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           Seminário de Acessibilidade e  Cidadania,
                    em Socorro,  será nesta semana

No próximo dia 23, a cidade
de Socorro será palco de
um importante evento: o
Seminário de Acessibilidade
e Cidadania, que servirá
como subsídio para o Fórum
Internacional  sobre o
mesmo tema, programado
para o mês de junho, em Foz
do iguaçu,  Paraná.
Para cumprir esta primeira
etapa, foram escolhidas
capitais importantes do país

e, dentre essas cidades,
Socorro, - a única
participante do Estado de
São Paulo.
Este Encontro faz parte de
um conjunto de ações
idealizadas a partir de
relevantes preceitos sociais
preconizados pelo Ministério
de Turismo, que tem como
objetivo, dentre outros,
apoiar e melhor qualificar o
potencial turístico e

sustentável em destinos
turísticos, como é o caso de
Socorro.
Tem ainda, como meta,
reunir grande número de
empresários e gestores
públicos pertencentes ao
Trade de Turismo, o quê
enriquecerá os debates pela
troca de experiências
realizadas nos mais
diferentes pontos de nosso
país.

O Seminário, cuja inscrição
de participação deverá ser
feita antecipadamente, será
realizado no auditório do
Centro Administrativo
Municipal, com início às 18
horas do dia 23 de março.
Importante ressaltar a
presença de especialistas
renomados que tratarão,
dentre outros temas,  dos
aspectos legais da
Acessibilidade no Mundo

Globalizado: os Arquitetos
Adriana Prado, Cecy
Oliveira, Ana Carmen e
Ricardo Mesquita.
As inscrições deverão ser
feitas pelos sites::
www.socorro.sp.gov.br/
inscricao.asp   ou
www.forumdeacessibilidade.com.br

Melhores informações,
pelo telefone (19) 3855
9634 ou pelo email:
turismo@socorro.sp.gov.br.

Alunos do SOS Objetivo visitam a Prefeita
No dia 8 de Março, quando
o mundo todo comemora o
Dia Internacional da Mulher,
a Prefeita de Socorro foi
surpreendida pela visita de
uma grupo de alunos da
Escola SOS Objetivo.
Os alunos daquela Escola,
divididos por turmas,
realizaram várias
homenagens na cidade. Na
Prefeitura estiveram os do 7º

ano, acompanhados das
professoras Maria Goretti
Frattini Gusson e Conceição
Beneduzzi de Godoy que
aproveitaram a
oportunidade para, rmostrar
o Centro Administrativo,
principalmente para os que
estavam  ali pela primeira vez.
Como o objetivo principal da
visita era cumprimentar e
entrevistar a Prefeita – a

primeira mulher em Socorro
a ocupar tal cargo, como foi
lembrado na conversa no
gabinete - naquele espaço
permaneceram o maior
tempo.
Depois de responder  a
todas as perguntas feitas
pelos alunos, a Prefeita
agradeceu a homenagem
colocando-se, e à Prefeitura,
à disposição de todos eles.
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PORTARIA Nº 5890/2012

DECRETO Nº 3043/2012

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 01/2011 no emprego
permanente de:
Fisioterapeuta – referência 30
- Ariane Ester Silva Amaro – CTPS 57919 - Série 0140ª-MG, a partir de 05 de Março de 2012.
Art. 2º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2007 no emprego
permanente de:
Dentista Endodontista – referência 30
- Rita de Cássia Jamelli Falconi – CTPS 04642 - Série 00181ª-SP, a partir de 06 de Março de
2012.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de Março 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. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade, um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 337.845,77 (Trezentos e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Quarenta e
Cinco reais e Setenta e Sete Centavos), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com os recursos a serem repassados, do
Convênio nº. 060/2011, celebrado entre a Secretaria de Turismo – Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das Estâncias – DADE e o município de Socorro, proveniente de excesso de
arrecadação de conformidade com o Artigo 43, § 1º, Incisso II da Lei nº 4.320 de 17/03/1964, no
valor de........................................R$  337.845,77
Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 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

EDITAL Nº 04/2012

LEI  Nº 3631 / 2012

CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, convoca ADRIANO PROCHOWSKY - R.G. nº
23.784.759-0, classificado em 03º lugar no Concurso Público Edital nº 01/2011 no emprego de
ENGENHEIRO AMBIENTAL, para a escolha de vaga até o dia 20 de março de 2012 das 8:30 às
1700 horas, na Divisão de Pessoal desta Prefeitura, sito a Av. José Maria de Faria, nº 71; o não
comparecimento acarretará na desistência da vaga.
                                                 Socorro SP,  16 de março de 2012.
                                Marisa de Souza Pinto Fontana – Prefeita Municipal

Divulga a Relação Final dos Candidatos Habilitados à Realização da Prova Escrita, bem como a
Data, Local e Horário da Prova
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, bem como a Data, Local e Horário da Prova.
A Relação Final com o número, o nome e o apelido dos candidatos habilitados à realização da
prova escrita é a seguinte:
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
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
Ficam todos os candidatos acima relacionados, convocados para realizar a prova escrita de trata
a Lei Municipal n° 2.863/99 e alterações. A prova será aplicada no domingo, dia 25/03/2012 (vinte
e cinco de março de dois mil e doze), na Sala de Palestras do Departamento Municipal de Educação,
localizado no Centro Administrativo Municipal (Av. José Maria de Faria n° 71, Bairro do Salto, Socorro/
SP). A prova terá início às 09h (nove horas) da manhã e se encerrará às 12h (doze horas).
De acordo com a Resolução CMDCA n° 006/2012, que regulamenta o processo de eleição dos
membros do Conselho Tutelar, a prova escrita, de caráter eliminatório, constará de 30 (trinta)
questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo somente
uma delas a correta. Os candidatos que atingirem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de
acertos na prova serão classificados para participarem da avaliação oral.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova escrita com meia
hora de antecedência. O fechamento dos portões será exatamente no horário fixado no edital para
início da prova, devendo o candidato estar munido de caneta esferográfica transparente de tinta
azul ou preta, de um documento original de identidade e do comprovante de inscrição.
No ato de realização da prova objetiva serão fornecidos o Caderno de Questões, a Folha de
Passagem (para anotar suas respostas) e a Folha de Respostas. O candidato poderá, ao término
da prova, retirar-se da sala de prova levando apenas a Folha de Passagem. Ao terminar, o
candidato entregará ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas. Não serão
computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
Será excluído do processo eleitoral o candidato que, além das demais hipóteses previstas na
Resolução CMDCA n° 006/2012, incidir nas hipóteses abaixo:
I. Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova;
II. Apresentar-se para a prova em outro local;
III. Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
IV. Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos da Resolução CMDCA
n° 006/2012, para a realização da prova;
V. Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
VI. Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 60 (sessenta) minutos a
partir do início da mesma;
VII. Se for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras,
livros, leis, notas ou impressos não permitidos;
VIII. Se estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação
(bipe, celular, palmtop, agenda eletrônica etc.);
IX. Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
X. Não devolver integralmente o material solicitado;
XI. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
XII. Apresentar-se portando e, após solicitação do fiscal, recusar-se a entregar óculos escuros
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, chapéu, gorro etc., e ainda, lápis, lapiseira,
borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.
As questões eventualmente anuladas serão consideradas corretas para todos os candidatos. O
gabarito será publicado no local de inscrição, e a lista de candidatos aprovados na prova escrita
será publicada, mediante Edital, na Imprensa Oficial nos prazos previstos no calendário eleitoral.
                                                 Socorro, 13 de março de 2012
                     Evandro de Almeida Júnior - Presidente da Comissão Eleitoral

“Dá denominação a prédio público de “Dirceu Beneduzzi”, conforme especifica”.
“De autoria do Vereador Tarcisio Francisco Sartori Junior - PSDB”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica denominado “Dirceu Beneduzzi” o prédio público localizado na Rua João Leonardelli
nº 158, onde está instalada a 116ª CIRETRAN-Socorro.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de Março de 2012.
                                                         Publique-se
                        Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
                   Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

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 036/
2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2012, cujo objeto é a
Aquisição de diversos Materiais de Papelaria e Escritório para os Departamentos Municipais, com
entregas parceladas no período de 6 (seis) meses ou até o esgotamento das quantias, conforme
especificações constantes no anexo II do edital, para as empresas abaixo relacionadas, conforme
Ata de Julgamento e Adjudicação da Pregoeira, de 12/03/2012, disponibilizada na íntegra no sítio
eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:
a) CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA, para os itens 01, 02, 03, 07, 08, 09, 22, 23, 24, 25,
30, 32, 35, 39, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 52 e 53; RODRIGO TONELOTTO EPP, para os lotes 04, 06, 11,
12, 13, 21, 26, 27, 29, 42 e 48;
b) ANTONIO GERALDO COSTA EPP, para os lotes 10, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 41,
43, 44 e 46;
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial.
            Socorro, 15 de março de 2012. Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
                                             Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira.

                 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

                 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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 037/
2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012, cujo objeto é a Aquisição de materiais de
construção e afins, para a realização de manutenções, reparos e pequenas obras a serem
realizadas nesta municipalidade, com entregas parceladas durante o exercício de 2012 ou até o
esgotamento das quantias, conforme especificações constantes no anexo II do edital, para as
empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação da Pregoeira, de 09/
03/2012, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br),
a saber:
a)FATOR SN 570 MODAS LTDA. ME, para o lote 01, pelo valor global de R$ 14.900,00 (Quatorze Mil
e Novecentos Reais);
b)ABRACOR COMERCIAL LTDA. – EPP, para os lotes 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, pelo valor
global de R$ 53.744,60 (Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta
Centavos)
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira,
HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial.
                                                Socorro, 15 de março de 2012.
                             Marisa de Souza Pinto Fontana – Prefeita Municipal
                                    Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira.
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CERTIFICADO DE REGISTRO

Entidade: Rede Aprendiz
Endereço: Rua XV de Agosto n° 53A, Centro, Socorro/SP
CNPJ/MF n°: 14.878.686/0001-22
Número de Registro: 08
Data de Validade: Março de 2012 a Março de 2014
Projetos Executados pela Entidade:
• JOVEM APRENDIZ;
• CURSOS LIVRES, OFICINAS E PALESTRAS.
Certifico que a Entidade supra, está registrada no CMDCA – Socorro, nos termos de aprovação
deste Conselho, desde o dia 08/03/2012.
                                                     Socorro, 13 de março de 2012

Evandro de Almeida Júnior - Presidente do CMDCA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro/SP
INSCRIÇÃO N° 07
A entidade REDE APRENDIZ, CNPJ n° 14.878.686/0001-22, com sede em Socorro/SP, é inscrita
neste Conselho, sob número 07, desde 08/03/2012.
A entidade executará os seguintes projetos socioassistenciais:

JOVEM APRENDIZ;
 CURSOS LIVRES, OFICINAS E PALESTRAS.
A presente inscrição é por tempo indeterminado.
                                                    Socorro, 13 de março de 2012

Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

                             CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Sessão Extraordinária de 05 de março 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.
ORDEM DO DIA
Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 01/2012 do Vereador Pedro Sabio Nunes:altera o artigo 1.º da Lei Municipal
n.º 3.036/2004 para conceder auxílio alimentação aos servidores públicos municipais em gozo de
auxílio doença.Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
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. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 12/2012 da senhora Prefeita:autoriza o Poder Executivo a conceder
subvenção social ao Lar Dom Bosco.  Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade.Audiência Pública para apresentação e sugestão ao Projeto de Lei
Complementar nº 01/2012, do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior, que altera o §
2º do art. 139 da Lei Complementar 120/2007 - Plano Diretor
Local: Sala das Sessões da Câmara Municipal
Data: 13 de março de 2012, terça-feira, às 19 horas–
Convocação:Jornal Oficial de Socorro edições dos dias 02 de março e 09 de março de 2012.
Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:vereador Pedro Sabio Nunes, Presidente
da Comissão de Justiça e Redação; vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto,
Vice-Presidente da Comissão de Justiça e Redação; e o vereador Tarcísio Francisco
Sartori Junior.
Presidência da Audiência Pública:vereador Pedro Sabio Nunes, Presidente da Comissão
de Justiça e Redação. (Art. 292 do Regimento Interno da Câmara)

AUDIÊNCIA
• O vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior procedeu a leitura e exposição do Projeto de Lei
Complementar nº 01/2012, que altera o § 2º do art. 139 da Lei Complementar 120/2007, passando
o mesmo a ter a seguinte redação:”...Parágrafo Segundo – Exceto  os desdobros de lotes cuja
área mínima resultante seja de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada de
5,00m (cinco metros), exclusivamente nos seguintes locais: Jardim Teixeira, Jardim Araújo, Jardim
Calafiori, Jardim Gollo, Vila São Benedito (Vila Nova), Jardim Bela Vista, Jardim Santa Terezinha,
Santa Cruz, Parque Ferruccio II e III, Jardim Carvalho, Vila Santa Maria e  Loteamento San Remo,
Solar do Cruzeiro, Nossa Senhora da Aparecida, Recreio dos Artistas (Bairro da Abadia), Loteamento
Santa Helena, Desmembramento Santa Matilde e Desmembramento São Domingos”;
• Na conformidade art. 293 e § 1º do Regimento Interno da Câmara, o senhor Presidente em
exercício suspendeu a audiência pública por 10 (dez) minutos para que os presentes se
manifestassem por escrito, através de formulário fornecido pela Câmara, verificando-se (12)
doze manifestações favoráveis;

• Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra o senhor Presidente da Comissão de Justiça
e Redação, vereador Pedro Sabio Nunes, declarou encerrados os trabalhos, solicitando à
Assistência Legislativa que fosse lavrada uma ata desta audiência e que, posteriormente, a
mesma fosse encaminhada às Comissões competentes;
• Encerradaa Audiência o senhor Presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Pedro
Sabio Nunes, agradeceu a presença de todos, solicitando aos presentes que assinassem o Livro
de Presenças.
                                         CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data:19 de março de 2012 – segunda -feira
Horário: 20h
Em única discussão e votação
Projeto de Rsolução nº 1/2012 dos vereadores Pedro Sabio Nunes e Osvaldo
LuisLugli:constitui Comissão de Representação para manter tratativas junto ao Congresso
Nacionalvisando a liberação de recursos.
Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 13/2012 do Vereador João Pinhoni Neto:dispõe sobre a criação do SISCAN
– Sistema Municipal de Registro de Câncer no Município de Socorro/SP. Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres; Projeto
de Lei n.º 14/2012 do Vereador Carlos Roberto de Morais:disciplina o estacionamento
temporário e rotativo de veículos em frente às farmácias e drogarias e dá outras providências.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de
pareceres; Projeto de Lei n.º 15/2012 da senhora Prefeita:dispõe sobre a alteração do caput
do artigo 1.º da Lei Municipal n.º 3.463/2011 que concede auxílio-alimentação aos servidores
municipais;Projeto de Lei Complementar n.º 03/2012 da senhora Prefeita:dispõe sobre a
revisão geral anual prevista no art. 37, X da Constituição Federal e no art. 104 da Lei Orgânica do
Município de Socorro e dá providências correlatas;e, Projeto de Lei Complementar n.º 04/
2012 da Mesa da Câmara:dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores da Câmara.
                                    CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data:19 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.
                                                    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 próxima
Sessões da Câmara, realizar-se-ão no dia 19 de março de 2012, a partir das 20h,são transmitidas
ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz ou via internet pelos
siteswww.radiosocorro.com.bre www.camarasocorro.sp.gov.br
Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

    Câmara Municipal da Estância de Socorro

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)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

                                                 CMDCA
      Pauta da Sessão Plenária Extraordinária do dia 22/03/2012:

     •  Análise dos ofícios enviados pela Promotoria de Justiça.

   A sessão será realizada a partir das 19h, na Sala de Palestras
                      do Departamento Municipal de Educação
                  (lCentro Administrativo Municipal de Socorro)

         Alunos do programa “Vem Ser  Santa Cruz”  visitam Copaíba
   Nova unidade do Programa Vem
Ser (antigo Recriança) está prestes
a ser oficialmente inaugurada no
Jardim Santa Cruz, no prédio onde,
até o ano passado, funcionou a
Escola Municipal “Prof. Eduardo
Rodrigues de Carvalho”, na Avenida
São Paulo, 315.
   O prédio, que foi devidamente
adaptado e ganhou pintura nova,
conta agora 2 salas para atividades
dirigidas, sala de judô com tatame
e outros equipamentos necessários
ao desenvolvimento dessa
modalidade esportiva, sala para
informática (ainda não equipada),
quadra, pátio coberto, além de
secretaria, cozinha, refeitório e
sanitários.

    A equipe de trabalho do Vem Ser
Santa Cruz é formada por uma
coordenadora, 2 monitores, 1
professor de Judô, 1 professor de
Educação Física, 1 Professora de
Ginástica Artística, 2 encarregados
dos serviços gerais e 1 merendeira.
   A  unidade Santa Cruz, que já está
nas novas instalações enquanto se
finalizam os últimos detalhes da
obra, atende 42 crianças e
adolescentes, em dois períodos:
manhã e tarde.
   Como parte do “Projeto Horta”
desenvolvido na instituição, os
alunos visitaram o Projeto Copaíba,
onde puderam ver o trabalho lá
realizado e receber orientações
sobre o cultivo das plantas.
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      Conforme convite amplamente
divulgado nas últimas semanas,
pela passagem do Dia Internacional
da Mulher, foi realizado na noite de
9 de março,  no espaço da Casa do
Artesão, o Sarau Cultural “Mulheres
em Destaque” que homenageou 32
jovens e  senhoras de Socorro.
    Como bem colocado pela
apresentadora, muitas outras
mulheres eram igualmente
merecedoras de tal homenagem,
apenas, como em tudo, necessário
se fez uma seleção, a qual não foi
por atributos físicos, muito menos
posição social ou econômica. Muito
pelo contrário, a escolha das
representantes das mulheres de
Socorro, homenageadas naquela
noite, recaiu sobre aquelas
realmente comprometidas com a
cidade e a sua população, nos
vários setores.
    Algumas apresentações de
músicas e poesias, a exposição de
fotos de flores clicadas por
mulheres, os lindos artesanatos que
completavam a decoração da Casa

                          Sarau Cultural
           homenageia mulheres de Socorro

do Artesão que contou com o toque
profissional da decoradora Yara
Marques e o sorteio de  trabalhos
oferecidos pelos artesãos e
empresários da cidade,
enriqueceram o evento que já passa
a ter lugar efetivo no Calendário
Cultural do município.

  Orientação
   alimentar
  para  idosos

Procurando cumprir as metas
da Política de Saúde da Pessoa
Idosa, o município de Socorro
investe mais uma vez no Projeto
Socorro em Ação, coordenado pela
fisioterapeuta da rede municipal e
articuladora dessa Política,
abordando, desta feita, os vários
tipos de alimentação dos idosos e
suas vantagens para um
Envelhecimento  Saudável.

Para desenvolver este
trabalho, foi contratada pelo Projeto,
a nutricionista Dra. Cacilda Tassára
Zucato, que já programou uma série
de palestras a serem proferidas nas
Unidades de PSF (Programa Saúde
da Família), conforme cronograma
abaixo:

    O Sarau, que conseguiu reunir
muitos artistas, familiares e
convidados,  foi organizado pelo
Núcleo dos Artesãos de Socorro e
contou com o apoio da Divisão de
Cultura, do Instituto de Cultura e Arte
(ICA), Conselho Municipal de Cultura
(COMUC) e empresariado socorrense.

Estão sendo agendadas,
também, outras palestras, tanto
para a comunidade do Jardim Santa
Cruz como para  as duas
instituições que se dedicam  a
cuidar de pessoas idosas: Vila São
Vicente e Asilo José Franco

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

                 Érika Silveira de Moraes Brandão
                         Exma. Juíza de Direito

                         Comunicado à População

         Os beneficiários do programa Bolsa família, que ainda
não fizeram o recadastramento no ano de 2011, devem
comparecer no CRAS – Centro de Referência de Assistência
Social, para agendamento.
      Caso o recadastramento não seja efetuado até o dia 30 de
março de 2012, o benefício poderá ser bloqueado e até mesmo
cancelado.

        O CRAS está localizado à Rua Barão de Ibitinga, 593.

         RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA

  Agente Organização Escolar
      Ensino Médio Completo

Vagas:  9.932 no Est. de São Paulo
Vencimentos: R$ 800,00
Taxa de Inscrição: R$ 22,90
Inscrição: exclusivamente pela
internet:  de 14/03 a 26/03/2012.

Para inscrever-se o candidato
deverá acessar o email da VUNESP
(www.vunesp.com.br e, através do
link referente ao Concurso Público,
efetuar sua inscrição, conforme os
procedimentos estabelecidos no
edital publicado no site da Diretoria
de Ensinode Bragança Paulista, em
06/02/2012 ;  www.derbp.com.br

     Data da Prova:  22/04;2012

  CONCURSO PÚBLICO
         DO ESTADO


