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A crise econômica que
assola o país não isenta
Socorro. Talvez por isso,
grande parte da população
está inadimplente com suas
obrigações tributárias,
principalmente o IPTU.

A Prefeitura precisa desse
dinheiro e a população
precisa acertar o débito para
evitar o efeito “bola de neve”
causado pelo acréscimo na
dívida, do juro cobrado.

Depois de muito estudo,
visando beneficiar os
contribuintes ao mesmo
tempo, em que resgata a
receita que lhe é devida, a
Administração lançou, em
23 de março o PPI
(Programa de
Parcelamento Incentivado
de Tributos).

Este Programa  oferece
aos contribuintes a

 Programa de Parcelamento Incentivado de
    Tributos (PPI) beneficia o contribuinte

oportunidade acertar os
créditos tributários gerados
e/ou os lançamentos
ocorridos até 31 de
dezembro do ano passado,
com descontos de até 100%
no valor dos juros, além de
reduções escalonadas nas
multas moratórias, com
parcelamento.

O Programa em questão
tem, porém, algumas
exigências: no caso do
parcelamento, se houver
atraso de até 90 dias, será
aplicado ao valor da parcela,
juros de mora de 1%  ao
mês. E, no caso de
inadimplência por mais de 90
dias, em qualquer parcela, o
contribuinte será excluído do
Programa, cabendo ao
município propor ação
judicial ou adotar quaisquer
outras medidas cabíveis.

Importante ressaltar que
os contribuintes que
perderam a oportunidade do
PPI realizado em 2009 e
2010, de acordo com a Lei,
também poderão optar pelo
Parcelamento deste ano,
porém respeitando o limite
máximo de 6 (seis) parcelas
mensais subseqüentes,
referentes ao total da dívida.

Segundo o responsável
pelo setor de Dívida Ativa,
muitos contribuintes já
procuraram a repartição
para usufruir desse
benefício, mas ainda há
muita gente que não tomou
conhecimento, apesar de os
jornais locais e a emissora
de rádio do município
estarem divulgando há dias.

Ajude a divulgar este
Programa entre os familiares,
vizinhos e amigos.

Nesta época do ano, o
compromisso do
Departamento Municipal de
Turismo e Cultura de
Socorro e dos parceiros,
Núcleo de Turismo Aventura
e COMTUR, está voltado à
participação do município
em 3 grandes eventos que
projetam a cidade nas várias
vertentes do mercado de
Turismo, a Reatech, Aviestur
e Adventure Sport Fair 2012.

Voltada ao mercado da
tecnologia, informação e
idéias de acessibilidade,
inclusão e reabilitação para
milhares de pessoas, a
Reatech acomoda um
estande do município onde
estão exibidos
equipamentos adaptados
utilizados por deficientes na
prática de duas diferentes
atividades de aventura, a
tirolesa e a cavalgada.
Nessa última atividade, a
cela adaptada é a vedete. A
feira, localizada no Centro
de Exposições Imigrantes,
iniciou na quinta-feira (12), e
termina neste domingo, dia
15 de abril.

Hoje e amanhã dia 14, em
Campos do Jordão,
acontece a Feira de Turismo
do Estado de São Paulo, a
Aviestur 2012, no Centro de
Convenção da cidade. Na
35ª edição da feira, Socorro
reúne entre todo o material
de divulgação do município,
o único roteiro do estado de
São Paulo a integrar o
Programa Talento do
Brasil Rural do Ministério do
Turismo: o Roteiro
Caminhos da Roça.
Conforme a estimativa dos
organizadores da Aviestur,

2,8 mil agentes de viagem de
seis Estados diferentes,
convidados para visitar a
Feira, poderão ter acesso ao
material e a este Roteiro.

Dedicada a reunir as
principais marcas, destinos
do mercado, agências
governamentais e ONGs do
setor de esportes e turismo
de aventura, do dia 18 a 21
de abril, Socorro marcará
presença na Adventure Sport
Fair que será realizada na
Bienal do Ibirapuera.

Devido ao sucesso do ano
passado, para a Adventure
Sport Fair o Departamento
Municipal de Turismo
recrutou a equipe dos
“Doutores Aventura” que
com o Estressômetro, de
forma lúdica, avaliarão o
“nível de estresse” dos
visitantes da feira e
oferecerão Socorro como o
melhor destino para quem
busca descanso aliado à
natureza e à prática de
atividade de aventura.

Outra estratégia de
marketing utilizada na feira
será a campanha “Socorro
pra você!” estampada nas
bexigas que serão
distribuídas para as
crianças que visitarem o
estande. Dentro desta
perspectiva, a cidade
assinala seu compromisso
com o Projeto Socorro
Acessível do Programa
Aventura Segura que
projetou a cidade como um
destino a ser seguido em
ambos os quesitos,
segurança certificada na
prática das atividades de
aventura e no fomento da
idéia “Socorro para todos”.

   Socorro participa de três
grandes eventos voltados ao
                  turismo

O Centro “Dia do Idoso” é
um espaço que tem por
objetivo promover uma
programação diversificada
de oficinas e atividades
planejadas que contribuam
com os principais aspectos
biopsicosociais do
envelhecimento com
objetivo de melhorar a
qualidade de vida do idoso,
estimulando sua
independência e autonomia.

Atendendo o Programa de
Envelhecimento Ativo da
Organização Mundial da
Saúde (OMS), o local
receberá pessoas acima de
60 anos, não acamados, que
precisem de cuidado durante
todo o dia, enquanto seu
familiar trabalha fora do lar.

 Aberta a inscrição para participar
  do espaço Centro“Dia do Idoso”

pessoa ou seu responsável
deve efetuar a inscrição
para o processo seletivo,
pois as vagas são limitadas.

O espaço oferecerá para
os idosos atividades físicas,
educativas, de higiene
pessoal, culturais, manuais
e de geração de renda,
atividades temáticas e
complementares.

As inscrições estarão
abertas de 16 a 23 de abril,
e podem ser feitas no
CRAS, à Rua Barão de
Ibitinga, 593, das 8 às 17
horas. Para tanto são
necessários os
documentos: comprovante
de renda da família, RG,
comprovante de residência
do idoso e 1 foto 3x4.

Para ingressar no Centro
“Dia do Idoso” a própria

Foto: Lucimara Bianchi

Em atendimento ao artigo
48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal
(L.C.nº. 101/100), a
Administração Municipal
convida a população em

       AUDIÊNCIA PÚBLICA
                       CONVITE A POPULAÇÃO

geral para participar da
audiência pública para
elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentárias –
LDO 2013, a realizar-se no
dia 17 de abril de 2012, às

18h, no auditório do Centro
Administrativo Municipal,
sito a Av. José Maria de
Faria, 71 – B. Salto.
“Compareça, sua presença
é muito importante”.

                    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de abril de 2012.
                             Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
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DECRETO Nº 3049/2012

DECRETO Nº 3051/2012

“Dispõe sobre A permissão de uso a título precário e gratuito, de imóvel público,
localizado no Bairro dos Cubas e dá outras providências.”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando tratar-se de Permissão de Uso, de interesse público, devidamente justificado, através
das razões apresentadas pela  Associação Rural da  Micro Bacia do Ribeirão dos Cubas –
ARMBRC,
Considerando a disposição legal do parágrafo 3º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, que
autoriza a Permissão de Uso a título precário,  de bem público através de Decreto;
                                                                     DECRETA:
Art. 1º - Fica permitido o uso, a título precário, de um prédio escolar,  pertencente ao patrimônio
municipal, localizado no Bairro dos Cubas,  antiga Escola Municipal do bairro, para a Associação
Rural da Micro Bacia do Bairro dos Cubas, para a instalação de sua sede
Art. 2º - O prazo desta permissão é de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado se  houver interesse
público devidamente justificado.
Art. 3º - A permissão de uso, de que trata o presente Decreto, é feita em caráter pessoal e
intransferível.
Art. 4º - A permissionária fará realizar todas as reformas necessárias à adequação do referido
prédio as suas necessidades, sem alteração de suas características originais, mediante aprovação
prévia dos Departamentos de Engenharia e Obras.
Art. 5º - A permissionária promoverá a limpeza de toda área do prédio da escola, sob sua inteira
responsabilidade, adequando-a aos padrões da necessidade do uso e atividades públicas a
serem desenvolvidas no local.
Art. 6º - Durante a vigência da presente permissão de uso, a permissionária ficará responsável
pela guarda e conservação do imóvel, bem como pelo pagamento de encargos que recaiam ou
venham a recair sobre o mesmo.
Art. 7º - A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, devendo o permissionário
restituir o imóvel nos seguintes prazos e condições:
I – no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante simples notificação administrativa;
II – no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da notificação, caso o permissionário deixe de usar o
imóvel para os fins previstos ou desvirtuar sua finalidade.
Art. 8º - A permissionária não terá direito à indenização de qualquer espécie, por benfeitorias
introduzidas no imóvel ou serviços prestado durante a vigência da presente permissão.
Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de Março 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

DECRETO Nº 3052/2012

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$ 46.447,25 (Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e
Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos proveniente do Superávit
Financeiro apurado em 29/12/2011, na fonte de recurso do repasse fundo a fundo do Programa
Bolsa Família, do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, de conformidade com o Artigo 43, §
1º, Inciso I, da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de...................................R$ 46.447,25
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 Abril 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

“Dispõe sobre a extinção da Escola Municipal Nogueiras e dá providências correlatas.”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Art. 1.º - Fica extinta a Escola Municipal de Educação Básica Escola Municipal dos Nogueiras,
localizada na Estrada Municipal Bairro dos Nogueiras, nº 154, Bairro dos Nogueiras.
Art. 2º - Os documentos e atos pertinentes à unidade escolar a que se refere o artigo 1º ficarão
arquivados na Escola Municipal Profº Eduardo Rodrigues de Carvalho, Avenida Brasil, nº 171,
Bairro Santa Cruz, ficando sob responsabilidade desta a administração dos mesmos.         Art. 3º
- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

              Prefeitura Municipal de Estância de Socorro, 04 de abril 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 06/2012

DECRETO Nº 3054/2012

“Dispõe, para âmbito da Administração Municipal, que na licitação sob a modalidade
Pregão não será obrigatório à utilização do tipo Técnica e Preço, nos termos do § 4º do
artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93”.
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e considerando o disposto
no Parágrafo 4º do Artigo 45 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações,

DECRETA:
Art. 1º - Nas licitações realizadas sob a modalidade Pregão, não será obrigatória a utilização do
tipo Técnica e Preço, nos termos do § 4º do artigo 45 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
podendo ser utilizado o tipo Menor Preço.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário em especial o Decreto nº 3050/2012.
                              Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de Abril 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

Divulga a Relação Final dos Candidatos Habilitados à Realização da Avaliação Oral, bem
como a Data, Local e Horário da Avaliação, além dos Critérios que serão Avaliados
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;
Considerando a necessidade de dar prosseguimento aos trâmites do Processo Eleitoral 2012 que
irá eleger os novos membros do Conselho Tutelar;
Considerando as deliberações plenárias ocorridas na sessão extraordinária do CMDCA do dia 10
de abril de 2012;
DIVULGA através deste ato, a Relação Final dos Candidatos Habilitados à Realização da Avaliação
Oral, bem como a Data, Local e Horário da Prova, além dos Critérios que serão Avaliados pelos
Membros das Bancas de Avaliação.
A Relação Final com o número, o nome e o apelido dos candidatos habilitados à realização da
Avaliação Oral 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
12 – Daniela Aparecida Bueno Correia
13 – Teresa Ferreira de Mello – Teresa Mello
14 – Maria da Graça Silva – Profª Graça
17 – Hélio Marques da Silva – Babu
Ficam todos os candidatos acima relacionados, convocados para realizar a avaliação oral de trata
a Lei Municipal n° 2.863/99 e alterações. A avaliação será realizada no domingo, dia 22/04/2012
(vinte e dois de abril de dois mil e doze), no Edifício do CRAS, localizado à Rua Barão de Ibitinga nº
593, Centro, Socorro/SP. A avaliação se dará nos seguintes horários (os horários serão comuns,
tanto para a Banca 01, quanto para a Banca 02):

Cada Banca Examinadora será composta por uma das psicólogas do Departamento Municipal de
Saúde – Camila Rafaela Baldo, Maria Giselli Alonso Gonçalez e Rubia de Fátima Reginato Tavares;
por um membro do Conselho Tutelar de e por um membro do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de das cidades da região.
Os membros da Banca Examinadora avaliarão os seguintes critérios de cada candidato:
Apresentação Pessoal;
Capacidade de comunicação e expressão oral;
Motivação profissional;
Sentido crítico, de responsabilidade e de adequação à realidade;
Relacionamento interpessoal e intrapessoal;
Capacidade de raciocínio e resolução de problemas;
Capacidade de iniciativa;
Concepção sobre o Conselho Tutelar e o papel do Conselheiro.
De acordo com a Resolução CMDCA n° 006/2012, que regulamenta o processo de eleição dos
membros do Conselho Tutelar, na avaliação oral os examinadores questionarão os candidatos
acerca de temas relacionados à criança e ao adolescente, apresentando casos hipotéticos para
que os candidatos encontrem a solução. A avaliação oral será realizada em 30 (trinta) minutos,
improrrogáveis, sendo que cada examinador deverá fazer ao menos um questionamento ao
candidato e todas as suas manifestações deverão ser tomadas a termo.
Durante a avaliação oral cada examinador atribuirá, dentro de seus critérios, o conceito de bom,
aceitável ou inaceitável ao candidato. Ao final dos 30 (trinta) minutos de avaliação, os examinadores
se reunirão, em separado, e decidirão se o candidato é apto ou não a disputar as eleições para
membro do Conselho Tutelar.
O candidato será considerado apto se obtiver a aprovação de pelo menos um dos membros da
banca Examinadora. O Candidato será considerado inapto quando os membros da Banca
Examinadora, por decisão unânime, assim o considerarem. Em qualquer caso, as decisões da
Banca Examinadora devem ser fundamentadas.
A lista de candidatos considerados aptos a participar das eleições para membro do Conselho
Tutelar será publicada, mediante Edital, na Imprensa Oficial do Município, no prazo previsto no
calendário eleitoral.
                                                   Socorro, 11 de abril de 2012

Evandro de Almeida Júnior - Presidente da Comissão Eleitoral

 Agenda Semanal dos Jogos do 4º Campenato
  Interno de Futsal -  Categ.: Sub 12 e Sub 14
4ª-RODADA = DIA:  12 / ABRIL / 2012 – QUINTA-FEIRA

5ª-RODADA = DIA:  16 / ABRIL / 2012 –  SEGUNDA-FEIRA

6ª-RODADA = DIA:  19 / ABRIL / 2012 – QUINTA-FEIRA

    Pauta para Sessão Extraordinária do CMDCA do dia 19/04/2012
. Parecer do Conselho Tutelar.
A Sessão será realizada às 10h30, no CRAS, Rua Barão de Ibitinga, 593, centro Socorro.

      Pauta da Sessão Extraordinária do CMAS do dia 19/04/2012
. Discussão sobre as  deliberações obtidas na última Conferência Municipal de Assistência
Social.
A sessão será realizada às 19h no CRAS, sito a Rua Barão de Ibitinga, nº593, centro Socorro.

O Departamento Municipal de Esportes e Lazer
convida a todos a comparecer e prestigiar a
VI-Copa Socorrense de Karatê – UKCA/
2012.

Prefeitura Municipal de Socorro, será realizada
neste domingo, 15 de abril, das 8 às 17 horas,
no Ginásio Municipal de Esportes.
Venha você também, torcer pelos atletas
socorrenses!

                 Copa UKCA de karatê

A competição que conta com o apoio da

Local dos Jogos: Ginásio Municipal de Esportes
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                              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Sessão Ordinária de 02 de abril 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 das Sessões Ordinária e Extraordinária de 19 de março de 2012. Deliberação
do Plenário: aprovadas por unanimidade.
                           Expediente encaminhado pela senhora Prefeita Municipal
Ofício n.º 152/2012: informa o recebimento das indicações apresentadas na sessão ordinária
realizada em 05 de março próximo passado.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos
senhores vereadores;
Ofício n.º 163/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 13/2012 acerca das despesas
realizadas com o campeonato socorrense de futebol 2012.  Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 207/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informações n.º 12/2012 acerca do Plano
de Carreira da Guarda Civil Municipal. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores
vereadores;
Ofício n.º 211/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 20/2012 que “autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção social ao Coral Municipal da Estância de Socorro”.  Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 212/2012: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 07/2012 que “dispõe sobre o
serviço de automóveis de aluguel (táxi) no município de Socorro e dá outras
providências”.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para
a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 213/2012: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 08/2012 que “altera o número
de empregos de médico veterinário no anexo II da Lei Complementar n.º 58/2011 e dá providências
correlatas”, para apreciação e aprovação em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 216/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 21/2012 que “dispõe sobre a reestruturação
do Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro nos moldes da Lei Federal n.º 8.742/
93”.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração
de pareceres.
                                           Expediente encaminhado por diversos
Comunicado do Ministério da Saúde: informa a liberação de recursos para o município no
valor de R$ 4.200,00 para pagamento de programa de saúde bucal.  Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 16/2012 do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Socorro –
COMDEMA: apresenta sugestão para alteração da redação da Lei Municipal n.º 3.407/2011 que
dispõe sobre o uso de sacolas plásticas pelo comércio.  Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos senhores vereadores;
Ofício SMA/CG/94/2012 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente:encaminha resposta ao
Requerimento n.º 23/2012, do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior, que solicitou intercessão
ao Governo do Estado visando a destinação do recurso financeiro necessário para a aquisição de
um caminhão compactador destinado à coleta de lixo de nosso município. Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
                             Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Projeto de Resolução n.º 02/2012 da Mesa Diretora:alterando o artigo 10, os anexos 1, 2 e 4
da Resolução n.º 12/2003, a qual dispõe sobre a organização do quadro de pessoal dos servidores
da Câmara Municipal da Estância de Socorro, bem como cria e mantém funções gratificadas.
Deliberação do senhor Presidente: o projeto foi antecipadamente apreciado pelas Comissões
Permanentes, portanto encaminhe-se à Ordem do Dia para discussão e votação;
Projeto de Resolução n.º 03/2012da Mesa Diretora:alterando dispositivos da Resolução n.º
04/2002 – Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Socorro.  Deliberação do senhor
Presidente: conforme disposto no art. 251 do Regimento Interno desta Casa de Leis, inclua-se o
presente projeto no expediente por duas sessões ordinárias para recebimento de emendas dos
senhores vereadores;
Projeto de Lei Complementar n.º 05/2012 Mesa Diretora:fixando a amplitude de referências
dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal da Estância de Socorro e dá outras
providências.  Deliberação do senhor Presidente: o projeto foi antecipadamente apreciado pelas
Comissões Permanentes, portanto encaminhe-se à Ordem do Dia para discussão e votação;
Pedido de Informação a senhora Prefeitada Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira:n.º
17/2012, solicitando informações acerca da instalação do aparelho de ar condicionado no Posto
de Saúde. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação a senhora Prefeita do Vereador João Pinhoni Neto:n.º 18/
2012,solicitando informações quanto ao cumprimento da Lei 3401/2010 que “estabelece a
possibilidade do agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos, gestantes, pessoas
com deficiência e portadores de doenças crônicas cadastradas nas unidades de saúde do Município
de Socorro e dá outras providências”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Requerimentos de autoria conjunta dos vereadores solicitando a consignação em ata
de votos de pesar: n.º 43/2012, pelo falecimento do senhor João Evangelista Mantovani, ocorrido
dia 22 de março; e n.º 44/2012, pelo falecimento do senhor AryFalconi, ocorrido dia 22 de março
do corrente ano.Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimentos do vereador João Pinhoni Neto requerendo para que seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Dr. Edmir Chedid no seguinte sentido: nº 45/
2012, solicitando intercessão ao Governo Estadual a fim de destinar verba a Associação São
Peregrino que presta assistência a pessoas portadoras de câncer e seus familiares; nº 46/2012,
solicitando intercessão ao Governo Estadual a fim de se destinar verba à Entidade Assistencial
CAAD - Centro de Atendimento a Alcoólatras e Dependentes Químicos - localizado no município de
Socorro; nº47/2012, solicitando intercessão ao Governo Estadual a fim de destinar verba a APAE
de Socorro;nº 48/2012, solicitando intercessão ao Governo Estadual a fim de se destinar verba ao
Asilo José Franco Craveiro; nº 49/2012, solicitando intercessão ao Governo Estadual a fim de
destinar verba à Instituição Lar São Vicente de Paula; nº 50/2012, solicitando intercessão ao
Governo Estadual a fim de destinar verba ao Hospital Dr. Renato Silva – Santa Casa de Socorro; nº
53/2012, solicitando intercessão ao Governo Estadual a fim de destinar verba à Entidade
Assistencial Lar de Jesus AmélieBoudet no município de Socorro; e, nº 54/2012, solicitando
intercessão ao Governo Estadual a fim de destinar verba à Entidade Assistencial Lar Dom Bosco
no município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos vereadores: nº 51/2012, na conformidade Art. 192,
X do Regimento Interno da Câmara, solicitando a inclusão dosProjetos de Lei Complementares nº
01/2012 e n.º 06/2012 edo Projeto de Lei n.º 16/2012, na Ordem do Dia das Sessões Ordinária e
Extraordinária de 02 de abril.Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos vereadores: nº 52/201, na conformidade 167, I, ‘a’ e
‘b’ do Regimento Interno da Câmara, solicitando a inclusão doProjeto de Lei Complementar nº 05/
2012 e do Projeto de Resolução nº 02/2012.Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimentos do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior requerendo para que
seja oficiado ao Ilustríssimo Senhor Delegado da Divisão de Controle do Interior Dr.
Newton Santos da Costa, no seguinte sentido: n.º 55/2012, solicitando a destinação de um
veículo tipo automóvel oficial para uso de 116º CIRETRAN do município de Socorro; n.º 56/2012,
solicitando a destinação de umamotocicletapara uso de 116º CIRETRANde Socorro.   Deliberação
do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos do vereador Pedro Sábio Nunes: n.º 57/2012, requerendo para que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Davi Zaia, Secretário de Gestão Pública do Estado, para que

estude a possibilidade de encaminhar ao Município de Socorro/SP uma Unidade Móvel do
POUPATEMPO; nº 58/2012, requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Secretário
da Educação do Estado de São Paulo Dr. Herman JacobusCornelisVoorwaldpara que estude a
possibilidade de destinar recursos financeiros para realização da construção de uma creche em
nosso município, mais precisamente localizada no Bairro da Aparecidinha. Deliberação do Plenário:
aprovados por unanimidade;
Indicações da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira à senhora Prefeita:n.º 115/2012,
sugerindo para que determine ao departamento competente que realize estudo visando à interdição
do trânsito durante a semana na Rua Alfredo de Carvalho Pinto, mas precisamente nos horários de
entrada e saída de alunos da escola EMEI Central; e n.º 116/2012, reiterando indicações anteriores,
sugerindo que seja providenciada a instalação de um aparelho de ar condicionado para a sala de
vacina do posto de saúde central;
Indicações do vereador Gentil José Tonelli à senhora Prefeita: n.º 117/2012, sugerindo a
realização de melhorias efetivas na estrada que faz ligação com o Bairro da Lagoa até o Bairro
Tamanduá, tais como roçar, passar a máquina moto niveladora e proceder ao cascalhamento, uma
vez que seencontra em péssimo estado de conservação; nº 118/2012, sugerindo intercessão ao
setor competente para que seja passada a maquina moto niveladora e cascalhada toda extensão
da estrada que faz ligação entre o Bairro dos Moraese o Bairro Tamanduá, mais precisamente
partindo da Escola José Dini;
Indicação do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pintoà senhora Prefeita:n.º 119/
2012, sugerindoa divulgação, cumprimentoe aplicação de toda alegislaçãodeproteção animal,
em especial quanto a Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, a “Lei dos Crimes Ambientais”,
que em seu artigo 32, Cap. V condena todo aquele que “Praticar ato de abuso e maus-tratos a
animais domésticos ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos”, bem como sugerindoações
efetivas do Excutivo Municipal junto ao ONG São Lázaro - Sociedade Socorrense de Proteção aos
Animais, no sentido da proteção e cuidados aos animais abandonados ou em situação de riscoem
conformidade com a Lei Municipal nº 3510/201.
Deliberação do senhor Presidente: determino o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Projeto de Resolução n.º 02/2012 da Mesa Diretora:altera o artigo 10, os anexos 1, 2 e 4 da
Resolução n.º 12/2003, a qual dispõe sobre a organização do quadro de pessoal dos servidores
da Câmara Municipal da Estância de Socorro, bem como cria e mantém funções gratificadas.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em votação nominal;

Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 01/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:
dá nova redação ao parágrafo segundo da Lei Complementar n.º 120/2007.Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade em votação nominal;
Projeto de Lei Complementar n.º 05/2012 da Mesa da Câmara:fixa a amplitude de referências
e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal da Estância de Socorro e dá outras
providências.Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei Complementar n.º 06/2012 da senhora Prefeita: altera o número de vagas do
emprego de monitor do Projeto Recriança no quadro de empregos constante da Lei Complementar
n.º 58/2001 e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em
votação nominal;
Projeto de Lei n.º 16/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:disciplina o
descarte e o gerenciamento adequado de pilhas, baterias e lâmpadas usadas no município de
Socorro e dá outras providências.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.
Sessão Extraordinária de 02 de abril 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 Complementar n.º 01/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:
dá nova redação ao parágrafo segundo da Lei Complementar n.º 120/2007.Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade em votação nominal;
Projeto de Lei Complementar n.º 05/2012 da Mesa da Câmara:fixa a amplitude de referências
e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal da Estância de Socorro e dá outras
providências.Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei Complementar n.º 06/2012 da senhora Prefeita: altera o número de vagas do
emprego de monitor do Projeto Recriança no quadro de empregos constante da Lei Complementar
n.º 58/2001 e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em
votação nominal;
Projeto de Lei n.º 16/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:disciplina o
descarte e o gerenciamento adequado de pilhas, baterias e lâmpadas usadas no município de
Socorro e dá outras providências.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

LEI nº 3635/2012
Dispõe sobre folga anual aos servidores públicos no dia do seu aniversário.

(Projeto de lei de autoria do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior – PSDB)
LUCIANO KYOCHI TANIGUCHI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 45, § 6º, DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Esta Lei visa a dispor sobre folga anual aos servidores públicos do Município de Socorro
no dia de seu aniversário.
Art. 2º - Os servidores públicos municipais poderão gozar do benefício da folga no trabalho no dia
do seu aniversário, sem prejuízos nos seus vencimentos.
Art. 3º - O benefício previsto nesta Lei será exclusivo no dia do aniversário do servidor, vedada
a transferência para outra data.
Art. 4º - O servidor perderá o direito ao benefício no ano em que o seu aniversário ocorrer em dia
que não houver expediente ou quando estiver em pleno gozo de férias ou qualquer tipo de licença.
Art. 5º - Somente poderá obter o direito ao benefício previsto nesta Lei o servidor que não possuir
em seus assentamentos funcionais qualquer das situações a seguir:
I - advertência escrita nos últimos três anos;
II - punição com suspensão nos últimos cinco anos;
III - mais de três faltas sem justificativa no período de um ano;
IV - entradas tardias e saídas antecipadas sem causa justificada, por sessenta dias no período de
doze meses consecutivos.
Art. 6º - A abrangência da presente Lei aos profissionais que trabalham em turnos de escalas de
plantão, assim como das unidades de saúde e da Guarda Municipal fica a critério da chefia
imediata, que deverá garantir o benefício ao servidor providenciando sua substituição por outro
profissional no dia da folga.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 03 de abril de 2012.
Luciano Kyochi Taniguchi - Presidente da Câmara Municipal
Edna Maria Preto Cardoso - Diretora do Departamento de Assistência Legislativa

LEI nº 3636/2012
“Institui o Programa Municipal de incentivo à doação de sangue entre os Servidores
PúblicosMunicipais e dá outras providências.”

(Projeto de lei de autoria da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira – PSDB)

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
Jovem, você que nasceu  no ano de 1994 deverá comparecer a Junta de Serviço

Militar para fazer o seu alistamento, no período que iníciou dia 02 de janeiro e vai
até 30 de abril, deste ano.

Documentos necessários: Certidão de nascimento original e cópia xérox;
Identidade (RG), original e cópia xérox; CPF; Comprovante de residência;
Certificado de conclusão escolar e 2 fotos ¾,  recentes, mostrando a testa e
orelhas descobertas.

A Junta de Serviço Militar de Socorro está localizada no Centro Municipal
Administrativo, na Av. José Maria de Faria, 71 – Salto. Telefone para contato (19)
3855-9600.

            Informativo da Junta de Serviço Militar
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LUCIANO KYOCHI TANIGUCHI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 45, § 6º, DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Município de Socorro, o Programa de Incentivo à doação de
sangue entre os servidores municipais.
§1 º - Será concedido 1 (um) dia de folga ao servidor público municipal que efetivar a sua doação,
de acordo com o artigo 473 da CLT, e mais 1 (um) dia de folga no mês do seu aniversário.
§ 2 º - A folga concedida do mês do seu aniversário não prejudicará, em hipótese alguma ou sob
qualquer pretexto, a classificação, a evolução funcional, a assiduidade, os benefícios e/ou quaisquer
outras gratificações que o servidor tenha direito.
§ 3º - Somente será concedido 1 (um) dia de folga ao ano, não sendo direito cumulativo, caso o
servidor efetive mais de uma doação anual.
Art. 2º – O Município estabelecerá campanhas de estímulo à doação de sangue no âmbito de seus
departamentos e fará um cronograma dessas atividades evitando qualquer prejuízo ou transtorno
à população.
Art. 3º - Os Hemocentros e/ou Instituições de Saúde deverão fornecer ao servidor o comprovante
de doação que deverá ser apresentado no Departamento Responsável ou de Pessoal, no dia
seguinte a doação, ou no próximo dia útil.
Paragrafo Único – Para efeito desta lei, somente serão contempladas as doações feitas nos
Hemocentros Públicos onde o Departamento Municipal de Saúde é referenciado ou nos Hemocentros
Particulares ligados aos hospitais que realizem atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde
– SUS.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 03 de abril de 2012.
Luciano Kyochi Taniguchi - Presidente da Câmara Municipal
Edna Maria Preto Cardoso - Diretora do Departamento de Assistência Legislativa

LEI nº 3637/2012
“Disciplina a instalação de novos estabelecimentos de comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos no município de Socorro”.
(Projeto de lei de autoria do vereador Carlos Roberto de Morais– PSD)
LUCIANO KYOCHI TANIGUCHI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 45, § 6º, DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - A instalação de estabelecimentos de comércio de drogas, medicamentos e insumos
farmacêuticos e correlatos no município de Socorro, deverá, obrigatoriamente, respeitar a distância
mínima de um raio de 500 m (quinhentos metros) com relação a estabelecimentos congêneres já
instalados.

Parágrafo Único – Considera-se comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos para efeito desta lei, as drogarias e as farmácias alopáticas e de manipulação.
Art. 2º - Fica assegurado o direito adquirido a todos os estabelecimentos definidos no parágrafo
único do artigo 1º, as que já estiverem legalmente instaladas a data de publicação desta lei.
Parágrafo Único – O direito adquirido continua assegurado, ainda que os estabelecimentos venham
sofrer alterações de razão social contratual.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 03 de abril de 2012.
Luciano Kyochi Taniguchi - Presidente da Câmara Municipal
Edna Maria Preto Cardoso - Diretora do Departamento de Assistência Legislativa

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data:16 de abril de 2012 – segunda -feira
Horário: 20h

Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 07/2012da senhora Prefeita:dispõe sobre o serviço de
automóveis de aluguel (táxi) no município de Socorro e dá outras providências; Projeto de Lei
Complementar n.º 08/2012da senhora Prefeita:altera o número de empregos de médico
veterinário no anexo II da Lei Complementar n.º 58/2011 e dá providências correlatas; Projeto de
Lei n.º 20/2012 da senhora Prefeita:autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social
ao Coral Municipal da Estância de Socorro; Projeto de Lei n.º 21/2012da senhora Prefeita:dispõe
sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro nos moldes da Lei
Federal n.º 8.742/93.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data:16 de abril 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 16 de abril 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

Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

As eleições municipais se aproximam e um dos
assuntos de relevância para a população é o
exercício de voto pelas pessoas portadoras de
deficiência e/ou com mobilidade reduzida,
incluindo-se as pessoas idosas.
Existem dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais que preveem medidas que
garantem a essas pessoas o exercício de seu
direito ao voto, dentre elas a criação de seções
eleitorais especiais, que garantem pleno acesso
aos locais de votação, por meio de rampas e
entradas e portas com larguras adequadas.
Em Socorro, existem 05 (cinco) seções eleitorais
especiais, instaladas nos seguintes locais de
votação:
1. Faculdade XV de agosto;
2. EMEI Central;

Nota para a População

3. Creche do Jardim Carvalho;
4. Escola Estadual Coronel Olímpio Gonçalves
dos Reis e
5. CEMEI Centro  Municipal de Educação Integral
De outra sorte, nas escolas E.M. Profª Esther
de Camargo Toledo Teixeira, E.M. Profª
Benedicta Geralda de Souza Barboza, EMEI
Prof. Oduvaldo Pedroso, EMEI Aparecidinha,
E.E. Narciso Pieroni e E.E. José Franco
Craveiro, não há seções eleitorais
especiais, em decorrência de problemas
físicos e estruturais que dificultam a adaptação.
Nesses locais somente se tem acesso às
seções eleitorais por meio de escadas e/ou
degraus, o que dificulta o acesso, além de não
haver espaço para abrir uma seção especial
nova.

Os eleitores portadores de necessidades
especiais e/ou com mobilidade reduzida que
votam em locais em que não há seção eleitoral
especial, poderão votar em outro local, onde
exista a seção especial (locais acima
mencionados).
Para tanto, devem comparecer no Cartório
Eleitoral, até o dia 9 de maio de 2012, e
solicitar a alteração do local de votação.
Sol ic i tada a t ransferênc ia  do loca l  de
votação, os eleitores com deficiência ou
mobilidade reduzida terão até o dia 09 de
julho de 2012  para comunicar a Justiça
Eleitoral suas restrições e necessidades, a
fim de que sejam providenciados os meios e

As pessoas portadoras de necessidades
especiais e/ou com mobilidade reduzida que
desejarem continuar votando nos locais em que
já votam, ainda que não haja seções eleitorais
especiais, poderão fazê-lo.
O Ministério Público instaurou um Inquérito Civil
para tentar garantir a acessibilidade também
nos locais onde atualmente não existem seções
eleitorais especiais, todavia diante das
dificuldades de adaptação e falta de espaço
físico, é recomendado que as pessoas
portadoras de necessidades especiais e/ou
com mobilidade reduzida, incluindo-se as
pessoas idosas, que desejarem votar com
tranqüilidade e pleno acesso aos locais de
votação, solicitem a alteração do seu local de
votação.

recursos dest inados a fac i l i ta r - lhes o
exercício do voto.

DANIEL COTTONI - Promotor de Justiça de Socorro - Promotor Eleitoral

De 16 de abril a 13 de maio de 2012 estão
abertas as inscrições da  Seleção Pública  nº
01/2012, para provimento de Empregos, junto
ao CONISCA, Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Circuito das Águas.

O edital estabelece que o presente trabalho
será coordenado pela Diretoria Administrativa
do CONISCA. Também especifica os empregos,
vagas, pré-requisitos, jornada de trabalho e
salário, e também pode ser lido, na íntegra, no
site da Prefeitura Municipal de Socorro:
www.socorro.sp.gov.br.

Porém, conforme edital divulgado pelo
presidente do Consórcio, senhor José Justino
Lopes, as inscrições estão disponíveis nos
sites: www.orhion.com.br e
www.conisca.com.br.

A seleção para os empregos no CONISCA,
localizado na Rua José Ermírio de Moraes, nº
80, Jardim Lindóia, no município de Lindóia (SP),
será realizada pela ORHION Consultoria LTDA.

Condições para a Inscrição: Ser brasileiro
nato ou naturalizado, ou se estrangeiro na forma
da Lei; estar em dia com as obrigações
resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo
masculino, do serviço militar; possuir aptidão
física e mental; conhecer e estar de acordo
com as exigências contidas no Edital Completo
de Abertura de Inscrições da Seleção Pública
001/2012.

Das Inscrições: As inscrições deverão ser
realizadas no período de 16 de abril a 13 de
maio de 2012, podendo ser prorrogada caso
não haja inscrições suficientes para o
preenchimento dos empregos.

Inscrições Via Internet: As inscrições
podem ser realizadas pelo endereço eletrônico
www.orhion.com.br, de a partir das 9 horas do

Conisca divulga Edital de Concurso
dia 02 de abril de 2012 encerrando-se,
impreterivelmente, às 23 horas e 59 minutos do
dia 22 de abril do mesmo ano, observado o
horário oficial de Brasília/DF. As informações
complementares estarão disponíveis no referido
endereço eletrônico no link CONCURSOS. Após
a data e horário especificado acima, o acesso
às inscrições estará bloqueado.

O candidato que não tiver acesso próprio à
internet poderá efetivar sua inscrição por meio
de serviços públicos, tais como o PROGRAMA
ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza postos
para acesso à internet, em locais públicos, em
todas as regiões da cidade de São Paulo e em
várias cidades do Estado. Esse programa é
completamente gratuito e permitido a todo
cidadão.

Das Provas: A convocação para as provas
contendo data, horário e local das Provas
Objetivas e de Títulos para todos os Empregos
será divulgada no Edital Resumido de
Homologação das Inscrições e Convocação
para Provas, na Imprensa local e o Edital Completo
de Homologação das Inscrições e Convocação
para Provas, no quadro de Aviso do CONISCA ,
nos endereços eletrônicos,
www.orhion.com.br e www.conisca.com.br.
Outras  especificações estão disponíveis no
Edital.

O edital estabelece ainda que a Seleção
Pública terá validade de 01 (um) ano, podendo
ser prorrogável por igual período, a contar da
data de publicação do Edital de Homologação.
Além disto, pelo Regime Jurídico do edital, os
candidatos aprovados na Seleção Pública, após
sua contratação, terão suas relações de
trabalho regidas pela Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.

Rede Municipal de Educação comemora a
Páscoa com os alunos

No último dia 4 de abril, as escolas municipais
comemoraram a Páscoa com grande alegria.
Cada escola preparou cuidadosamente uma
apresentação onde valores como a amizade,
solidariedade e o amor ao próximo foram
enfatizados.

Os alunos tiveram momentos de grande alegria
e emoção principalmente durante a entrega dos
ovos.

O Departamento Municipal de Educação
agradece a todos os professores, diretores e
funcionários pela dedicação durante a festividade
e deseja que o verdadeiro Espírito Pascal esteja
sempre presente no ambiente escolar.

Alunos do EJA comemoram a Páscoa com jogral

Com uma narração de Getúlio dos Santos e
um jogral, os alunos da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) apresentaram em sala de aula um
trabalho que abordou o significado e os valores
simbolizados pela Páscoa.

 O evento mexeu com a emoção dos
integrantes da classe que conta com mais de
30 alunos matriculados e regularmente
presentes às aulas. A permanência dos alunos
no curso se dá devido ao empenho dos
professores e da equipe técnica do
Departamento Municipal de Educação em tornar
as aulas mais atrativas e dinâmicas para os
adultos.

A estratégia contou com inovações no
currículo que incluiu aulas de Educação Física,
projetos interdisciplinares, tais como Música,
Culinária, Contação de Causos e a atividade
“Fazendo Arte”.

O sucesso deste trabalho colabora com o
fim do analfabetismo no Brasil e com a
valorização e a melhora da autoconfiança e
estima do cidadão brasileiro e do socorrense.

A apresentação dos alunos da EJA, na E.M.
Coronel Olímpio G. dos Reis, encerrou-se com
a entrega dos ovos de chocolate oferecidos
pela Prefeitura Municipal e distribuídos pelo
Departamento de Educação.


