixo assinado em anexo. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;

Requerimentos de autoria conjunta da vereadora Maria Bernadete Moraes
Rodrigues de Paula e coautoria dos vereadores João Pinhoni Neto,Luis Benedito Alves de Oliveira e
Thiago Bittencourt Balderi: n.º 63/2013, requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Beto Trícoli, solicitando intercessão ao Governo Estadual, visando destinar
recursos financeiros para a realização de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal do Bairro dos
Cardoso; e, n.º 64/2013, requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Roberto Santiago, solicitando intercessão ao órgão competente a fim de que seja destinada verba
para a realização de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal do Bairro dos Cardoso. Deliberação
do Plenário: aprovados por unanimidade;


