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Jornal Oficial de Socorro
    Atrações do Festival de
    Verão encantam público

Na manhã de quinta-feira,
2 de fevereiro, os artesãos
de Socorro estiveram
reunidos no Centro Cultural
e Turístico da cidade para
uma palestra com Isabela
Moraes, assessora técnica
da Superintendência do
Trabalho Artesanal nas
Comunidades (Sutaco).

Durante o evento, Isabela
descreveu aos presentes, a
maior dificuldade
encontrada entre os

Sutaco avalia e orienta os trabalhos
         dos Artesãos de Socorro

Depois do sucesso da
apresentação da Banda
Radiofônica, a 2ª Mostra
infantil de violeiros  do grupo
“Morena da Fronteira”
encantou o público presente
no teatro do Centro Cultural
de Socorro, na noite do
último sábado.

O ambiente tipicamente
decorado, por Valéria Prates
e amigos, fez com que os
amantes do som da viola
caipira recordassem os
tempos em que as “vendas”
de bairros distantes ainda
eram palcos de anônimos e
exímios violeiros, iluminados
pela luz do lampião de
querosene.

Mineirinho, locutor da
Rádio AM da cidade fez a
introdução e apresentação
dos violeiros mirins que
estavam divididos nos
grupos: alunos do projeto
“Viola na Escola” dos
bairros do Oratório e
Jardim Sta. Cruz, do
“Morena da Fronteira”
infantil e da Oficina de
Violeiros do Departamento
de Cultura.

Convidado pelo professor
e coordenador dos grupos
de viola, Ângelo Adriano
Correa Pinto, Jack Lima deu

componentes da categoria:
a conscientização de que
artesanato é um ramo de
negócios; conscientização
do valor do produto, o quê,
segundo a técnica da
Superintendência, está
diretamente ligado à auto-
estima do artesão. Isabela
evidenciou que um artesão
não “rouba” a criação do
outro, todos realizam o
mesmo trabalho que é
diferenciado pela expressão

uma “canja” e com sua viola
e a esposa Elaine, no vocal,
enriqueceu o evento com a
apresentação de músicas
de sua autoria.

Da platéia, consagrados
locutores da emissora
socorrense de rádio,
Mengalvinho e Tiguá, foram
chamados ao palco onde
comentaram sobre a
importância do evento e do
trabalho realizado pelo Morena
da Fronteira no ensino e na
disseminação da cultura e
dos valores reunidos em torno
da viola caipira.

Realizado pelo
Departamento Municipal de
Turismo e Cultura e com o
apoio do COMUC e  do
Instituto Totem Cultural (ITC)
o Festival de Verão 2012
ainda promete atrair público
de todas as idades.

Neste fim de semana,
acontece a coroação da
“Corte do Carnaval”, às 21
horas do sábado, na Praça
da Matriz e a abertura da
exposição de fotos “Varais”,
durante o Sarau Cultural que
será realizado no domingo,
às 20h30 min, no Centro
Cultural e Turístico de
Socorro, localizado na Rua
XV de Novembro, 210.

artística da mão de obra que
necessita de constante
aprimoramento.

Diretamente ligada ao
Governo do Estado de São
Paulo, a Sutaco tem a
responsabilidade de
oferecer oportunidades de
geração de renda aos
artesãos e promover o
desenvolvimento local de
modo economicamente
viável, socialmente justo e
a m b i e n t a l m e n t e
responsável.

Isabela ainda explicou
como são avaliadas e
classificadas as produções
artesanais e a importância
do cadastramento na
Sutaco que emite uma
Carteira de Identificação que
credencia a pessoa como
profissional de artesanato.

Esse cadastramento
possibilita a utilização dos
serviços de emissão de nota
fiscal eletrônica da
S u p e r i n t e n d ê n c i a ,
participação em cursos de
qualificação e requalificação
(como aluno ou mesmo
como professor),
divulgação, apoio à
comercialização, acesso ao
microcrédito (Banco do
Povo) e orientação técnica
e jurídica.

A Sutaco dispõe de mais
de 250 termos de
cooperação de espaços
públicos, o quê facilita a
exposição e comercialização
dos produtos em pontos de
venda permanentes e em
de profissionais do artesanato.

 Matinês do Carnaval 2012
 reservam grandes atrações

O Carnaval 2012 de
Socorro reserva grandes
atrações para a folia das
Matinês, na Praça da Matriz.

No domingo, a partir das
16 horas, o desfile das 10
Mais vai entreter os foliões
e revelar beldades.

Na tarde da segunda-feira,
os Bonecões, Pernas de

Pau, e Malabaristas vão
“balançar o coreto” com a
alegria dos artistas
circenses.

A premiação das 10 Mais,
ocorrerá na terça-feira, ao
som do Inspiração do
Samba.

Confira, e ao som de
diferentes Bandas, divirta-se!
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PORTARIA Nº 5859/2012

PORTARIA Nº 5857/2012

PORTARIA Nº 5856/2012

PORTARIA Nº 5858/2012

PORTARIA Nº 5855/2012

PORTARIA Nº 5861/2012

PORTARIA Nº 5860/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                    RESOLVE:
Art.1º - Suspender a partir de 01 de Fevereiro de 2012, os efeitos da Portaria  nº 4328/07, que
designou  Viviane Gusson Fatichi - CTPS 62568 -Série 095ª-SP, para ocupar a função de
suporte pedagógico como Diretor de Escola na E.M. Prof. Oduvaldo Pedroso.
Art. 2º - Designar a mesma a partir de 01 de Fevereiro de 2012 para ocupar a função de suporte
pedagógico como Supervisor de Ensino, nos termos da Lei Complementar 56/2001, artigos 7º
e 39°, anexo IV e suas alterações posteriores.
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 Fevereiro de 2012.
                               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 - Suspender a partir de 01 de Fevereiro de 2012, os efeitos da Portaria  nº 5712/2011, que
designou Roberta de Souza Pinto, CTPS 40318 - Série 00095-SP, para ocupar a função de
suporte pedagógico como Professor Coordenador na E.M. Prof.  Oduvaldo Pedroso.
Art. 2º - Designar a mesma a partir de 01 de Fevereiro de 2012, para ocupar a função de suporte
pedagógico como Diretor de Escola na E.M.  Prof. Oduvaldo Pedroso.
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 Fevereiro de 2012.

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 Renata Narcisa de Oliveira Silva CTPS 17235 - Série 00282ª-SP, ocupante do
emprego permanente de Escriturário para substituir Eliana Dini de Oliveira, ocupante do emprego
em comissão de Chefe da Supervisão Administrativa das Unidades Básicas de Saúde,
durante o gozo de férias regulamentares concedidas no período de 03 a 17 de Fevereiro de 2012,
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, 03 de Fevereiro de 2012.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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” nos dias
02, 03 e 04 de Março de 2012, à Associação Boas Novas Eternas do Circuito das Águas, desta
cidade, para a realização de evento, conforme requerimento formulado através do Processo
Administrativo nº 007897/2011.
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 - É de inteira responsabilidade da Associação o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/
2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, respondendo isolada e
exclusivamente por quaisquer danos, furto ou roubos de veículos ocorridos neste período, sem
qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Fevereiro de 2012.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

“Nomeia Comissão Organizadora do Fórum Internacional de Acessibilidade e Cidadania
a ser realizado neste Município no dia 23 de março de 2012”.
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados os seguintes membros que comporão a Comissão Organizadora do
Fórum Internacional de Acessibilidade e Cidadania, a ser realizado neste Município de
Socorro, no dia 23 de março de 2012:

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

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir, em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2007, para ocupar o
emprego permanente de Nutricionista, referência 30, Kherly Portella Alves - CTPS 35833 -
Série 00296-SP, a partir de 01 de Fevereiro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Fevereiro de 2012.
                                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:

Carlos Alberto Tavares de Toledo
Deise Formágio
Flávio Scabrini Meneghelli
João Baptista Félix de Melo
José Fernandes Franco

Luciano Kiochi Taniguchi
Marco Antonio Silva Pinto
Raquel Frias Pares
Thiago Bittencourt Balderi
Vilma de Oliveira Santos Simões

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de Janeiro de 2012.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5862/2012

PORTARIA Nº 5863/2012

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 necessidade dos serviços Marco Antonio Zanesco, CTPS nº 22575 -
Série 00263ª-SP, ocupante do emprego em permanente de Escriturário, para substituir José
Laerte Bomfa, Chefe da Divisão de Gestão e Controle, referência 35, durante suas férias
regulamentares, no período de 24 de Fevereiro a 09 de Março de 2012, 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, 07 de Fevereiro de 2012.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 3038/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                    RESOLVE:
Art. 1º - Designar a partir de 01 de Fevereiro de 2012 para ocupar a função de suporte pedagógico
como Professor Coordenador, conforme anexo IV, artigos 7º e 39 da Lei Complementar nº  56/2001
e Lei Complementar nº 171/2011, os Professores de Educação Básica I – PEB I abaixo relacionados:

DECRETO Nº 30392012

Art. 2º – Transferir para as escolas abaixo relacionadas, os seguintes servidores, na função de
suporte pedagógico:

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Fevereiro de 2012.

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,

DECRETA:
Art. 1º - Declarar facultativos os pontos nas repartições municipais, durante o ano de 2012,
conforme segue abaixo:

Suplementação de Dotações Orçamentárias
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                    DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 71.288,42 (Setenta e Um Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e
Quarenta e Dois Centavos), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente do Superávit apurado
no exercício anterior, na fonte de recurso do Programa Inclusão Digital para a Implantação de
Centro de Acesso a Tecnologias para Inclusão Social, do Ministério de Ciências e Tecnologia,
representado pela Caixa Econômica Federal, conforme Contrato nº. 0259999-39/2008 MCT / CAIXA,
celebrado em 27/04/2010.....................................................................     .................R$ 71.288,42
Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Fevereiro de 2012.
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

FEVEREIRO:
20/02 (segunda-feira)
21/02 (terça-feira)
22/02 (quarta-feira) – ½ período – a partir das
12 horas.
ABRIL:
05/04 (quinta-feira)
30/04 (segunda-feira)
JUNHO:
08/06 (sexta-feira)

AGOSTO:
09/08 (quinta-feira)
NOVEMBRO:
16/11 (sexta-feira)
DEZEMBRO:
24/12 (segunda-feira)
25/12 (terça-feira)
26/12 (quarta-feira) – ½ período – a partir das
12 horas.
31/12 (segunda-feira)

Art. 2º - Os serviços considerados essenciais deverão ser operados pelo sistema de plantão.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Janeiro de 2012.

                            Publique-se.
                            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

            EXPEDIENTE
O Jornal Oficial de Socorro é uma publicação
da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro,
criado pela Lei Municipal Nº 3095/ 2005. Edição
Especial, de acordo com o art. 1º do Decreto
nº2496/ 2005. Distribuição Gratuita, em bancas
de jornais e repartições públicas.

         Vilma de Oliveira S. Simões
Diretora do Depto. de Comunicação Social

          Márcia Regina Mantovani
                       MTB 46.375
    Chefe da Divisão de Comunicação

 Fotos:   Depto. de Comunicação Social
 Impressão: Editora O Liberal Ltda - Americana
 Tiragem:  2.000 exemplares

     Email: imprensa@socorro.sp.gov.br

          Telefone (19) 3855-9600

Art. 1º - Admitir, em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2011, para ocupar o
emprego permanente de Técnico Desportivo, referência 30, os servidores:
- Renata Marcolino Lemos - CTPS 79200 - Série 00231ª-SP, a partir de 01 de Fevereiro de 2012.
- Rosiane Marcolino Lemos - CTPS 87872 - Série 00231ª-SP, a partir de 03 de Fevereiro de
2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Fevereiro de 2012.
                           Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra
aberto na Divisão de Licitações o seguinte processo:
Processo Nº 033/2012/PMES – Tomada de Preços Nº 007/2012. Objeto: Contratação de
Empresa especializada na Prestação de Serviços de Obras de Engenharia, visando a
Pavimentação da Avenida Gregorina de Faria Alexandroni, Jardim Santa Cruz, neste
Município de Socorro, com fornecimento de materiais. Convênio (PMES x UAM). Tipo:
Menor Preço Global. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 –
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                             CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Sessão Ordinária de 06 de fevereiro de 2012.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi Taniguchi.
Vereadores presentes: André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Carlos Roberto de Moraes, Gentil
José Tonelli, João Pinhoni Neto, Luciano Kyochi Taniguchi, Osvaldo LuisLugli, Pedro Sabio Nunes,
Sheila Marcurio de Oliveira e Tarcísio Francisco Sartori Junior.

EXPEDIENTE
Expediente recebido da senhora Prefeita

Ofício n.º 1035/2011:encaminha informação sobre a indicação n.º 269/2011, do Vereador Pedro
Sabio Nunes, acerca da pintura de faixa de pedestres na Rua Dr. Carlos Norberto próximo ao n.º
57.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício n.º 1082/2011: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 48/2011, do Vereador
André Eduardo Bozola de Souza Pinto, que visa esclarecimentos sobre os serviços realizados no
Cemitério Municipal. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício n.º 1089/2011:encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 51/2011, do Vereador André
Eduardo Bozola de Souza Pinto, que visa esclarecimentos sobre a totalidade dos valores repassados
ao COMTUR nos últimos dez anos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício n.º 1093/2011:encaminha informação acerca da indicação n.º 255/2011, da Vereadora
Sheila Marcúrio de Oliveira, que dispõe sobre a poda das folhagens na Praça Nove de
Julho.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício n.º 1094/2011: encaminha informação acerca da Indicação n.º 272/2011, do Vereador
Carlos Roberto de Morais, que dispõe sobre a solicitação de poda em bambuzal no Bairro da
Pompéia. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício n.º 1097/2011: encaminha informação sobre Indicação n.º 257/2011, do Vereador André
Eduardo Bozola de Souza Pinto, que dispõe sobre a construção de um novo canil municipal.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício n.º 1098/2011: encaminha prestação de contas do Poder Executivo relativamente ao mês
de novembro de 2011. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças
e Orçamento para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 1099/2011:acusa o recebimento das Indicações apresentadas na Sessão Ordinária de
05 de dezembro de 2011. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças
e Orçamento para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 1116/2011: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 50/2011, do Vereador
André Eduardo Bozola de Souza Pinto, que visa esclarecimentos sobre a arrecadação do imposto
sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) no ano de 2011.  Deliberação do senhor Presidente:
à disposição dos interessados;
Ofício n.º 1120/2011: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 49/2011, do Vereador
André Eduardo Bozola de Souza Pinto, que visa esclarecimentos sobre a arrecadação do imposto
sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) sobre serviços hoteleiros no ano de 2011. Deliberação
do senhor Presidente: a disposição dos interessados;
Ofício n.º 1123/2011:encaminha veto total ao Projeto de Lei Complementar n.º 29/2011 por ilegalidade
e inconstitucionalidade. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se o veto para apreciação
da Comissão de Justiça e Redação;
Ofício n.º 1124/2011: encaminha veto total ao Projeto de Lei n.º 87/2011 por considera-lo ilegal e
contrário ao interesse público. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se o veto para
apreciação da Comissão de Justiça e Redação;
Ofício n.º 1127/2011: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 52/2011, da Vereadora
Sheila Marcurio de Oliveira, que solicita informações acerca dos pagamentos efetuados a servidores
públicos municipais a título de hora extra em 2011.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos interessados;
Ofício n.º 036/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 09/2012 que “altera os artigos 2.º, 4.º e 10 da
Lei n.º 3.320/2009 que institui o Programa de Parcelamento Incentivado – PPI” para apreciação em
regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes
para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 038/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 08/2012 que “altera a Lei Municipal n.º 3007/
2003 acrescentando as atribuições do emprego de Auxiliar de desenvolvimento infantil” para
apreciação em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 039/2012: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 02/2012 que “altera o anexo II da Lei
Complementar n.º 58/2001 e dá outras providências”, para apreciação em regime de urgência.  Deliberação
do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 041/2012: encaminhao Projeto de Lei n.º 07/2012 que “autoriza o Poder Executivo a
alienar bem público – Unidade Básica de Saúde do Bairro do Rio do Peixe”. Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 045/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 10/2012 que “altera o artigo 3.º da Lei n.º
3.509/2011 que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Socorro”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para a elaboração de pareceres;

Expediente recebido de diversos
Comunicados do Ministério da Saúde: informam liberação de recursos para o município no
valor total de R$ 1.001.619,95, entre os meses de novembro e dezembro de 2011 para pagamento
de programas diversos.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Comunicados do Ministério da Educação: informam liberação de recursos para o município
no valor total R$ 220.388,69 para execução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Comunicado da Câmara dos Deputados: informam a destinação de R$ 224.317,08 do
Orçamento da União ao município de Socorro/SP em outubro de 2011.  Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício Circular Externo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome –
da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social: informa a transferência de
recursos ao Fundo Municipal de Assistência social no valor total de R$ 3.681,95 nos meses de
julho e agosto/2011.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício CG n.º 2370/2011 da Secretaria de Estado da Educação: em resposta ao Requerimento
n.º 151/2011, do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior, informa a impossibilidade de destinar
um micro-ônibus adaptado para pessoas com deficiência. Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos interessados;
Ofício n.º 109/2011 do Clube XV de Agosto: agradece o convite e parabeniza a Câmara pela
realização da Sessão Solene de entrega dos títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal do
ano”.  Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos interessados;

Ofício n.º 968/2011 da Câmara Municipal de Serra Negra/SP: propõe Moção de Apelo a ser
encaminhada ao senhor Governador do Estado, Dr. Geraldo Alckmin; ao senhor Secretário de Estado de
Logística e Transportes, Dr. Saulo de Castro Abreu Filho; e ao Departamento de Estradas e Rodagem de
São Paulo e Amparo, a fim de que sejam liberadas verbas para revestir o piso asfáltico de toda extensão
da Rodovia Estadual SP-105 que liga Serra Negra/SP à Rodovia Estadual SP-352 (Amparo/Itatiba).
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação para pareceres;
Ofício OFC-RC 1.4-409 do Departamento de Estradas e Rodagem: em resposta ao
Requerimento n.º 08/2011, do Vereador Luciano Kyochi Taniguchi, requer que esta municipalidade
encaminhe projeto de implantação de ponto de ônibus no local que especifica. Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício SE n.º 345/2011 do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí – Consórcio PCJ: encaminha o calendário ambiental 2012.  Deliberação do
senhor Presidente: arquive-se;
Ofício n.º 131/2011-MNB da Sabesp – Divisão de Bragança Paulista: em resposta ao
Requerimento n.º 158/2011, do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior, informaprovidências
para implantação de redes de água e abastecimento no Bairro do Saltinho. Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício SGP GS n.º 1388/2011 da Secretaria de Gestão Pública: em resposta ao Requerimento
n.º 38/2011,do Vereador Pedro Sabio Nunes, informando a impossibilidade de disponibilizar Unidade
Móvel do Poupatempo a cada quatro meses para o município de Socorro.Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício n.º 02/2011 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável:
parabeniza este Legislativo por sugerir à senhora Prefeita a utilização do valor do duodécimo
devolvido para a aquisição de uma máquina Patrol para manutenção das estradas rurais. Deliberação
do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício GSJDC n.º 165/2012 da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania: informa o envio
ao senhor Governador do Estado da Moção n.º 07/2011, do Vereador André Eduardo Bozola de
Souza Pinto, dispondo sobre o apoio a Projeto de Lei Complementar Estadual que pretende a
transferência da administração do Convênio de Assistência Judiciária.Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício n.º 06/2012-PJ do Doutor Daniel Cottoni, Promotor de Justiça desta Comarca:
informa o arquivamento do Inquérito Civil n.º 311/2011 por contratação de serviços de escritório de
advogados, referentes a ações de desapropriação, sem licitação em razão de sua suposta
inexigibilidade.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício n.º 07/2012-PJ do Dr. Daniel Cottoni, Promotor de Justiça desta Comarca: informa o
arquivamento do Inquérito Civil n.º 135/2011 para apurar a regularidade na elaboração da Planta de
Valores Genéricos para fins de cobrança do IPTU no município de Socorro, bem como eventual favorecimento
ao ex-prefeito José Mario de Faria.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados;
Ofício n.º 08/2012-PJ do Dr. Daniel Cottoni, Promotor de Justiça desta Comarca: informa
o arquivamento do Inquérito Civil n.º 358/2011 instaurado para apurar as irregularidades indicadas
nas conclusões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na análise das Contas do exercício
de 2005, da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos interessados.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 31/2011-DAF da presidência desta Casa: encaminha o Balancete Financeiro referente
ao mês de novembro/2011.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças
e Orçamento para parecer;
Ofício n.º 01/2012-DAF desta Casa: encaminha o Balancete Financeiro referente ao mês de
dezembro/2011.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças e
Orçamento para parecer;
Projeto de Lei n.º 112/2011 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:dispõe sobre
folga anual aos servidores públicos no dia de seu aniversário.  Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres;
Projeto de Lei Complementar n.º 01/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:
da nova redação ao parágrafo segundo do artigo 139 da Lei Complementar n.º 120/2007. Deliberação
do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres;
Projeto de Lei n.º 01/2012 do Vereador Pedro Sábio Nunes:dispõe sobre a alteração do
artigo 1.º da Lei municipal n.º 3036/2004 que concede auxílio-alimentação aos servidores municipais.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres;
Projeto de Lei n.º 02/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:dá denominação
a prédio público de ‘Dirceu Beneduzzi’, conforme especifica. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres;
Projeto de Lei n.º 03/2012 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira:institui o programa municipal
de incentivo à doação de sangue entre os servidores públicos municipais e dá outras providências.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres.
Projeto de Lei n.º 04/2012 do Vereador Carlos Roberto de Morais:estabelece normas
quanto a construção e funcionamento de postos revendedores de derivados de petróleo e álcool
combustível para fins automotivos no município de Socorro. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres;
Projeto de Lei n.º 05/2012 do Vereador Carlos Roberto de Morais:disciplina a instalação de novos
estabelecimentos de comercio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos no município
de Socorro.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres;
Projeto de Lei n.º 06/2012 da Vereadora Sheila Marcúrio de Oliveira:altera a minuta que
integra a Lei n.º 3.491/2011 que autoriza o município de Socorro a celebrar convênio com a
Associação Comercial e Empresarial de Socorro. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
se às Comissões Permanentes para pareceres;
Pedido de Informação n.º 01/2012 do Vereador Pedro Sábio Nunes à senhora Prefeita:
solicita informações sobre as obras da Avenida Irmãos Picarelli. Deliberação do senhor
Presidente:encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 02/2012 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveiraà senhora
Prefeita:solicita informações sobre a instalação de uma lombada na Rua Mazolini.  Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 03/2012 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveiraà senhora
Prefeita:solicita informações sobre as obras de asfaltamento da Rua Gregorina de Faria
Alexandroni. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 04/2012 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveiraà senhora
Prefeita: solicita informações sobre o Programa de Inspeção Ambiental Veicular no Município, e da
outras providencias.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;

EDITAL DE CONVOCAÇÃO /2012

Proposta até às 9h e 30min do dia 08/03/2012, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de
Disponibilização do Edital: 13/02/2012 à 02/03/2012. Cadastramento: até 05/03/2012. Visita Técnica:
14/02/2012 até 05/03/2012, no horário das 8h e 30min até às 10h e 30min e das 13h até ás 17h,
exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, que devem ser agendadas com o
Departamento de Planejamento e Urbanismo, pelo fone: (19) 3855-9622 ou via e-mail
planejamento@socorro.sp.gov.br, com o Engº Marcos Jose Lomonico, Arqª. Ada Rita de
Toledo Moraes, Eng. Herlan José Bonfá e Técnico em Edificações Ubirajui Elesbão
Junior. Taxa de Edital: R$ 15,00.  Socorro, 09 de fevereiro de 2012.
Obs: No ato de pagamento da taxa, serão fornecidas: cópia do edital, memorial descritivo,
cronogramas, planilhas orçamentárias e minuta de contrato, e cd-room com cópias
das plantas necessárias.
O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações da
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, 71,
centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9610, no horário comercial, exceto aos
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, com Alexandra, Giuliana, Filomena ou Sorahila.
A municipalidade disponibilizará resumo dos documentos e informações essenciais no site
www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações.
O Edital deverá ser retirado pessoalmente e após o recolhimento da taxa.
As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos,
bem como no horário das 8h 30min às 17h.
                    Alexandra Aparecida de Mello – Chefe da Divisão de Licitações.

                                                   TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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 002/
2012/PMES – Pregão Presencial nº 002/2012, cujo objeto é a Aquisição de 3.000 (três mil)
cestas básicas, para atendimento dos programas sociais e de famílias carentes do
município, com entregas parceladas durante o exercício de 2012 ou até o esgotamento
das quantias, conforme especificações contidas no anexo II - Termo de referência do Edital, para
a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação da Pregoeira, de 02/02/
2012, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a
saber:
a) COMERCIAL DELATTO LTDA., para o lote 01, pelo valor unitário de R$ 53,00 e valor
global  de R$ 159.000,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil Reais);
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial. Socorro, 07 de fevereiro de 2012. Marisa de Souza Pinto
Fontana Prefeita Municipal.
                                        Sílvia Carla Rodrigues de Morais – Pregoeira.

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro convoca BIANCA DIAS DAVI R.G. nº  MG7206463,
classificada em 1º lugar no Concurso Público, Edital nº 001/2011 no emprego de FARMACÊUTICO,
para a escolha de vaga até o dia 14 de Fevereiro de 2012, das 8:30 às 17:00 horas, na Divisão  de
Pessoal desta Prefeitura, sito à Av. José Maria de Faria nº 71. O não comparecimento acarretará
na desistência da vaga.
                                          Socorro - SP,   10  de  Fevereiro  de  2012.
                                 Marisa de Souza Pinto Fontana -  Prefeita MunicipalEu, Marisa de Souza Pinto Fontana, Prefeita Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do
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Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

                             CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Pedido de Informação n.º 05/2012 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira à senhora
Prefeita:solicita informações sobre o Vale Transporte oferecido pela Prefeitura aos funcionários
municipais. Deliberação do senhor Presidente: Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 06/2012 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira à senhora
Prefeita::solicita maiores esclarecimentos acerca das unidades habitacionais do CDHU no município
de Socorro. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 07/2012 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira à senhora
Prefeita:solicita maiores esclarecimentos acerca o funcionamento do P.S.F. do São Bento.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 08/2012 do Vereador Osvaldo LuisLuglià senhora Prefeita:
solicita informações sobre restauração da antiga Estação Ferroviária Mogiana.  Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 09/2012 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira à senhora
Prefeita: solicita maiores esclarecimentos quantoa concessão de Vales Transportes para consultas
no CONISCA.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 10/2012 da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira à senhora
Prefeita: solicita informações sobre o bueiro da Rua Otavio Zucatto.Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se;
Requerimentos do vereador Pedro Sabio Nunes: n.º 01/2012, requerendo para que fosse
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo Dr. Geraldo Alckmin, no
sentido de asfaltar 6km da estrada do município de Socorro-SP que faz divisa com o município de
Munhoz-MG; n.º 02/2012,  requerendo para que fosse oficiado ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado de Minas Gerais Professor Antonio Augusto Junho Anastasia,  no sentido de asfaltar
6Km da estrada do município de Munhoz-MG que faz divisa com o município de Socorro- SP; e n.º
13/2012, requerendo para que fosse oficiada às Operadoras de Telefonia Celular TIM, CLARO, OI
e VIVO solicitando a instalação de uma torre de telefonia celular  no  Bairro Lavras de Cima, a fim
de abranger todo o bairro  e também bairros vizinhos. Deliberação do Plenário: aprovados por
unanimidade;
Requerimentos de autoria conjunta dos Vereadores solicitando a consignação em ata
de Votos de Pesar: n.º 03/2012, pelo falecimento do senhor José Geovani Gonçalves, ocorrido
dia 06 de janeiro do corrente ano; n.º 04/2012, pelo falecimento da senhora Clotilde de Toledo
Stracci,ocorrido dia 07  de janeiro do corrente ano; n.º 06/2012, pelo falecimento da senhora
Delphina R. S. Mantovani, conhecida como  “Dona Dedé”,  ocorrido dia 11  de janeiro do corrente
ano; n.º 09/2012, pelo falecimento do senhor João de Moraes, ocorrido dia 02 de fevereiro do
corrente ano; e n.º 10/2012, pelo falecimento do senhor Murilo Aparecido Granconato, ocorrido dia
03 de fevereiro do corrente ano. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento de autoria dos vereadores das bancadas dos partidos PSDB, PSD e
Democratas: n.º 05/2012, na conformidade do artigo n.º 83 do Regimento Interno desta Câmara,
requerendo a renovação, como um todo, dos membros das Comissões Permanentes, indicados
pelos líderes das bancadas e nomeados através do Ato da Presidência n.º 07/11 e alterado pelos
Atos da Presidência nºs 12 e 23/2011, para comporem as Comissões Permanentes desta Câmara
Municipal para o ano de 2.012. Deliberação do Plenário: aprovado por sete votos e um contrário;
Requerimentos de autoria da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira n.º 07/2012,
requerendo para que fosse oficiado ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER/SP
solicitando que viabilize a construção de ponto de ônibus, com cobertura e assento na entrada do
Bairro dos Pereiras; e, n.º 08/2012, requerendo para que fosse oficiado ao DER- Departamento de
Estradas e Rodagens para viabilizar melhorias no acostamento da Rodovia Pompeu Conti, na altura
do nº 2389, ou seja, próximo ao acesso para o Bairro Vila Palmira, pois encontra-se em péssimo
estado de conservação. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimento dos vereadores Osvaldo LuisLugli, Carlos Roberto de Morais e Gentil
José Tonelli: n.º 11/2012, requerendo para que fosse oficiado ao Excelentíssimo Deputado
Federal do Estado de São Paulo Dr. Ricardo Izar, para que interceda ao setor competente a fim de
solicitar a instalação de uma torre de transmissão de telefonia celular no bairro Visconde de
Soutelo no município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento dos vereadores Luciano Kyochi Taniguchi e Tarcísio Francisco Sartori
Junior: n.º 12/2012, requerendo para que fosse transferida a próxima sessão ordinária para 23
de fevereiro de 2012, quinta-feira, em virtude do feriado de carnaval. Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade;
Indicações do vereador Pedro Sabio Nunes à senhora Prefeita: n.º 01/2012, sugerindo
que estude a possibilidade de se aumentar para R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) o valor do
ticket alimentação dos funcionários públicos municipais; n.º 02/2012, sugerindo a concessão de
aumento salarial aos Servidores Públicos Municipais; n.º 03/2012, sugerindo a realização de
reparos e melhorias na iluminação em ruas e avenidas de nosso município; n.º 19/2012, sugerindo
a realização de poda das árvores existentes na Avenida Irmãos Picarelli; n.º 20/2012, sugerindo a
realização dos estudos necessários visando conceder o Auxílio Alimentação (Ticket Alimentação)
aos funcionários municipais afastados por motivo de licença;n.º 23/2012, reiterando indicação
anterior, sugerindo que seja instituído um Plano de Carreira ao funcionalismo público municipal,
visando uma maior valorização do trabalhador; n.º 26/2012, reiterando indicação anterior, sugerindo
intercessão ao departamento competente a fim de que seja comprada máquina motoniveladora
(Patrol) para o Município de Socorro; n.º 37/2012, sugerindo para que seja providenciado com
urgência serviços de manutenção na estrada de acesso ao Bairro do Pinhal, através do nivelamento
com máquina motoniveladora e cascalhamento; n.º 39/2012, sugerindo intercessão ao departamento
competente para que seja providenciado com urgência serviços de manutenção na estrada de
acesso ao Bairro Tijuco Preto, através do nivelamento com máquina motoniveladora e
cascalhamento; n.º 40/2012, sugerindo intercessão ao departamento competente, a fim de que
seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada toda extensão da estrada do Bairro Gamelão;
n.º 41/2012, sugerindo que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada a Rua 1 (um) do
Loteamento Bozzer;n.º43/2012, sugerindo que seja passada a máquina motoniveladora na estrada
do Bairro da Lagoa, sentido Bairro Currupira ao Bairro Lagoa; n.º 44/2012, sugerindo intercessão
ao departamento competente a fim de que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhado
os pontos críticos ( morros)  da estrada do Bairro Barão de Ibitinga; n.º 45/2012, sugerindo
intercessão ao departamento competente a fim de que seja feita a substituição da lixeira existente
em frente à antiga escola das Lavras  do Meio ( Belizário) por outra  com maior  capacidade de
armazenamento ou seja instalada uma segunda lixeira ao lado da já existente no local; n.º 47/2012,
sugerindo intercessão ao departamento competente a fim de seja tomada providências quanto a
ponte e as tubulações existente na Rua Santa Clara, em local que especifica) situada no Bairro
Oratório; n.º 48/2012, sugerindo a pavimentação asfáltica da Rua José Maria de Oliveira; e, n.º 49/
2012, sugerindo intercessão ao departamento competente a fim de que seja instalado um roteador de
internet banda larga no sistema WI-FI,  no Posto do Acessa São Paulo situado no Bairro do Oratório;
Indicações de autoria conjunta dos vereadores Carlos Roberto de Morais, Gentil José
Tonelli e Osvaldo LuisLugli à senhora Prefeita: n.º 04/2012, reiterando indicação anterior,
sugerindo a realização de melhorias em todas as Estradas Vicinais deste Município, através do
nivelamento, cascalhamento e compactação com rolo, além da instalação de tubos para escoamento
da água pluvial nos trechos que forem necessários; n.º 05/2012, reiterando indicação anterior,
sugerindo intercessão junto ao departamento competente a fim de que seja instalado um depósito
de cascalho em todos os bairros da zona rural para atender às demandas em épocas chuvosas;
n.º 06/2012, reiterando indicação anterior, sugerindo a reabertura do Posto de Saúde do Bairro do
Rio do Peixe, que atualmente encontra-se fechado; n.º 08/2012, reiterando indicação anterior,
sugerindo intercessão aos departamentos competentes a fim de que seja melhorado o atendimento
no Posto de Saúde do bairro da Chave com a disponibilização de médicos e remédios em quantidade
suficiente à população, bem como a construção de consultório dentário; n.º 09/2012, reiterando
indicação anterior, sugerindo intercessão ao departamento competente a fim de que seja feito um
estudo para a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras de segurança nos
pontos estratégicos de nossa cidade; n.º 10/2012, reiterando indicação anterior, sugerindo para
que sejam instalados neste município, com a máxima urgência, cursos profissionalizantes de nível
médio (técnico) e superior de curta duração (tecnólogo de nível superior); n.º 11/2012, reiterando
indicação anterior, sugerindo intercessão aos departamentos competentes, juntamente com as
concessionárias, a fim de que nas licitações de obras públicas a contratação seja feita de no
mínimo, 80% de mão de obra de moradores do município, bem como a compra de materiais seja
realizada também no município de Socorro; n.º 12/2012, sugerindo que seja passada a máquina
motoniveladora e cascalhada aestrada municipal do Bairro Agudo; n.º 13/2012, reiterando indicação
anterior, sugerindo que seja asfaltada a estrada municipal que dá acesso ao Cemitério Parque
Colinas;  n.º 14/2012, reiterando indicação anterior, sugerindo para que seja construída uma praça
de lazer na parte baixa do bairro da Vila Nova, entre as ruas José Franco Craveiro e Galileu da
Rocha Vita; n.º 15/2012, reiterando indicação anterior, sugerindo para a realização dos estudos
necessários visando à possibilidade de dar prioridade aos funcionários da Prefeitura e seus
dependentes nos agendamentos para consultas médicas; n.º 16/2012, reiterando indicação anterior,
sugerindo a realização de melhorias na Rua João Conti, que dá acesso ao corredor turístico de
nosso Município, entre essas o plantio de árvores e flores e outras providências para tornar mais

agradável a imagem do local; n.º 17/2012, reiterando indicação anterior, sugerindo intercessão ao
Governo do Estado solicitando que este disponibilize ao nosso município o monitoramento de toda
a cidade através de Câmeras controladas via satélite; n.º 18/2012, reiterando indicação anterior,
sugerindoque se estude a possibilidade de se designar uma equipe para a  manutenção das
estradas rurais de nosso município (conservas); n.º 21/2012, sugerindo a colocação de coberturas
e bancos (assentos) nos pontos de ônibus existente em nosso município; n.º 22/2012, sugerindo
intercessão ao departamento competente para que seja feito o asfaltamento das ruas do Jardim
Saltinho que ainda não possuem asfalto;n.º 24/2012,  reiterando indicação anterior,  sugerindo
intercessão à Empresa de Correios e Telégrafos solicitando estudos quanto a possibilidade de se
instalar um posto avançado dos Correios no Bairro do Oratório; n.º 25/2012, sugerindo a reforma
da Praça localizada na Rua Barão de Ibitinga, mais precisamente a Praça Independência, visando
a inibição de atitudes ilícitas que ocorrem com frequência nesse local;  n.º 27/2012, sugerindo
para que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada a estrada do Bairro dos Rubins
que se encontra em péssimas condições de trafego; n.º 28/2012, sugerindo  para que seja
passada a máquina motoniveladora e cascalhada a estrada do Bairro do Moquém seguindo até a
estrada do Bairro dos Moraes;e, n.º 50/2012, sugerindo que seja passada a máquina Motoniveladora
e Cascalhada a estrada do Bairro Mariano até o Bairro Currupira;
Indicação do vereadorTarciso Francisco Sartori Junior à senhora Prefeita: n.º 07/2012,
sugerindo a promoção de estudos a fim de que seja encaminhado a esta Câmara Municipal, um
Projeto de Lei visando à implantação do Plano de Carreira aos Guardas Civis Municipais - parte do
plano de governo da senhora Prefeita; n.º 52/2012, sugerindo a realização de estudos visando a
contratação de Plano Odontológico para o Funcionalismo Público; e, n.º 53/2012, sugerindoa
realização de estudos visando a contrataçãode Plano de Saúde para o Funcionalismo Público;
Indicações da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira à senhora Prefeita: n.° 29/2012,
sugerindo estudos quanto a possibilidade de ser feito o recapeamento o mais breve possível da
Rua Aldo Russo situada no Jardim Teixeira, que se encontra em péssimo estado de conservação,
conforme imagem em anexo;  n.º 30/2012, sugerindo para que se proceda o mais rápido possível
a contratação dos Guardas Civis Municipais que foram aprovados em concurso público vigente;
n.º 31/2012, sugerindo a aquisição de duas motos para uso da Guarda Municipal, considerando
inclusive, que existe dotação no orçamento; n.º 32/2012, sugerindo a colocação de uma lombada
na estrada vicinal Farmacêutico Oswaldo Paiva, mais precisamente 30 metros após a entrada do
bairro Parque Barbosa; n.º 33/2012, sugerindo para que seja implantada iluminação pública nas
ruas do Bairro Parque Barbosa, onde ainda não existe, considerando inclusive que o bairro se
encontra na Zona de Expansão Urbana, e é feita a cobrança de IPTU normalmente; nº 34/2012,
sugerindo intercessão ao Governo do Estado a fim de que seja destinada verba especifica para o
asfaltamento da estrada principal do Bairro dos Cardosos; n.º 35/2012, sugerindoa notificação
aos proprietários dos terrenos baldios localizados no Bairro Parque Barbosa, para que estes
providenciem a limpeza dos terrenos e também cercá-los, de acordo com a lei vigente, evitando
assim transtorno a vizinhança; n.º 36/2012, sugerindo a divulgação na imprensa oficial informando
o horário da coleta de lixo em cada bairro da cidade; n.º 38/2012; sugerindo intercessão ao
departamento competente a fim de que seja feito o calçamento e outras melhorias na iluminação no
corredor turístico Celestino Calafiori, mais precisamente a Rua de acesso ao novo conjunto
habitacional; n.º 42/2012, sugerindo a realização de melhorias efetivas na Estrada Municipal do
Bairro dos Cubas, sendo essas as seguintes: nivelamento com máquina motoniveladora,
cascalhamento e a compactação com rolo, além da instalação de tubos para escoamento da água
pluvial nos trechos que forem necessários; n.º 46/2012, sugerindo que seja roçado o mato no
terreno baldio existente dentro da creche do Bairro Vila Palmira;   n.º 51/2012, sugerindo a
realização de melhorias na Estrada Municipal do Bairro dos Cardoso, sendo essas as seguintes:
roçar o mato dos acostamentos, passar a máquina motoniveladora e cascalhamento; n.º 54/2012,
sugerindoa realização de melhorias na Estrada Municipal do Bairro dos Farias, sendo essas as
seguintes: roçar o mato dos acostamentos, passar a máquina motoniveladora e cascalhamento;
e, n.º 55/2012, sugerindo a realização de melhorias efetivas na Estrada Municipal do Bairro
Lavras de Baixo, bem como, passar à máquina motoniveladora e realizar o cascalhamento.
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01/2012LUCIANO KYOCHI TANIGUCHI, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
REGIMENTAIS E LEGAIS, baixa o seguinte Ato:
Artigo 1.º - Conforme requerimento nº 05/2012, aprovado por maioria, nos termos do artigo 83, I,
do Regimento Interno desta Casa, a composição das Comissões Permanentes desta Câmara
Municipal para o exercício de 2012, é a seguinte:

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO:
Pedro Sabio Nunes - Presidente
Tarcísio Francisco Sartori Junior – Vice-Presidente
André Eduardo Bozola de Souza Pinto – Relator
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:
Tarcísio Francisco Sartori Junior - Presidente
João Pinhoni Neto – Vice-Presidente
Pedro Sabio Nunes – Relator
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
E DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:
Tarcísio Francisco Sartori Junior - Presidente
Carlos Roberto de Moraes – Vice-Presidente
André Eduardo Bozola de Souza Pinto – Relator
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE
E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
João Pinhoni Neto - Presidente
Osvaldo LuisLugli – Vice-Presidente

Pedro Sabio Nunes – Relator
COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
E DO CONSUMIDOR:’
Gentil José Tonelli - Presidente
Tarcísio Francisco Sartori Junior – Vice-
Presidente
Sheila Marcurio de Oliveira - Relator
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
Carlos Roberto de Morais - Presidente
Sheila Marcurio de Oliveira – Vice-Presidente
André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Relator
COMISSÃO DE DIREITOS DO IDOSO E
EMPREGO
Pedro Sabio Nunes - Presidente
Carlos Roberto de Morais – Vice-Presidente
João Pinhoni Neto - Relator

Artigo 2.º - As atribuições das Comissões Permanentes são as definidas pelos artigos de números
75 a 82 do Regimento Interno da Câmara.
Artigo 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 07 de fevereiro de 2012.

Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente
                                     CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 13 de fevereiro de 2012– segunda -feira
Horário: 19h
Em 1.ª discussão e votação
Veto total ao Projeto de Lei Complementar n.º 29/2011, do vereador Pedro Sabio Nunes,
que altera a redação do inciso V, do artigo 41 da Lei Complementar nº 59/2001, que estabelece o
Código Tributário do Município de Socorro, por ilegalidade e inconstitucionalidade; Veto total ao
Projeto de Lei n.º 87/2011, do vereador João Pinhoni Neto, que altera percentagem utilizada
para fixação da ajuda de custo dos membros do Conselho Tutelar, por considera-lo ilegal e
contrário ao interesse público; Projeto de Lei Complementar n.º 02/2012 da senhora Prefeita
que “altera o anexo II da Lei Complementar n.º 58/2001 e dá outras providências”;Projeto de Lei
n.º 08/2012 da senhora Prefeita que “altera a Lei Municipal n.º 3007/2003 acrescentando as
atribuições do emprego de Auxiliar de desenvolvimento infantil”; Projeto de Lei n.º 09/2012 da
senhora Prefeita que “altera os artigos 2.º, 4.º e 10 da Lei n.º 3.320/2009 que institui o Programa
de Parcelamento Incentivado – PPI”; e Projeto de Lei n.º 10/2012 da senhora Prefeita, que
“altera o artigo 3.º da Lei n.º 3.509/2011 que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção
social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro”;
                                         CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data:13 de fevereiro de 2012 – segunda -feira
Horário: ao término da sessão anterior
Pauta: Em 2ª discussão e votação todos os projetos de lei que forem aprovados em 1ª discussão
e votação na sessão anterior, ou seja, Projeto de Lei Complementar n.º 02/2012 e Projetos de Lei
nºs 08, 09 e 10/2012.
                                                     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 próximas
sessões realizar-se-ão no dia 13 de fevereiro, a partir das 19h, com transmissão ao vivo via
internet pelo sitewww.camarasocorro.sp.gov.br
             Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente da Câmara Municipal de Socorro

  DECRETO Nº 3016/2011 – publicado na Edição do Jornal Oficial de Socorro, nº 179 de 03 de
 fevereiro de 2012 – Onde se lê Decreto nº 3016/2012, “LEIA-SE DECRETO Nº 3016/2011”.

                                                       Errata


