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            Municípios da Região
           realizam Seminário de
            Envelhecimento Ativo

   O envelhecimento da
população é uma realidade
no mundo principalmente no
Brasil que hoje, ao lado do
Japão, já pode ser
considerado um dos países
com maior número de
idosos. Este
envelhecimento que é, sem
dúvida,  um triunfo da
humanidade, apresenta-se,
ao mesmo tempo, como o
grande desafio para os
governantes:  o quê  oferecer
para essa população
formada, em grande parte, de
pessoas idosas?
  Não basta ter uma
população vivendo mais.
Importa, sim, que este
“tempo a mais”  seja um
tempo de vida com
qualidade, bem-estar na
velhice e rotina mais
saudável.
   Socorro não foge à esta
realidade pois dentre os
municípios da região,
destaca-se pela
porcentagem de habitantes
com idade maior que 60
anos, média que supera até
a do Estado de São Paulo.
Por esta característica
pleiteia, ao lado de
Bragança e Atibaia,
conseguir o Selo Cidade
Amiga do Idoso. Para isso
vem desenvolvendo projetos
ricos em ações voltadas ao
Idoso, sob coordenação da
fisioterapeuta da rede
pública, interlocutora dessa
Política, em nosso
município.

    Fruto  desse  anseio,  foi
organizado pelos Depart. de
Saúde dos municípios já
citados e coordenação do
Departamento Regional de
Saúde de Campínas, DRS
VII,  o 1º Seminário Regional
do Envelhecimento Ativo,
que contou com a presença
do Dr. Alexandre Kalache,
médico geriatra de renome
mundial, que há 30 anos
estuda sobre
envelhecimento e por 14
anos foi Diretor do Programa
Global de Envelhecimento e
Saúde da Organização
Mundial da Saúde (OMS),
além de ter participado
ativamente no Projeto
Mundial da Cidade Amiga do
Idoso.
   O Seminário foi realizado
no dia 27 de fevereiro, no
salão nobre da Universidade
São Francisco, em
Bragança Paulista, e contou
com a presença maciça de
profissionais e estudantes
da área da Saúde,
autoridades dos municípios
que compõem o Colegiado
de Gestão Regional
Bragança, autoridades do
DRS Campinas e demais
pessoas que já se
sensibilizam com a
necessidade do
envelhecimento ativo.
Acompanhando Dr. Kalache
esteve presente a
Coordenadora Estadual da
Saúde do Idoso da SES/SP,
a Doutora em Saúde
Pública, Marília Cristina

Prado Louvison que,
brilhantemente discorreu
sobre o tema “Construindo
iniciativas amigas das
pessoas idosas no Estado
de São Paulo”   e Dra Tereza
Etsuko da Costa Rosa,
pesquisadora científica do
Instituto de Saúde da
Secretaria de Estado de São
Paulo.
Socorro se fez representar
pela Prefeita, pela
Assessora de Imprensa da
Câmara Municipal, diretores
e funcionários dos
departamentos de
Comunicação e Promoção
Social, e a interlocutora da
Saúde do Idoso do
município, que tão bem
expôs sobre as ações já
desenvolvidas em Socorro.
Socorro foi por várias vezes
citada e enaltecida pelo
palestrante Dr. Alexandre
Kalache como cidade
referência em
Acessibilidade, que ele teve
oportunidade de conhecer
quando da visita realizada no
dia anterior ao Seminário.
Acompanhado de seu grupo
de trabalho foi recebido no
Gabinete da Prefeita  e no
Hotel Campo dos Sonhos
onde, acompanhado do
diretor de Turismo e do
proprietário do Hotel, José
Fernandes Franco viu de
perto e se surpreendeu com
as adaptações existentes,
imprescindíveis para a
locomoção segura também
das pessoas idosas.

Consultora dos Ministérios
do Desenvolvimento Agrário
e do Turismo/SEBRAE visita
Socorro

Nos dias 28 e 29, a
consultora do Ministério do
Turismo, Pollyana Calixto
esteve em Socorro, com o
objetivo de dar continuidade
ao programa  do Ministério,
“Talentos do Brasil Rural”
fazendo o diagnóstico do
roteiro da cidade,
denominado “Caminhos da
Roça”.

Visitou as propriedades
que trabalham com
agricultura familiar, verificou
a qualidade de alguns
quesitos exigidos pelo
Ministério para receber de
forma satisfatória os
visitantes, com ênfase na
Copa do Mundo em 2014.
Foram observados quesitos
importantes como:
atendimento, informações,
abordagem, acessibilidade
e espaço físico.

Do roteiro formulado pelo
Departamento de Turismo
da cidade, constava visitas
à prefeita da cidade,  ao
diretor de turismo e cultura,
e aos quatro
empreendimentos do
Circuito Caminhos da Roça,
ligados à Agricultura
Familiar: Rancho Pompéia,
Fazenda Sant’ana, Empório
Nova Vida e Alambique
Pioneira, o primeiro a
fabricar cachaça orgânica
no Estado de São Paulo.

De maneira mais
específia, os quatro
empreendimentos que
participam do Circuito
“Caminhos da Roça”  serão
orientados pelo Ministério do
Turismo,  e os demais
participantes terão, embora
com enfoque comercial, a
necessária assistência do
mesmo Ministério.

 No jantar realizado na
fazenda Sant’Ana, onde

foram servidos produtos
típicos  das propriedades da
agricultura familiar, ao som
de parte da Orquestra de
Violas Morena da Fronteira,
a representante do Ministério
proferiu palestra orientando
os produtores em como
atender aos quesitos do
Ministério de Turismo, com
objetivo de inserir produtos
e serviços da agricultura em
questão no mercado
turístico, agregando valor à
oferta turística do Brasil.,
com foco no  mercado das
doze cidades sede da Copa
do Mundo.

Participaram do jantar
representantes da
Associação Comercial e
Empresarial de Socorro,
membros dos Conselhos do
Meio Ambiente, Turismo,
Cultura, Direitos da Pessoa
com deficiência, além de
representantes da Prefeitura
e seus departamentos de
Cultura, Turismo e
Planejamento.

O ínício - Há pouco mais
de um ano, Socorro foi
escolhida  por seu roteiro
“Caminhos da Roça”, do
núcleo de Turismo Rural,
para integrar o projeto
Talentos do Brasil Rural  -
Eixo Serviços do Ministério
do Desenvolvimento Agrário
e do Turismo.

O turismo rural de Socorro
concorreu com 117 roteiros
inscritos e ficou com a 10ª
posição sendo a única
cidade do estado de São
Paulo a integrar este projeto de
extensão nacional.

Este evento, realizado em
parceria com o Ministério do
Meio Ambiente, Sebrae
Nacional e a Agência de
Cooperação Alemã (GTZ)
classificou 24 roteiros.
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PORTARIA Nº 5868/2012

PORTARIA Nº 5869/2012

PORTARIA Nº 5871/2012

PORTARIA Nº 5870/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2010  no  emprego
permanente  de  Professor de Educação Básica II -  PEB II:
                                                            - EDUCAÇÃO FÍSICA -

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 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 - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital  nº 01/2007  no  emprego
permanente  de  Professor de Educação Básica II -  PEB II:
                                                        - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA –

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 01/2010 no emprego
permanente de Monitor do Projeto Recriança – referência 25, Débora Maria Domingues de
Lima - CTPS 25476 - Série 00196ª-SP, a partir de 06 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, 28 de Fevereiro de 2012
                                  Marisa de Souza Pinto Fontana -  Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5873/2012

PORTARIA Nº 5872/2012

                                                                    - INGLÊS –

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 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 - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2010 no emprego
permanente de Professor de Desenvolvimento Infantil – Nível II – referência 1:
- Marina Casamassa de Lima - CTPS 94371 - Série 00322ª-SP, a partir de 02 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, 28 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 - Fica prorrogada a licença gestante da servidora abaixo relacionada, nos termos da Lei
Municipal nº 3295/2009 de 21 de maio de 2009.
- Paula Roberta Benatti Modesto CTPS 78400 - Série 00282ª-SP, ocupante do emprego
permanente de Professor de Desenvolvimento Infantil, a partir de 03 de Janeiro 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, 28 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 - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2011 no emprego
permanente de Almoxarife – referência 19.
- Cristiano Isaias Simões Gonçalves - CTPS 17583 - Série 00244-SP, a partir de 22 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, 28 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. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido, os seguintes servidores:
- Jéssica Paloma de Souza - CTPS 28225 - Série 00375ª-SP, ocupante do emprego permanente
de Escriturário, a partir de 17 de Fevereiro de 2012.
-Tereza Hilário Jacinto - CTPS 062483 - Série 263ª-SP, ocupante do emprego permanente de
Servente, a partir de 28 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, 28 de Fevereiro de 2012.

   Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5874/2012

PORTARIA Nº 5875/2012

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

RESOLVE:
Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, por aposentadoria, espécie 32, José Roberto
dos Santos, C.P. 00500 - Série 042ª-SP, no emprego permanente de Trabalhador Braçal, a partir
de 01 de Janeiro de 2011.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 de Fevereiro de 2012
                                Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5876/2012

PORTARIA Nº 5877/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Márcia Arboleya Silva - C.P. 13343 - Série 00133ª-SP, em virtude de contrato
por tempo determinado conforme Lei Municipal nº 3.077/2005, obedecendo à ordem de classificação
do concurso público Edital nº 01/2007 para ocupar o emprego de Professor Adjunto I – Nível II
– referência 1, no período de 08 de Fevereiro a 21  de Dezembro de 2012, substituindo a licença
sem vencimentos ou remuneração da professora adjunta Maria Antonia Santos Silva.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 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 - Nomear Neusa Aparecida Franco de Campos - C.P. 02270 - Série 150ª-SP, em virtude
de contrato por tempo determinado conforme Lei Municipal nº 3.077/2005, obedecendo à ordem de
classificação do concurso público Edital nº 01/2007 para ocupar o emprego de Professor de
Desenvolvimento Infantil – Nível I – referência 1, no período de 16 de Fevereiro a 21  de
Dezembro de 2012, substituindo inicialmente o afastamento por licença-saúde junto ao INSS da
Professora de Desenvolvimento Infantil Eliane de Lourdes Faria.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 de Fevereiro de 2012.

     Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 3025/2012

“Abertura de Crédito Suplementar”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito suplementar
no valor de R$ 132.159,38 (Cento e Trinta e Dois Mil, Cento e Cinqüenta e Nove Reais e Trinta e Oito
Centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

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

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de Janeiro de 2012.
Publique-se

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Afixado nesta data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli

EDITAL 03/2012

Divulga a Relação Preliminar dos Candidatos Habilitados à Realização da Prova Escrita
A Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Socorro através da Resolução n° 005/2011, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Resolução CMDCA n° 006/2012, DIVULGA através deste ato, a Relação Preliminar dos Candidatos
Habilitados à Realização da Prova Escrita.
Segue abaixo a relação com o número, o nome e o apelido dos candidatos:
01 – Diego Pablo Soares da Cunha – Diego do CRAS
02 – Elenice Barbosa
03 – Maria das Graças Constantini Ferreira
04 – Patrícia Toledo da Silva Pinto – Patrícia do Henri
05 – Wagner Cavalari – Leo Serrano
06 – José Adriano de Souza – Adriano do Conselho (Ex-lavador do Posto Impacto)
07 – Rene Edmerson Evangelista de Souza
08 – Antonio Franco Pinto – Tonhão Mecânico
09 – Maria Helena de Oliveira Carvalho – Lena do Dakinha
10 – Vanderlei de Oliveira – Vanderlei inspetor de alunos
11 – Eunice Ribeiro Casamassa



3Socorro, sexta-feira, 02 de março de 2012 Jornal Oficial de Socorro

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 043/2012/PMES – Leilão Nº 001/2012. Objeto: Alienação (venda) de Bens
Móveis, Sucatas e Veículos inservíveis para a Administração, conforme relação descrita
no anexo II do Edital. Tipo: Maior Lance por Lote. Encerramento para a entrega de ficha de
credenciamento até às 13h do dia 20/03/2012, e realização do Leilão às 14h e 30min do mesmo dia.
Período de Disponibilização do Edital: 05/03/2012 à 19/03/2012. Vistoria dos Bens: 05/03/2012 à
19/03/2012, no horário das 8h 30min até às 11h e das 13h até ás 16h e em 20/03/2012 das 8h até
às 11h, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, que devem ser agendadas
com a Sra. Sílvia Carla Rodrigues de Morais, pelo fone: (19) 3855-9610. Socorro, 01 de março de
2012.
O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações 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, nº 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.
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

Eu, Marisa de Souza Pinto Fontana, Prefeita 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 034/2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, cujo objeto é a Aquisição de
Suplementos Alimentares e Leite com fórmula Láctea para Criança, com entregas parceladas
durante o exercício de 2012, conforme especificações constantes no anexo II do edital, para a
empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação da Pregoeira, de 28/
02/2012, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade
(www.socorro.sp.gov.br), a saber:
a) EMPÓRIO HOSPITALAR COM.DE PROD.CIR.HOSP.LTDA., para os lotes 01, 02 e 03, pelo valor
global de R$ 10.992,00 (Dez Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais);
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial. Socorro, 01 de março de 2012. Marisa de Souza Pinto
Fontana Prefeita Municipal.
                                       Sílvia Carla Rodrigues de Morais – Pregoeira

                                                        Extrato de Contratos:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: Ecotec Tecnologia
Ecológica Ltda.: Contratação de empresa especializada para locação de banheiros químicos
para o carnaval e festa da padroeira 2012, conforme especificações constantes no Termo de
referência do edital – Projeto básico. VALOR: R$ 21.824,00. ASSINATURA: 03/02/2012.VIGÊNCIA:
até 16 de agosto de 2012. Pregão Presencial nº 004/2012 – Processo nº 007/2012/PMES.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: STERLIX AMBIENTAL
TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços visando a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares, nos
locais determinados pelo Departamento Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no
anexo II do presente Edital. VALOR: R$ 97.200,00. ASSINATURA: 08/02/2012.VIGÊNCIA: 12 meses.
Pregão Presencial nº 001/2012 – Processo nº 001/2012/PMES.

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo
12 – Daniela Aparecida Bueno Correia
13 – Teresa Ferreira de Mello – Teresa Mello
14 – Maria da Graça Silva – Profª Graça
15 – Altamir Bernardo Lopes – Tamires/Tatá
16 – Maria Lúcia Paes – Paes
17 – Hélio Marques da Silva – Babu
18 – Alex Ronaldo de Oliveira
De acordo com o Calendário Eleitoral, o prazo para interposição de eventuais recursos por parte
dos candidatos terá início no dia 05/03/2012 (cinco de março de dois mil e doze) e terminará no dia
09/03/2012 (nove de março de dois mil e doze).
                                               Socorro, 28 de fevereiro de 2012

Evandro de Almeida Júnior - Presidente da Comissão Eleitoral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: Comercial Delatto
Ltda: 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. VALOR: R$ 159.000,00. ASSINATURA: 10/02/2012.VIGÊNCIA: 31/12/2012. Pregão
Presencial nº 002/2012 – Processo nº 002/2012/PMES.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: MOGIMIX
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA: Aquisição de 500 (quinhentas) toneladas de Massa
Asfáltica, tipo CBUQ, para aplicação em diversas ruas e avenidas do município (operação tapa buracos),
com entregas parceladas durante o exercício de 2012, ou até esgotamento das quantias, conforme
especificações constantes no anexo II do edital. VALOR: R$ 124.000,00. ASSINATURA: 17/02/
2012.VIGÊNCIA: 31/12/2012. Pregão Presencial nº 005/2012 – Processo nº 009/2012/PMES.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: TRM COMERCIAL
DE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP: Aquisição de diversos materiais hospitalares, para uso dos
PSF’s e unidades de saúde da municipalidade, com entregas parceladas durante o exercício de
2012, em conformidade com as especificações constantes no anexo II – Termo de referencia do
edital.  VALOR: R$ 9.603,20. ASSINATURA: 29/02/2012. VIGÊNCIA: 31/12/2012. Pregão
Presencial nº 009/2012 – Processo nº 025/2012/PMES.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: MED CENTER
COMERCIAL LTDA: Aquisição de diversos materiais hospitalares, para uso dos PSF’s e unidades
de saúde da municipalidade, com entregas parceladas durante o exercício de 2012, em conformidade
com as especificações constantes no anexo II – Termo de referencia do edital.  VALOR: R$
3.298,00. ASSINATURA: 29/02/2012. VIGÊNCIA: 31/12/2012. Pregão Presencial nº 009/2012 –
Processo nº 025/2012/PMES.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: COLOPLAST DO
BRASIL LTDA.: Aquisição de diversos materiais hospitalares, para uso dos PSF’s e unidades de
saúde da municipalidade, com entregas parceladas durante o exercício de 2012, em conformidade
com as especificações constantes no anexo II – Termo de referencia do edital.  VALOR: R$ R$
70.990,00. ASSINATURA: 29/02/2012. VIGÊNCIA: 31/12/2012. Pregão Presencial nº 009/2012
– Processo nº 025/2012/PMES.
                                         Sílvia Carla Rodrigues de Morais  - Pregoeira

Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo
                             CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Sessão Ordinária de 23 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
Em votação: Atas da Sessão Ordinária de 06 de fevereiro de 2012 e Extraordinárias de
13 de fevereiro de 2012. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade.
Expediente recebido da senhora Prefeita
Ofício n.º 052/2012:informa o atendimento da Indicação n.º 304/2011, do Vereador Carlos Roberto
de Morais, que sugeriua pintura de todas as lombadas existentes em nosso município.  Deliberação
do senhor Presidente: à disposição dosvereadores;
Ofício n.º 053/2012: informa o atendimento da Indicação n.º 300/2011, da Vereadora Sheila Marcurio
de Oliveira, que sugeriu a pintura das faixas de pedestres em ruas e avenidas de nosso município,
bem como a realização de campanhas constantes para que motoristas e pedestres possam
respeitar a mesma.  Deliberação da Presidência: à disposição dosvereadores;
Ofício n.º 054/2012:informa o atendimento da Indicação n.º 174/2011, do Vereador Pedro Sabio
Nunes, que sugeriu a colocação de uma lombada no Prolongamento da Rua Mazolini, mais
precisamente em frente ao número 282 no Bairro do Salone. Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dosvereadores;
Ofício n.º 056/2012: informa o atendimento da Indicação n.º 248/2011, do Vereador Pedro Sabio
Nunes, que sugeriu providencias com o semáforo localizado no cruzamento da Rua Marechal
Floriano Peixoto e Rua General Glicério. Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dosvereadores;
Ofício n.º 070/2012: encaminha prestação de contas do Poder Executivo relativamente ao mês de
janeiro de 2012.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças e
orçamento para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 073/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 07/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio de Oliveira, que solicitou esclarecimentos acerca o funcionamento do P.S.F. do
São Bento. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dosvereadores;
Ofício n.º 077/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 03/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio de Oliveira, que solicitouesclarecimentos sobre as obras de asfaltamento da Rua
Gregorina de Faria Alexandroni. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dosvereadores;
Ofício n.º 078/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 09/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio de Oliveira, que solicitou esclarecimentos acerca de Vales Transportes para
consultas no Conisca. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dosvereadores;
Ofício n.º 079/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 10/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio de Oliveira, que solicitouesclarecimentossobre o bueiro da Rua Otavio
ZucattoDeliberação do senhor Presidente: à disposição dosvereadores;
Ofício n.º 084/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 02/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio de Oliveira,que solicitou esclarecimentos sobre a instalação de uma lombada na
Rua Mazolini.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dosvereadores;
Ofício n.º 085/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 06/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio de Oliveira, que solicitou esclarecimentos acerca das unidades habitacionais do
CDHU no município de Socorro. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dosvereadores;
Ofício n.º 086/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 01/2012, do Vereador
Pedro Sabio Nunes, que solicitou esclarecimentos sobre as obras da Avenida
IrmãosPicarelli.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dosvereadores;
Ofício n.º 091/2012:encaminha o Projeto de Lei n.º 11/2012, que “autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção social ao Abrigo Lar de Jesus Amelie Boudet” para apreciação em regime de
urgência.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 092/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 12/2012, que “autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção social ao Lar Dom Bosco” para apreciação em regime de urgência.Deliberação
do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Ofício n.º 093/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 04/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio de Oliveira, que solicitou esclarecimentos sobre o Programa de Inspeção Ambiental
Veicular no Município, e da outras providencias.Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores;
Ofício n.º 094/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 05/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio de Oliveira, que solicitou esclarecimentos sobre a concessão de Vale Transporte
aos funcionários municipais. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dosvereadores;

Ofício n.º 095/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 08/2012,do Vereador
Osvaldo LuisLugli, que solicitou esclarecimentos sobre a restauração da antiga Estação Ferroviária
Mogiana. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dosvereadores;
Ofício n.º 20/2012-C: solicita o agendamento do dia 28 de fevereiro próximo futuro, às 18h para
realização de Audiência das Metas Fiscais referente ao 3.º Quadrimestre de 2011. Deliberação do
senhor Presidente: atenda-se e coloco a disposição dos senhores Vereadores para conhecimento.
Expediente recebido de diversos
Ofício Especial do Deputado Federal Guilherme Mussi:encaminha cópias de suas
proposituras, e respectivos andamentos, visando à realização de melhorias na infraestrutura do
município de Socorro.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 1607/2011/SR JUNDIAI/SP da Superintendência Regional de Jundiaí da Caixa
Econômica Federal:informa a celebração de contrato entre o município de Socorro e a Caixa
Econômica Federal com o repasse do valor total de R$ 196.400,00 do Orçamento Geral da União
para urbanização de ruas do Jardim Santa Cruz.Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores;
Ofício n.º 1680/2011/SR JUNDIAI/SP da Superintendência Regional de Jundiaí da Caixa
Econômica Federal:informa a celebração de contrato entre o município de Socorro e a Caixa
Econômica Federal com o repasse do valor total de R$ 195.000,00 do Orçamento Geral da União
para execução de sinalização turistica (3.ª etapa).Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores;
Ofício n.º 008/2011/SR JUNDIAI/SP da Superintendência Regional de Jundiaí da Caixa
Econômica Federal:informa a existência do valor total de R$ 11.924,25 em favor do município de
Socorro destinado à execução de Esporte e Lazer na Cidade.Deliberação do senhor Presidente:
à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 011/2011/SR JUNDIAI/SP da Superintendência Regional de Jundiaí da Caixa
Econômica Federal:informa a existência do valor total de R$ 28.525,25 em favor do município de
Socorro destinado à execução de Esporte e Lazer na Cidade. Deliberação do senhor Presidente:
à disposição dos vereadores;
Ofício OFC-SUP/EXT 0043 do Departamento de Estradas e Rodagem:responde ao
Requerimento n.º 139/2011, do Vereador Osvaldo LuisLugli, nos sentido de melhorias para a
estrada vicinal do bairro Visconde de Soutello.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores;
Ofício 017/2012 SR da Dra. Érika Silveira de Moraes Brandão, Juíza de Direito desta
Comarca: informa a visita oficial para fins correcionais do Desembargador João Alfredo de
Oliveira Santos, em 09 de março de 2012, a partir das 9h.  Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos vereadores;
Ofício 037/2012/vac da Câmara Municipal de Amparo/SP:encaminha a Moção n.º 01/2012 em
repúdio aos atos realizados contra animais domésticos, pleiteando ainda aos senhores Deputados
Estaduais e Federais o aumento de pena pela prática de tais atos.Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação para análise e elaboração de pareceres.
Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 31/2011-DAF da presidência desta Casa: encaminha o Balancete Financeiro referente
ao mês de janeiro/2012.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças
e Orçamento para parecer;
Pedido de Informação n.º 11/2012 dos Vereadores Tarcísio Francisco Sartori Junior,
Pedro Sabio Nunes e João Pinhoni Neto: solicitaesclarecimentos quanto ao Programa de
Parcelamento Incentivado – PPI.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à senhora
Prefeita o presente expediente;
Requerimento do vereador do Tarcisio Francisco Sartori Junior: n.º 14/2012, requerendo
para que fosse constado em ata um Voto de Congratulação à Guarda Civil Municipal, pelo transcurso
do seu 27.º aniversário de existência a ser comemorado no dia 01 de março de 2012. Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: n.º 22/2012, requerendo
que seja oficiado o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER/SP, a fim de que
cessem suas operações nos trechos referidos nas Leis Municipais 2.841/1998 e 2.890/2000.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador João Pinhoni Neto: n.º 16/2012, requerendo que seja oficiado o
Ministério da Saúde, solicitando a valiosa intercessão do Excelentíssimo Ministro da Saúde, Doutor
Alexandre Padilha, a fim de que se proceda à liberação de recursos para a estruturação da Rede
Básica de Saúde deste Município, a serem utilizados especificamente para a compra de
equipamentos e contratação de profissionais da área da saúde. Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade;
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Requerimento de autoria de todos os vereadores: n.º 17/2012, requerendo que seja oficiado
o Ilustríssimo Senhor Erich Hetzl Júnior, Gerente de Ação Regional de Campinas da CDHU, solicitando
o agendamento de uma reunião nesta Casa a fim de orientar os vereadores como proceder a
respeito de denúncias quanto à venda de apartamentos do conjunto habitacional recém-entregue
à população. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria de todos os vereadores: n.º 18/2012, requerendo a consignação
em Ata de um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor Aurélio Binotti, ocorrido dia 18 de
fevereiro do corrente ano. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento do vereador Pedro Sabio Nunes: n.º 20/2012, requerendo a consignação em
Ata de um Voto de Congratulação às escolas de samba Falange e Caprichosos do Samba, bem
como à Banda da Alegria, pela participação nos desfiles de carnaval do ano de 2012, contribuindo
com a animação e diversão de todos que prestigiaram Socorro nestes dias de festa. Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria dos vereadores Pedro Sábio Nunes e Osvaldo LuisLugli: n.º
21/2012, requerendo que seja oficiado ao Exmo. Senhor Guilherme Mussi Ferreira, Deputado
Federal, solicitando emenda parlamentar a fim realizar a compra de uma maquina retro escavadeira
para uso de nosso município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;Indicações do
vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior à senhora Prefeita: n.º 56/2012, sugerindo a realização
de estudos visando à implantação de uma lombada e uma faixa de pedestre na Rua XV
de novembro nas proximidades do Clube XV; e, n.º 57/2012, sugerindo à realização de
serviços de recapeamento asfáltico em todas as ruas dos Bairros, Jardim Teixeira e
Araujo.
Indicações do vereador Osvaldo LuisLuglià senhora Prefeita: n.º 58/2012, sugerindoque
seja feita uma lombada em frente ao campo de futebol localizado no Bairro da Chave; n.º 59/2012,
sugerindo que seja feita a pintura de solo nas lombadas existentes nos Bairros da Chave e
Visconde de Soutello; e, n.º 87/2012, sugerindopara que providencie iluminação necessária para
as pontes que estão sendo construída nos Bairros Pedra Branca e Visconde de Soutello.
Indicações da vereadora Sheila Marcurio de Oliveiraà senhora Prefeita: n.º 60/2012,
sugerindo a aquisição de uma ambulância para uso da Guarda Municipal; n.º 61/2012, sugerindo
aimplantação de duas lombadas na estrada do Bairro do Oratório, próximas aos galpões do Carlão
Menighin; n.º 62/2012, sugerindo seja realizada avaliação da situação do risco que a palmeira
localizada na Rua Sebastião Teixeira de Paiva, mais precisamente, ao lado do Posto de Gasolina
que esta sendo construído, conforme foto anexa; n.º 63/2012, sugerindo a implantação de sistema
preventivo de sinalização, composto por placas de sinalização de “área escolar” e implantação de
redutor de velocidade, tipo lombada, em frente à creche situada no Bairro Santa Cruz;e,n.º 64/
2012, sugerindo a implantação de um de redutor de velocidade, tipo lombada, naestrada do Cristo
Redentor que da  acesso ao novo Conjunto Habitacional;
Indicações do vereador Gentil José Tonelli à senhora Prefeita: n.º 65/2012, sugerindo a
realização de operação tapa buracos na Avenida Vicente Lomonico, situada no Bairro da Pompéia;
e, n.º 66/2012, sugerindo à realização de serviço de recapeamento asfáltico em toda extensão da
Rua Mazzolini;
Indicações do vereador Pedro Sabio Nunes à senhora Prefeita: n.º 67/2012, sugerindo
que interceda ao setor competente, a fim de avaliar e tomar as providências necessárias quanto
à situação que se encontra uma ponte localizada no Bairro do Tijuco Preto, em local que especifica;
n.º 68/2012, reiterando indicação anterior, sugerindo estudos quanto a possibilidade de inscrever
o nosso Município no Programa “VIVALEITE” da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento
do Estado, para beneficiar os idosos dos Asilos “José Franco Craveiro”, “Lar São Vicente de
Paula” bem como os cadastrados na Assistência Social de nosso Município que necessitam deste
benefício; n.º 69/2012, reiterando indicação anterior, sugerindo a construção de uma quadra
poliesportiva no bairro do São Bento; n.º 71/, reiterando indicação anterior, sugerindo a instalação
do serviço gratuito de acesso à INTERNET para a cidade de Socorro, inclusive para a zona rural;
n.º 72/2012, reiterando indicação anterior, sugerindo intercessão à Secretaria de Emprego e
Relações do Trabalho para contemplar o município de Socorro com a instalação de um Posto de
Atendimento ao Trabalhador (PAT); n.º 73 /2012, aconstrução de um abrigo para motos no pátio do
almoxarifado para uso dos funcionários; n.º 74/2012, sugerindo providencias quanto à situação
que se encontra a ponte existente no Bairro do Rio do Peixe sentido Bairro do Pinhal,  próximo a
propriedade do Sr. Durvalino Sabino; n.º 75/2012, sugerindo que seja tirado os entulhos e roçada
as laterais da Rua Ibraim Nobre, após o nº 337 ( rua de paralelepípedo); n.º 76/2012, sugerindo que
seja estudada a possibilidade de se construir uma área de lazer com playground no Bairro dos
Nogueiras; n.º 77/2012, reiterando indicações anteriores, sugerindo que seja estudada a
possibilidade de se construir uma quadra poliesportiva no Bairro do Oratório; n.º 78/2012, reiterando
indicações anteriores, sugerindo a instalação de um semáforo no cruzamento das Ruas Coronel
Fidélis Domingues com a Juvenal de Souza Pinto e Pompeu Conti; n.º 79/2012, reiterando indicações
anteriores, sugerindo que sejam tomadas as providências necessárias a fim de se reduzir os
riscos de acidentes no cruzamento da Avenida Dr. Rebouças com a Rua Dr. Carlos Norberto,
defronte ao Lava - rápido do Posto de Gasolina BR; n.º 80/2012, reiterando indicações anteriores,
sugerindo que sejam asfaltadas as Ruas José Gonçalves de Andrade, Capitão Joaquim Domingues

de Lima e Nagib Jorge, no Bairro do São Bento; n.º 81/2012, reiterando indicações anteriores,
sugerindo que seja adquirida para o nosso município uma Patrulha Agrícola;  n.º 82/2012, reiterando
indicações anteriores, sugerindo que sejam tomadas as providências cabíveis em relação aos
acidentes que vêm ocorrendo, constantemente, na junção das ruas Visconde do Rio Branco, Dr.
Halim Feres e Bernardino de Campos, na esquina do posto Ipiranga, por exemplo a instalação de
um semáforo neste cruzamento; n.º 83/2012, reiterando indicações anteriores, sugerindo a fim de
que seja construída uma creche no Bairro da Aparecidinha; n.º 84/2012, reiterando indicações
anteriores, sugerindo medidas visando o saneamento do serviço de captação das águas da
chuva na Rua Dr. Luis Arantes Dantas, próximo ao n° 227 no Bairro da Abadia; n.º 85/2012,
reiterando indicações anteriores, sugerindo para que providencie o asfaltamento da Travessa dos
Expedicionários, localizada atrás do campo esportivo do Clube da Associação; n.º 86/2012,
reiterando indicações anteriores, sugerindo a revitalização da Praça localizada na Rua Ibraim
Nobre, em frente ao n° 337, no Bairro Vila Nova; e n.º 91 /2012, sugerindo queseja passada a
máquina motoniveladora e cascalhada a estrada localizada no Bairro dos Cubas, que parte da
Rodovia Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, sentido Socorro – Lindoia, conforme especifica;
Indicação do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto à senhora Prefeita:n.º 70/
2012, reiterando indicação anterior, sugerindoprovidencias no sentido do cumprimento à Lei 2720,
de 01 de setembro de 1995, que disciplina circulação de bicicletas, triciclos, skates e similares nas
vias e logradouros públicos e dá outras providências, bem como a viabilização de estudos no
sentido da construção de uma nova pista de Skate em nosso município, podendo ser em uma das
praças do centro da cidade, no próprio Centro do Trabalhador (onde já existe uma pista) ou até
mesmo do Centro de Exposições; n.º 88/2012, sugerindo que ao concederaumento ou correção do
salário do funcionalismo público municipal se digne em realizar estudos considerando os índices
inflacionários de 2010 e 2012 em conjunto, uma vez que se verifica que no ano de 2010 não foi
concedido aumento ou correção do salário do funcionalismo; n.º 89/2012, reiterando indicação
anterior, sugerindo a notificação do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, para que este
respeitável órgão tenha conhecimento das Leis Municipais 2.841/1998 e 2.890/2000 e cessem as
operações no trecho referido nas citadas leis;
Indicação do vereador Luciano Kyochi Taniguchi à senhora Prefeita:n.º 90/2012, sugerindo
à implantação de galerias para o escoamento de águas pluviais na Rua Romão Francisco dos
Santos e rua paralela, em conformidade com o abaixo assinado protocolizado na Prefeitura Municipal
pelos moradores dessas localidades.
                                             CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data:05 de março de 2012– segunda -feira
Horário: 20h
Em 1.ª discussão e votação
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 11/2012 da senhora Prefeita: autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção social ao Abrigo Lar de Jesus Amelie Boudet;Projeto de Lei n.º 12/2012 da
senhora Prefeita:autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Lar Dom Bosco.
                                      CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data:–05 de março 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.
                                                 CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, vereador Luciano Kyochi
Taniguchi, nos termos do artigo 24, XV, da Lei Orgânica do Município, convida a população
socorrense para participar de Audiência Pública, no dia 13 de março, terça-feira, às 19h, na Sala
de Sessões da Câmara Municipal, à Rua XV de Novembro n.º 18 para tratar sobre o Projeto de Lei
Complementar n.º 01/2012, de autoria do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior, que altera o §
2º do art. 139 da Lei Complementar 120/2007, a fim de possibilitar a inclusão dos Bairros Santa
Matilde e São Domingos no parágrafo que especifica, possibilitando os desmembramentos desses
bairros em igualdade com os demais bairros já contemplados.A íntegra doprojeto encontra-se à
disposição dos interessados na Secretaria da Câmara.
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 05 de março, a partir das 20h, com transmissão ao vivo
via internet pelo sitewww.camarasocorro.sp.gov.br

Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

   Pauta Sessão Ordinária do CMAS do dia 08/03/2012
- Análise das alterações do plano de ação da Rede Aprendiz;
- Elaboração do Calendário Anual de Visitas e Fiscalização às entidades inscritas junto ao
CMAS;
- Formação de Comissão Especial para elaboração de um Projeto de Resolução para alteração
e adequação da
- Resolução CMAS n° 002/2011, que define os parâmetros municipais para a inscrição,
acompanhamento e fiscalização das entidades e organizações de assistência social, bem como
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de
Assistência Social;
- Leitura dos documentos recebidos pelo Conselho.
A sessão será realizada a partir das 15h no edifício do CRAS, sito a Rua Barão de
Ibitinga, n° 593, Centro – Socorro.

   Pauta Sessão Ordinária do CMDCA do dia 08/03/2012
- Análise das alterações do plano de ação da Rede Aprendiz;
- Revisão dos números dos Certificados de Registro das entidades inscritas junto ao CMDCA;
- Leitura dos documentos recebidos pelo Conselho;
- Revisão da documentação exigida para inscrição de entidades junto ao CMDCA.
A sessão será realizada a partir das 15h45min, no edifício do CRAS, sito a Rua Barão
de Ibitinga, n° 593, Centro – Socorro.

Campeonato Socorrense de Futebol
2011 / 2012

Domingo,   4 de março  -  16 horas
Estádio do União Atlético Clube

Prestigie!

                           Agenda Cultural
Oficina de Origami - dia 03/03/2012 às 9 horas na Casa do Turista, no Espaço do Artesão -
informações e inscrições  no Centro Cultural ou fone 3895 4829 (vagas limitadas)

Viola na Praça - Sábado a partir das 21horas - Praça da Matriz

                Parabéns, Guarda Civil Municipal
              por seus 27 anos de dedicação e cuidados para com Socorro e seus cidadãos.
                                                                     1985 - 2012


