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Até a sexta-feira, 29 de junho, o contribuinte pode quitar
seu débito com a Prefeitura Municipal de Socorro dentro
do Programa de Parcelamento Incentivado de
Tributos (PPI) que proporciona até 100% de desconto
no valor dos juros e reduções escalonadas nas multas
moratórias, além de parcelamento.

O Programa abrange os créditos tributários gerados ou
respectivos a lançamentos ocorridos até 31 de
dezembro de 2011 e os contribuintes que perderam o
benefício do PPI realizado em 2009 e 2010.

Outras informações, procurar o setor de Dívida Ativa,
no Centro Administrativo Municipal, localizado na Av.
José Maria de Faria, 71.

Os pagamentos também podem ser efetuados na
Tesouraria da própria Prefeitura.

                  Prefeitura Municipal de Socorro

          Dia 29, encerra o
 Programa de Parcelamento
   de pagamento de tributos

No final de 2013, começa
a funcionar, em fase
experimental, a Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE)
de Socorro, declarou
Guilherme Machado Paixão,
superintendente de
Empreendimentos da
Sabesp em reunião
realizada no último dia 14,
na Câmara Municipal.

A reunião serviu para
relatar aos representantes
dos Poderes Executivo e
Legislativo o andamento das
obras que, em sua
totalidade, prevê 11
estações elevatórias,
troncos coletores, linhas de
recalque e a estação de
tratamento com capacidade
inicial de 130 litros por
segundo.

Já foram empregados 4
milhões de reais na primeira
fase da implantação do
projeto da ETE que
abrangeu a construção de 3
linhas elevatórias, a troca de
linhas de recalque e o
prolongamento de parte do
tronco coletor. A conclusão
desta fase afastou do centro

Iniciadas as obras de construção da
  Estação de Tratamento de Esgoto

da cidade o esgotamento
sanitário.

Porém, ainda serão
empregados mais de 22
milhões e 488 mil reais na
segunda fase das obras que
inclui a construção da
Estação, propriamente dita
que já está em andamento
no Bairro do Porto.
Inicialmente será construída
uma lagoa de decantação
tendo por base atender a
população até 2020. Numa
segunda etapa outras
lagoas serão acrescentadas
atendendo as exigências
ambientais de lançamentos
de efluentes por mais uns 50
anos, garantiram os
representantes da Sabesp.

Ao final da construção das
estações elevatórias que
têm função de bombear a
rede de esgoto na subida de
morros e na travessia de
pontes; do tronco coletor
que margeará o Rio do Peixe
passando por trás da Feira
de Malhas, Parque A F
Barbosa, Bairro do Saltinho,
Estrada dos Farias até
chegar às instalações da

Estação de Tratamento, dos
36 mil habitantes do
município, 28 mil serão
atendidos pelo serviço de
coleta e esgotamento
sanitário.

A zona rural não está
contemplada neste um terço
de população atendida
devido sua grande extensão.
Apesar da Sabesp estar
desobrigada de atender esta
região do município, ela tem
a obrigação de dar a solução
técnica para a área, seja por
meio de fossas filtros ou
pequenas estações locais.

O gerente de
Departamento de
Empreendimento da
Sabesp, Renato Frazão,
explicou ainda que por meio
de um consórcio as
empresas Jofege e Enotec
Socorro executam uma, as
obras lineares e a outra a
Estação de Tratamento de
Esgoto.

Presente na ocasião, o
superintendente da Unidade
de Negócios Norte da
Sabesp, José Júlio Pereira
Fernandes, colocou-se a
disposição para outros
esclarecimentos sobre este
trabalho que faz da cidade
um município
ambientalmente correto.

Com um aterro sanitário,
estação de tratamento de
água e estação de
tratamento de esgoto,
Socorro estará prestando
com excelência os serviços
de saneamento básico de
esgoto, lixo e água, afirma o
diretor do Departamento
Municipal do Meio Ambiente.

                                                                    ETE Socorro- 1ª e 2ª etapas

Atenção, senhores
motoristas! A partir da
segunda-feira, dia 25, a Rua
Antônio Leopoldino terá mão
única de veiculação sentido
Rua Padre Antônio Sampaio
(Restaurante Nuriu),
começando na altura do
semáforo da Rua XV de
Novembro. Nesse trecho,
passa a ser permitido o
estacionamento em ambos
os lados da via.

A Rua Edwirges Fontana
Coelho também passa a ter
mão única, sentido Rua XV
de Novembro (saída para

Lindóia). Nesta rua, porém,
o estacionamento fica
permitido somente do lado
direito da via.

Uma terceira alteração
ocorre no trecho da Rua
Otávio Zucato que passa a
ter mão única sentido à Rua
Juvenal de Souza Pinto
(subida para Lanchonete
Sobradão). Neste trecho que
começa no entroncamento
com a Rua Vicente D’Ana
(esquina do Açougue
Ribessi) será permitido
estacionar de ambos os
lados da via.

Trânsito sofre alteração
em três ruas da cidade
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PORTARIA Nº 5977/2012

PORTARIA Nº 5978/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Delegar poderes à servidora Cilene Maria da Cunha Goes, técnico de Segurança do
Trabalho, portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 26.117 - Série 0081ª-SP, com
registro no Ministério do Trabalho sob nº SP 008132-9, para o fim específico de assinar todos os
documentos necessários para a elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos a 24 de maio de 2010.

  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de Junho de 2012.
Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 5979/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Designar por necessidade dos serviços o funcionário João Darci Faria Junior,  C.P.
71368  Série 282-SP, ocupante do emprego de Agente de Trânsito, para  responder pelo Chefe de
expediente e atendimento ao público, Sra. Norma Elias de Andrade Michelini, no período de
suas férias regulamentares, de 11/06/2012 a 10/07/2012, fazendo jus a diferença dos respectivos
vencimentos, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de junho de 2012.
Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli -Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos
termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso das dependências do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” no dia 23
de junho de 2012, a “Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Trenzinho Viverde”’, para
a realização da Festa Junina, conforme ofício/requerimento nº 06/2012.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo a referida escola  por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio
público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da escola o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011,
bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, respondendo isolada e exclusivamente
por quaisquer danos, furto ou roubos de veículos ocorridos neste período, sem qualquer
responsabilidade de ônus para a Administração.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de  junho  de 2012.
Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 3084/2012

LICITAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, MARISA DE
SOUZA PINTO FOINTANA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do Artigo
10º parágrafo 7º, da Lei Municipal nº 2863, de 18 de novembro de 1999 e,
Considerando a solicitação de alteração do Decreto nº 2.972/2011, do Presidente do CMDCA,
em virtude de adequação à Lei Municipal de Criação do mesmo Conselho, bem como devido a
alterações de membros de algumas representações,
                                                                    DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o Decreto nº 3022/2012 que nomeou os representantes dos órgãos
governamentais, da Sociedade Civil e respectivos suplentes, Presidente, Vice Presidente, 1º e 2º
Secretários, para a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, neste Município conforme segue:
Presidente: Evandro de Almeida Junior
Vice Presidente: Isabel Cristina Genghini
1ª Secretaria: Tânia Maria Aparecida Mathias da Luz
2ª Secretaria: Elsa Dias Domingues Farias
                                     REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
Departamento de Saúde
Efetivo: Laércio de Lima
Suplente: Marco Antonio Zanesco
Departamento de Educação
Efetivo: Tânia Maria Aparecida Mathias da Luz
Suplente: Rose Mary Aparecida Ferreira
Calafiori
Departamento de Esporte, Lazer e Cultura
Efetivo: Rita Sette Rostirola
Suplente: Marco Antonio da Silva Pinto
Departamento de Assistência e
Desenvolvimento Social
Efetivo: Isabel Cristina Genghini
Suplente: Odete do Prado
Departamento dos Negócios Jurídicos
Efetivo: Alexandre Paiva Marques
Suplente: Darleni Domingues Gigli
Departamento de Finanças
Efetivo: Diogo Pereira do Nascimento
Suplente: Benedito Gilmar Pinto
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Projeto GURI
Efetivo: Elsa Dias Domingues Farias
Suplente: Gabriel Elvis Perre
APAE
Efetivo: Antonia Cardoso de Oliveira

Suplente: Maricarmen Pieroni Genghini
Lar de Jesus “Amelie Boudet”
Efetivo: Evandro de Almeida Junior
Suplente: Yvelise Maria Cavalieri Marcolino
Lemos
Lar Dom Bosco
Efetivo: Cássia Elisa Lixandrão Fratini
Suplente: Sibélia Lopes Leme
Corporação Guias Mirins
Efetivo: Isabel Cristina Cardoso
Suplente: Ricardo Luz de Oliveira Silva
ONG “Viva a Vida”
Efetivo: José Miguel Aparecido Barbosa
Sobrinho
Suplente: José Ilton Bernardes da Rocha

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial o Decreto nº 3004/2011 de 01 de dezembro de 2011.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de junho de 2012.
Publique-se.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

RESOLUÇÃO COMAD 002/2012

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontram
abertos na Divisão de Licitações os seguintes processos:
Processo Nº 089/2012/PMES – Tomada de Preços Nº 013/2012. Objeto: Contratação de
Empresa especializada na Prestação de Serviços de Obras de Engenharia, visando a
Reforma da Unidade Básica de Saúde – Centro de Saúde II Prof. Felício Vita Jr, com
fornecimento de materiais. Tipo: Menor Preço Global. Encerramento para a entrega dos
envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 9h e 30min do dia 13/07/2012, e reunião
de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 25/06/2012 à 09/07/2012.
Cadastramento: até 10/07/2012. Visita Técnica: 25/06/2012 até 10/07/2012, no horário das 8h e
30min até às 10h e 30min e das 13h até ás 17h, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos, que devem ser agendadas com o Departamento de Planejamento e Urbanismo, pelo
fone: (19) 3855-9622 ou via e-mail planejamento@socorro.sp.gov.br, com a Arqª. Ada Rita de
Toledo Moraes, Eng. Herlan José Bonfá e Técnico em Edificações Ubirajui Elesbão
Junior. Taxa de Edital: R$ 15,00.  Socorro, 21 de junho de 2012.
Processo Nº 090/2012/PMES – Tomada de Preços Nº 014/2012. Objeto: Contratação de
Empresa especializada na Prestação de Serviços de Obras de Engenharia, visando a
Reforma, Restauração e Ampliação do Museu Municipal – 2ª Etapa, com fornecimento
de materiais, nos termos do Convênio nº 077/2012 (PMES x DADE). Tipo: Menor Preço
Global. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às
9h e 30min do dia 16/07/2012, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do
Edital: 25/06/2012 à 12/07/2012. Cadastramento: até 13/07/2012. Visita Técnica: 25/06/2012 até
13/07/2012, no horário das 8h e 30min até às 10h e 30min e das 13h até ás 17h, exceto aos
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, que devem ser agendadas com o Departamento
de Planejamento e Urbanismo, pelo fone: (19) 3855-9622 ou via e-mail
planejamento@socorro.sp.gov.br, com a Arqª. Ada Rita de Toledo Moraes, Eng. Herlan José
Bonfá e Técnico em Edificações Ubirajui Elesbão Junior. Taxa de Edital: R$ 15,00. Socorro,
21 de junho de 2012.
Obs: No ato de pagamento da taxa, serão fornecidas: cópia do edital, memorial descritivo,
cronogramas, planilhas orçamentárias e minuta de contrato, e cd-room com cópias
das plantas necessárias.
Os Editais completos e maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações da
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, 71,
centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9610, no horário comercial, exceto aos
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, com Alexandra, Giuliana, Filomena ou Sorahila.
A municipalidade disponibilizará resumo dos documentos e informações essenciais no site
www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações.
O Edital deverá ser retirado pessoalmente e após o recolhimento da taxa.
As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos,
bem como no horário das 8h 30min às 17h.
                   Alexandra Aparecida de Mello – Chefe da Divisão de Licitações

RESOLUÇÃO CMDCA 011/2012

Designa Comissão Especial de Trabalho para elaboração de um Programa Municipal
de Conscientização e Prevenção às Drogas.
O Conselho Municipal Antidrogas – COMAD de Socorro, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Municipal n° 3.392, de 18 de agosto de 2010;
Considerando a deliberação obtida na Sessão Plenária Extraordinária ocorrida no dia 06/06/
2012;
Considerando a importância do trabalho de prevenção e conscientização da população acerca
dos nefastos efeitos das drogas;
                                                                   RESOLVE:
Art. 1º Designar os seguintes membros para a composição da Comissão Especial de Trabalho que
será responsável pela elaboração de um Programa Municipal de Conscientização e Prevenção às
Drogas:
Edeli de Fátima Antunes de Almeida Conselheira Governamental
Maria Aparecida Munarão de Souza Conselheira Governamental
José Miguel Aparecido Barbosa Sobrinho Conselheiro Sociedade Civil
Antonio Aparecido de Toledo Conselheiro Sociedade Civil
Art. 2º Fica designada a senhora Maria Aparecida Munarão de Souza como Presidente da Comissão.
Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação da
presente Resolução, para apresentar ao Plenário do Conselho o Programa elaborado.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                                         Socorro, 20 de junho de 2012
                     Maria Aparecida Munarão de Souza - Presidente do COMAD

Designa a Comissão Organizadora do Concurso para a Escolha do Logotipo do CMDCA.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Socorro/SP, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 2.863/99, e suas alterações;
Considerando a deliberação obtida na Sessão Plenária Ordinária ocorrida no dia 04/06/2012;
                                                                    RESOLVE:
Art. 1º Designar os seguintes membros para a composição da Comissão Organizadora do Concurso
para Escolha do Logotipo do CMDCA:
Odete do Prado Conselheira Governamental
Elsa Dias Domingues Farias Conselheira Sociedade Civil
Franks Prado Representante da Comunidade
Art. 2º Fica designada a senhora Odete do Prado como Presidente da Comissão Organizadora.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                                  Socorro, 20 de junho de 2012

Evandro de Almeida Júnior - Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA 012/2012

Designa a Comissão Organizadora do 50º Encontro de Conselheiros e Ex-Conselheiros
da Região Metropolitana e Macro-Região de Campinas.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Socorro/SP, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 2.863/99, e suas alterações;
Considerando a deliberação obtida na Sessão Plenária Ordinária ocorrida no dia 04/06/2012;
                                                                     RESOLVE:
Art. 1º Designar os seguintes membros para a composição da Comissão Organizadora do 50º
Encontro de Conselheiros e Ex-Conselheiros da Região Metropolitana e Macro-Região de Campinas,
que será realizado no Município de Socorro, no próximo dia 05/07/2012:
Isabel Cristina Genghini Conselheira Governamental
Ricardo Luiz de Oliveira Silva Conselheiro Sociedade Civil
José Adriano de Souza Conselheiro Tutelar
Art. 2º Fica designada a senhora Isabel Cristina Genghini como Presidente da Comissão
Organizadora.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                                    Socorro, 20 de junho de 2012

Evandro de Almeida Júnior - Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO CMAS 015/2012

Designa a Comissão Eleitoral responsável pela organização da eleição dos novos
membros da sociedade civil junto ao CMAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012;
Considerando a deliberação obtida durante a Sessão Plenária Ordinária ocorrida no dia 04/06/
2012;
Considerando o disposto no § 7º do artigo 2º da Lei Municipal nº 3.644, de 19 de abril de 2012;
                                                                    RESOLVE:
Art. 1º Designar os seguintes membros para a composição da Comissão Eleitoral responsável
pela organização da eleição dos novos membros da sociedade civil junto ao CMAS:
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Antonia Cardoso de Oliveira Conselheira Sociedade Civil
Amália Irani Tafner Conselheira Sociedade Civil
Luciana Aparecida da Costa Representante da APAE
Franks Prado Representante da Rede Aprendiz
Parágrafo único. Por se tratar da primeira eleição para composição dos representantes da
sociedade civil junto ao CMAS, excepcionalmente as entidades que possuem representantes
nesta Comissão Eleitoral também poderão concorrer às vagas junto ao Conselho.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
                                                     Socorro, 20 de junho de 2012
                                 Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS 016/2012

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 socioassistencia no Conselho Municipal de Assistência Social.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012;
Considerando a deliberação obtida na Sessão Plenária Ordinária ocorrida no dia 04/06/2012;
Considerando as disposições contidas nas Resoluções CNAS números 191/2005, 109/2009,
16/2010, 27/2011, 33/2011 e 34/2011, que tratam das entidades e organizações de assistência
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
Considerando o Decreto nº 6.308, de14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades
e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei nº 8.742/93;
Considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados
por entidades e organizações de assistência social deverão estar em consonância com o conjunto
normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas,
visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de trabalho;
                                                                     RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer os parâmetros municipais para a inscrição das entidades e organizações de
assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Socorro.
Art. 2º As entidades e organizações de assistência social podem ser isolada ou cumulativamente:
I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços,
executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial,
dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos
termos da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro
de 2009;
II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam
serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos
movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças,
dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e
respeitadas as deliberações do CNAS, CONSEAS e CMAS.
III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada,
prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e
efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania,
enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos,
dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e
respeitadas as deliberações do CNAS, CONSEAS e CMAS.
Art. 3º As entidades e organizações de assistência social no ato da inscrição demonstrarão:
I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída, conforme disposto no art. 53 do
Código Civil Brasileiro e no art. 2º da Lei nº 8.742, de 1993;
II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território
nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - elaborar plano de ação anual contendo:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial, informando
respectivamente:
e.1) público alvo;
e.2) capacidade de atendimento;
e.3) recursos financeiros a serem utilizados;
e.4) recursos humanos envolvidos;
e.5) abrangência territorial;
e.6) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas
em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento.
IV - ter expresso em seu relatório de atividades:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial executado,
informando respectivamente:
e.1) público alvo;
e.2) capacidade de atendimento;
e.3) recurso financeiro utilizado;
e.4) recursos humanos envolvidos.
e.5) abrangência territorial;
e.6) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas
em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento.
Art. 4º O funcionamento das entidades e organizações de assistência social no Município de
Socorro depende de prévia inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.
§ 1º Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social a fiscalização das entidades e
organizações inscritas.
§ 2º Se a entidade ou organização de assistência social de atendimento não desenvolver qualquer
serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial no Município de Socorro, embora tenha
neste Município a sua sede, deverá requerer sua inscrição no Conselho de Assistência Social do
Município onde desenvolva o maior número de atividades.
§ 3º As entidades ou organizações de assistência social que atuem na defesa e garantia de
direitos e/ou assessoramento e que, conforme indicado no estatuto social, tenham sua sede no
Município de Socorro, deverão inscrever-se neste Conselho Municipal de Assistência Social ou no
Conselho de Assistência Social do Município onde desenvolvem a ação de assessoramento e/ou
defesa e garantia de direitos, integrando a rede socioassistencial na forma da Resolução CNAS nº
27, de 19 de setembro de 2011.
Art. 5º Somente poderão executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
as entidades e organizações inscritas de acordo com o art. 4º.
Art. 6º A inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho
Municipal de Assistência Social é o reconhecimento público das ações realizadas pelas entidades
e organizações sem fins econômicos, ou seja, sem fins lucrativos, no âmbito da Política de
Assistência Social.
§ 1º Os serviços de atendimento deverão estar de acordo com a Resolução CNAS nº
109, de 11 de novembro de 2009, que trata da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais,
e com o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007.
§ 2º Os serviços de assessoramento, defesa e garantia de direitos deverão estar de acordo com
o Decreto nº 6.308, de 2007, que orienta sobre a regulamentação do art. 3º da Lei 8.742, de 1993,
e com esta Resolução.
Art. 7º Os critérios para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem
como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais são, cumulativamente:
I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados
na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
III - garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
IV - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da
missão da entidade ou organização, bem como da efetividade na execução de seus serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Art. 8º Em caso de interrupção de serviços, programas e/ou projetos, a entidade deverá comunicar
ao Conselho Municipal de Assistência Social, apresentando a motivação, as alternativas e as
perspectivas para atendimento do usuário, bem como o prazo para a retomada dos serviços.

§ 1º O prazo de interrupção dos serviços, programas e/ou projetos não poderá ultrapassar seis
meses sob pena de cancelamento da inscrição da entidade e/ou do serviço, programa ou projeto.
§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social acompanhar, discutir e encaminhar as
alternativas para a retomada dos serviços, programas e/ou projetos interrompidos.
Art. 9º As entidades e organizações de assistência social deverão apresentar os seguintes
documentos para obtenção da inscrição:
I - Requerimento, conforme modelo fornecido por este Conselho;
II - Cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório;
III - Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;
IV - Plano de ação anual;
V - Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
Art. 10. As entidades e organizações de assistência social que atuam em mais de um
Município deverão inscrever os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
desenvolvidos no Município de Socorro neste Conselho Municipal de Assistência Social,
apresentando os seguintes documentos:
I - Requerimento, conforme modelo fornecido por este Conselho;
II - Plano de ação anual;
III - Comprovante de inscrição no Conselho de sua sede ou onde desenvolva o maior número de
atividades, nos termos do §1º e §2º do art. 6º e do art. 7º desta Resolução.
Art. 11. As entidades e organizações sem fins econômicos que não tenham atuação preponderante
na área da assistência social, mas que também atuem nessa área, deverão inscrever seus
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais desenvolvidos no Município de
Socorro, além de demonstrar que cumprem os critérios do §1º e §2º do art. 6º e o art. 7º desta
Resolução, mediante apresentação de:
I - Requerimento, conforme modelo fornecido por este Conselho;
II - Cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório;
III - Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;
IV - Plano de ação anual;
Art. 12. As entidades e organizações de assistência social inscritas anteriormente à publicação
da Resolução CMAS nº 002/2011 e que ainda não tenham requerido nova inscrição, deverão
requerer junto a este Conselho Municipal de Assistência Social sua inscrição conforme critérios e
procedimentos estabelecidos nesta Resolução, apresentando para tanto os seguintes documentos:
I – Requerimento, conforme modelo fornecido por este Conselho;
II – Cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório;
III – Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;
IV – Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
V – Plano de ação anual;
VI – Relatório de atividades do exercício anterior.
Art. 13. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social:
I - Receber e analisar os pedidos de inscrição e a documentação respectiva;
II - Providenciar visita à entidade ou organização de assistência social e emissão de parecer sobre
as condições para o funcionamento;
III - Pautar, discutir e deliberar os pedidos de inscrição em sessão plenária;
IV - Encaminhar a documentação ao órgão gestor para inclusão no Cadastro Nacional de Entidades
e Organizações de Assistência Social de que trata a Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, e
guarda garantido o acesso aos documentos sempre que se fizer necessário, em função do
exercício do controle social.
Parágrafo único. A execução do previsto neste artigo obedecerá à ordem cronológica de
apresentação do requerimento de inscrição.
Art. 14. O Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá plano de acompanhamento e
fiscalização das entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais inscritos, com os respectivos critérios.
Parágrafo único. O plano a que se refere o caput será publicizado por meio de Resolução do
Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 15. As entidades e organizações de assistência social deverão apresentar anualmente, até
30 de abril, ao Conselho Municipal de Assistência Social:
I - Plano de ação do corrente ano;
II - Relatório de atividades do ano anterior que evidencie o cumprimento do Plano de Ação, destacando
informações sobre o público atendido e os recursos utilizados, nos termos do inciso III do artigo 3º.
Art. 16. O Conselho Municipal de Assistência Social promoverá, pelo menos, uma audiência
pública anual com as entidades ou organizações de assistência social inscritas, com o objetivo de
efetivar a apresentação destas à comunidade, permitindo a troca de experiências e ressaltando a
atuação na rede socioassistencial e o fortalecimento do SUAS.
Art. 17. A inscrição das entidades ou organizações de assistência social, dos serviços, dos
projetos, dos programas e dos benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado.
§ 1º A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos requisitos,
garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.
§ 2º Em caso de cancelamento da inscrição, o Conselho Municipal de Assistência Social encaminhará,
no prazo de cinco dias úteis, cópia do ato cancelatório ao órgão gestor, para providências cabíveis
junto ao Cadastro a que se refere o inciso IV do artigo 13 e demais providências.
§ 3º Da decisão que indeferir ou cancelar a inscrição a entidade poderá recorrer.
§ 4º Os recursos das decisões do Conselho Municipal de Assistência Social deverão ser
apresentados ao Conselho Estadual de Assistência Social.
§ 5º O prazo recursal será de 30 dias, contados a partir do dia seguinte ao da ciência da decisão.
§ 6º As entidades inscritas, ou as entidades que possuem serviços, programas, projetos ou
benefícios socioassistenciais inscritos, deverão comunicar o encerramento de suas atividades,
programas, projetos e/ou benefícios socioassistenciais ao Conselho Municipal de Assistência
Social, no prazo de 30 (trinta) dias antes do efetivo encerramento.
§ 7º As entidades inscritas, ou as entidades que possuem serviços, programas, projetos ou
benefícios socioassistenciais inscritos, deverão comunicar a alteração substancial de suas
finalidades estatutárias ao Conselho Municipal de Assistência Social, no prazo de 30 (trinta) dias
antes da votação da alteração.
Art. 18. O Conselho Municipal de Assistência Social utilizará, única e exclusivamente, o termo
INSCRIÇÃO para os fins desta Resolução.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Assistência Social fornecerá Comprovante de Inscrição
da entidade/organização de assistência social e/ou dos serviços, programas, projetos ou benefícios
socioassistenciais inscritos.
Art. 19. O Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá numeração única e sequencial
para a emissão da inscrição, independentemente da mudança do ano.
                                                      DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 20. As entidades e organizações de assistência social inscritas anteriormente à publicação
da Resolução CMAS nº 002/2011 e que ainda não tenham requerido nova inscrição, deverão
requerer, junto a este Conselho Municipal de Assistência Social, sua nova inscrição conforme
procedimentos e critérios dispostos nesta Resolução, até 30 de junho de 2012.
Parágrafo único. Todas as entidades e organizações já inscritas neste Conselho Municipal de
Assistência Social deverão apresentar, até 30 de julho de 2012, o plano de ação, referido no inc.
I do art. 15, acrescido das adequações a serem implementadas até o final de 2013 para o
cumprimento das normativas do CNAS, CONSEAS e CMAS.
Art. 21. As disposições previstas no inciso IV do art. 13 e no § 2º do art. 17, somente serão
aplicáveis por ocasião da efetiva implantação do Cadastro Nacional de Entidades e Organizações
de Assistencial Social.
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução CMAS nº 002/
2011.
                                                  Socorro, 20 de junho de 2012
                                 Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

• Aprovação das Alterações do Plano Municipal de Assistência Social;
• Alteração da Resolução CMAS nº 016/2012, 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.
A sessão será realizada a partir das 10h no edifício do CRAS (Rua Barão de Ibitinga n° 593,
Centro, Socorro/SP)
Divulgar a pauta das sessões do CMAS tem por objetivo dar visibilidade às discussões e
atividades realizadas. Ressaltamos, diante disso, que a Lei Municipal nº 3.644, de 19 de abril de
2012, em seu artigo 6º, § 2º prevê que “Nos casos de sessões que discutam matérias sujeitas
a sigilo, nos termos da legislação vigente e após aprovação do Plenário, poderão ser realizadas
sessões privativas”.

 Pauta Sessão Extraordinária do CMAS do dia 26/06/12
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RESOLUÇÃO  Nº 02/2012

A DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
expede a presente resolução para alterar o trânsito nas seguintes vias públicas,
conforme elencado:
Art. 1º - Altera o sentido de circulação de veículos na Rua Edwirges Fontana Coelho, tornando-se
único no sentido do entroncamento com a Rua Padre Antônio Sampaio até o entroncamento com a
Rua XV de Novembro, ficando proibido em sentido contrário, e permitindo-se o estacionamento ao
lado direito na referida via.
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua  publicação  produzindo  seus  efeitos a
partir de 25  de Junho de 2012, revogadas as disposições contrárias.
                                                 Socorro, 21 de junho de 2012
                                           DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
                       César Augusto de Oliveira - Chefe da Divisão de Trânsito

RESOLUÇÃO  Nº 03/2012

A DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
expede a presente resolução para alterar o trânsito nas seguintes vias públicas,
conforme elencado:
Art. 1º - Altera o sentido de circulação de veículos na Rua Antonio Leopoldino, tornando-se único
no sentido do entroncamento com a Rua XV de Novembro até o entroncamento com a Rua Padre
Antonio Sampaio, ficando proibido em sentido contrário, e permitindo-se o estacionamento de
ambos os lados na referida via.
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua  publicação  produzindo  seus  efeitos a
partir de 25  de Junho de 2012, revogadas as disposições contrárias.
                                                   Socorro, 21 de junho de 2012
                                              DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
                        César Augusto de Oliveira - Chefe da Divisão de Trânsito

A DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
expede a presente resolução para alterar o trânsito nas seguintes vias públicas,
conforme elencado:
Art. 1º - Altera o sentido de circulação dos veículos na Rua Otavio Zucato, tornando-se único no
sentido do entroncamento da Rua Vicente D’Ana até o entroncamento com a Rua Juvenal de
Souza Pinto, ficando proibido em sentido contrário e permitindo o estacionamento de ambos os
lados da referida via.
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua  publicação  produzindo  seus  efeitos a
partir de 25  de Junho de 2012, revogadas as disposições contrárias.
                                                     Socorro, 21 de junho de 2012

DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
                               César Augusto de Oliveira - Chefe da Divisão de Trânsito

RESOLUÇÃO  Nº 01/2012

· Organização do 50º Encontro de Conselheiros;
· Aprovação do Projeto de Resolução que disciplina o Concurso para escolha do logotipo do
Conselho;
· Ofício enviado à Vara da Infância e Juventude.
A sessão será realizada a partir das 11h no edifício do CRAS (Rua Barão de Ibitinga n° 593,
Centro, Socorro/SP).
Divulgar a pauta das sessões do CMDCA tem por objetivo dar visibilidade às discussões e
atividades realizadas. Ressaltamos, diante disso, que o Regimento Interno do Conselho, publicado
através da Resolução CMDCA nº 007/2012, em seu artigo 21 prevê que “As sessões do Plenário
do CMDCA serão abertas ao público, podendo, contudo, eventualmente serem privativas, por
decisão do Plenário, quando se tratar de matérias sujeitas a sigilo, em conformidade com a
legislação vigente”.

   Pauta Sessão Extraordinária do CMDCA do dia 26/06

O Órgão Emissor de Carteiras de Trabalho da Estância de Socorro solicita o comparecimento
dos cidadãos:
Bruno Eduardo de França, nascido em Franco da Rocha (SP), em 12/01/1996; Manuel Alves
Barbosa Júnior, nascido em Itororó (BA), em 07/11/1994 e Fabiana Souza Melo, nascida em
Jequié (BA), em 05/03/1992, com urgência para tratar de assunto de interesse próprio.
O Órgão Emissor de Carteiras de Trabalho está localizado à Rua José Maria de Faria nº71, nas
dependências do Centro Administrativo Municipal.

                        Trabalhadores, urgente!
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                              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Sessão Ordinária de 18 de junho de 2012.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi Taniguchi.
Vereadores presentes: André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Carlos Roberto de Morais, Gentil
José Tonelli, Luciano Kyochi Taniguchi, Osvaldo LuisLugli, Pedro Sabio Nunes, Sheila Marcurio de
Oliveira e Tarcísio Francisco Sartori Junior. Ausência justificada do vereador João Pinhoni Neto.

EXPEDIENTE
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 04 de junho de 2012. Deliberação do
Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente recebido da senhora Prefeita
Ofício n.º 359/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 33/2012 que “Cria o Fundo Municipal de Meio
Ambiente – FUNDEMA”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 363/2012: solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 07/2012 que “Dispõe
sobre o serviço de automóveisde aluguel (Táxi) no Município de Socorro e dá outras providências”.
Deliberação do senhor Presidente: atenda-se a solicitação de retirada do Projeto de Lei Complementar
n.º 07/2012 determinando ao Departamento de Assistência Legislativa que proceda às providências
necessárias;
Ofício n.º 365/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 34/2012 que “Altera o artigo 9º da Lei nº 3385/
2010, que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso” para apreciação em regime de
urgência.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para
apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 366/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 35/2012 que “Altera a letra “e” do inciso I do
Art. 2º da Lei nº 3644/2012, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Assistência
Social” para apreciação em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se
às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 369/2012: encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês
de maio de 2012.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes
para apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 374/2012:encaminhando o Projeto de Lei n.º 36/2012 que “Autoriza a abertura de
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 349.100,00 (trezentos e quarenta e nove mil e cem
reais)” para apreciação em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se
às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 376/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informações n.º 23/2012, do Vereador
André Eduardo Bozola de Souza Pinto, que solicitou informações sobre Servidoras Municipais do
Posto de Saúde Central.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos Vereadores
interessados;
Ofício n.º 377/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 37/2012 que “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a celebrar Convênio para a cessão de servidor público municipal, lavrado entre o
Tribunal de Justiça de São Paulo e a Prefeitura do Município de Socorro, em caráter gratuito”.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 378/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 38/2012 que “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a celebrar Convênio para a cessão de menores aprendizes oriundos da Corporação de
Guias Mirins de Socorro, lavrado entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Prefeitura do
Município de Socorro, em caráter gratuito”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às
Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 380/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 39/2012 que “Cria o Fundo de Desenvolvimento
Rural Sustentável” para apreciação em regime de urgência.Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 381/2012: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 14/2012 que “Altera o número
de vagas do emprego de Técnico em Informática e Manutenção de Computadores em Rede no
Quadro de Empregos Permanentes da Lei Complementar nº 58/2001 e demais alterações e dá
outras providências” para apreciação em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 382/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informações n.º 24/2012 do Vereador
Carlos Roberto de Morais e outros que solicitou informações sobre a compra de máquina patrol
para a manutenção das estradas rurais. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos
Vereadores interessados;
Ofício n.º 386/2012: encaminha o Projeto de Lei n.º 40/2012 que “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a celebrar Convênio com MAROSO & SATO CURSOS LTDA – ME objetivando a concessão
de descontos nas mensalidades a servidores públicos e outros” para apreciação em regime de
urgência.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para
apreciação e elaboração de pareceres;

Expediente recebido de diversos
Comunicado do Ministério da Saúde: informa a liberação de recursos para o município no
valor total de R$ 173.247,61 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente:à
disposição dos Vereadores interessados;
Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o município no
valor total de R$ 35.178,00 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente:à
disposição dos Vereadores interessados;
Comunicado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: informa a
liberação de recursos para o município no valor total de R$ 3.340,94 para custeio de programas
diversos.  Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos Vereadores interessados;
Ofício Gab.CG. n.º 0203/12 da Secretaria de Estado de Transportes e ObrasPúblicas:
presta esclarecimento relativo ao Requerimento nº 02/2012 do vereador Pedro Sabio Nunes acerca
da pavimentação da estrada que liga o município de Munhoz/MG e Socorro/SP. Deliberação do
senhor Presidente:à disposição dos Vereadores interessados;
Ofício P 011/2012 do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí (Consórcio PCJ): informa que a entidade realizará em 2012 o 6.º Prêmio Ação pela
Água e que as inscrições podem ser feitas até o dia 1.º de Agosto.Deliberação do senhor Presidente:à
disposição dos Vereadores interessados;
Ofício Especial do Dr. Antonio José Pereira da Delegacia Seccional de Polícia de Bragança
Paulista: comunica que assumiu o cargo de Delegado Seccional, conforme publicação no D.O.E.
09-05-2012. Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos Vereadores interessados;
Ofício n.º 245/2012 da OAB 160.ª Subsecção de Socorro: convida para a Palestra sobre o
tema “Aposentadorias” que será proferida pela Dra. Andréia TassianeAntonacci, no dia 25 de
junho na Casa do Advogado.Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos Vereadores
interessados;
Ofício SMA/GAB/302/2012 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: encaminharelatórios
em CD-ROM produzidos pela CETESB. Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos
Vereadores interessados;
Comunicado CT PL R*AC 167A/2012 da Telefônica VIVO:presta esclarecimento relativo ao
Requerimento n.º 24/2012 retificando informação prestada em 24/04/2012 e nesta oportunidade
esclarecendo a regularização da rede telefônica localizada nas Ruas José Conti e Antonio Moraes
Cardoso.Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos Vereadores interessados;
Ofício Gabinete 252/12 da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista: convida para a
comemoração de aniversário da Guarda Municipal dessa estância.Deliberação do senhor
Presidente:à disposição dos Vereadores interessados;
Ofício n.º 001/2012 da Sabesp-Polo do Setor de Manutenção de Socorro: em resposta ao
Ofício da Ouvidoria da Câmara acerca de “intermitência de Abastecimento no Bairro
Bozzer”.Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos Vereadores interessados e encaminhe-
se à Ouvidoria da Câmara para as providências cabíveis;
Ofício n.º 736/2012 da Promotoria de Justiça de Socorro: informa o arquivamento do inquérito
civil nº 756/2011, instaurado para análise das Contas da Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, referente ao exercício de 2009. Deliberação do senhor Presidente:àdisposição dos
Vereadores interessados;
Ofícios dos Presidentes dos Partidos PRP (Partido Republicano Progressista); PSD
(Partido Social Democrata); PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira); e do PTN
(Partido Trabalhista Brasileiro): solicitam a cessão de espaço para a realização de Convenção
Municipal a se realizar no dia 30 de Junho. Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos
Vereadores interessados;
Ofício Especial do Conselho Municipal Antidrogas de Socorro: encaminhaconvite para o
evento de Lançamento do Programa “Parceiros pela Vida” Cidadania e Prevenção ao Uso de
Drogas, a se realiza no dia 26 de Junho-Dia Internacional de Combate às Drogas, no Centro
Administrativo Municipal de Socorro, a partir das 18h15. Deliberação do senhor Presidente:à
disposição dos Vereadores interessados;
Ofício Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Socorro: encaminha convite para a abertura oficial do 50.º Encontro de Conselheiros e Ex-
Conselheiros da Região Metropolitana e Macro-Região de Campinas, a se realizar no dia 05 de

Julho de 2012 no Centro Administrativo Municipal de Socorro, a partir das 8h. Deliberação do
senhor Presidente:à disposição dos Vereadores interessados;
Protocolo n.º 16.954/12 enviado pela Subsecretaria de Relacionamentos com Municípios:
presta esclarecimento relativo ao Requerimento n.º 01/2012, do Vereador Pedro Sabio Nunes, no
sentido do asfaltamento de6Km da estrada do município de Socorro-SP que faz divisa com o
município de Munhoz-MG. Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos Vereadores
interessados;
Comunicado e Edital de Convocação do Partido Democratas – DEM: informa sobre a
realização da Convenção Municipal para escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores às eleições municipais de 2012.Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos
Vereadores interessados.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 15/2012 – DAF da Presidência da Câmara:encaminha o balancete financeiro referente
ao mês de maio de 2012.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de
Finanças e Orçamento para a elaboração de pareceres;
Emenda n.º 01/2012 das Comissões de Justiça e Redação e de Obras, Serviços Públicos
e Desenvolvimento Urbano e Rural: dá nova redação aos artigos 2.º e 3.º do Projeto de Lei
Complementar n.º 10/2012, que altera dispositivos do Anexo II da Lei Complementar nº 120/2007,
conforme especifica. Deliberação do senhor Presidente: emenda apresentada pelas Comissões
Permanentes, portanto encaminhe-se à Ordem do Dia para votação;
Pedido de Informação à Senhora Prefeita n.º 26/2012 do Vereador André Eduardo Bozola
de Souza Pinto:solicita informações acerca do show de João Neto e Frederico, realizado no
Centro de Exposições João Orlandi Pagliusi. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se o
presente Expediente à Senhora Prefeita.
Requerimento da Comissão Processante: n.º 92/2012, requerendo, ouvido o Plenário da
Câmara Municipal, seja autorizada a contratação pela Câmara Municipal de Socorro, de escritório
de advocacia ou profissional regularmente habilitado e militante no Direito Administrativo, por
inexigibilidade ou dispensa de licitação, para auxiliar aos trabalhos da Comissão Processante
Disciplinar, instituída pelo Ato da Presidência 07/2012, até seus termos finais, com a conclusão do
processo disciplinar, inclusive para a defesa de eventuais processos administrativos ou judiciais
que envolvam o caso, promovidos por quaisquer das partes. Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade;
Requerimentodo vereador João Pinhoni Neto:n.º 93/2012, justificando sua ausência
nasSessões Ordinária e Extraordinária desta data, por motivo de saúde, conforme atestado
médico.Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento de autoria conjunta dos vereadores solicitando a consignação em ata
de voto de pesar: n.º 94/2012, que seja constado em Ata um Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento do senhor OvidioBeneduzzi, ocorrido dia 14 de junho do corrente ano.Deliberação do
senhor Presidente: atenda-se;
Requerimentos do vereador Pedro Sabio Nunes: n.º 95/2012, solicitandoque seja oficiado
ao DER- Departamento de Estradas e Rodagens no sentido de realizar estudos para colocação de
placas de sinalização que indique os Bairros do Saltinho e Cardoso na rotatória de acesso as
Lavras de Cima; n.º 96/2012, solicitandoque seja oficiado ao Excelentíssimo Ministro da Agricultura
Senhor Mendes Ribeiro Filho, solicitando a possibilidade de se destinar uma Máquina Motoniveladora
(Patrol)para nosso município, a fim de realizar a manutenção das estradas rurais; en.º 97/2012,
solicitando queseja oficiado ao Excelentíssimo Ministro do Meio Ambiente Senhor Carlos Minc,
solicitando a possibilidade de se destinarum caminhão coletore compactador  de lixo para o
município de Socorro.  Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: n 98/2012, solicitando para
que seja constado em ata um Voto de Congratulação a Digníssima SenhoraMaria Henriqueta Paiva
- Presidente da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, extensivo aos membros e
voluntários desta associação, pela realização da 33ª “Festa da Marechal”; e nº 99/2012, solicitando
a dispensadas discussões e votações das Redações Finais do Projeto de Lei Complementar n.º
10/2012 e do Projeto de Lei n.º 25/2012.Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Indicação do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior à senhora Prefeita: n.º 166/
2012,sugerindoque seja estudada a possibilidade de renovar o uniforme da Banda Musical Municipal
“Santa Cecília”;
Indicação do vereador Carlos Roberto de Morais à senhora Prefeita: n.º 167/
2012,sugerindopara que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada as ruas do
“Residencial dos Sonhos”;
Indicações da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira à senhora Prefeita: n.º 168/2012,
sugerindo a possibilidade de se destinar um caminhão de água para desentupir a boca de lobo
existente na ruaBaiunias, próximo ao nº 152,  no Bairro Bela Vista; n.º 169/2012, sugerindo a
divulgação na imprensa oficial informando do horário da coleta de lixo na cidade, bem como dias de
coleta seletiva em cada bairro e campanha de conscientização para respeitar esses  horários; e,
n.º 170/2012, sugerindo a criação de uma Equipe Multidisciplinar de Saúde formada
porFonoaudiólogo, Psicólogo, Farmacêutico e Fisioterapeuta, a fim de  atender as necessidades
dos  Postos de Saúde da Família;
Indicação do vereador Gentil José Tonelli à senhora Prefeita: n.º 171/2012, sugerindopara
que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhadao trechode acesso ao antigo curtume,
assim comotoda extensão da estradado Bairro dos Nogueiras ao Bairro  do Agudo.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Emenda n.º 01/2012 das Comissões de Justiça e Redação e de Obras, Serviços Públicos
e Desenvolvimento Urbano e Rural: dá nova redação aos artigos 2º e 3º do Projeto de Lei
Complementar nº 10/2012, que altera dispositivos do Anexo II da Lei Complementar nº 120/2007,
conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade em votação nominal;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 25/2012, de autoria da Comissão de Finanças e
Orçamento: a qual suprime o inciso I do artigo 24 do Projeto de Lei n.º 25/2012 – “Lei de Diretrizes
Orçamentárias” para o exercício de 2013.Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade em
votação nominal;
Emenda n.º 02 ao Projeto de Lei n.º 25/2012, de autoria da Comissão de Finanças e
Orçamento: a qual dá nova redação ao parágrafo 3.º do artigo 10 do Projeto de Lei n.º 25/2012
– “Lei de Diretrizes Orçamentárias” para o exercício de 2013.Deliberação do Plenário: aprovada
por unanimidade em votação nominal;

Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 09/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior
e subscrito pelos demais vereadores:altera o inciso XII da Zona de Atividade Industrial, no
Anexo II da Lei Complementar n.º 120/2007 e dá outras providências. Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade em votação nominal;
Projeto de Lei Complementar n.º 10/2012, de autoria conjunta de todos os Vereadores:
altera dispositivos do Anexo II da Lei Complementar n.º 120/2007 e dá outras providências.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em votação nominal;
Projeto de Lei Complementar n.º 11/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:
insere ítem no Anexo II, na Zona de Atividade Industrial daLei Complementar n.º 120/2007. Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade em votação nominal;
Projeto de Lei n.º 25/2012da senhora Prefeita: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2013 e dá outras
providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei nº 29/2012 do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:denomina próprio
municipal de Praça Laura Ramalho Pares conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 22 de junho de 2012 – sexta-feira–
Horário: 18h

Em 1.ª discussão e votação
· Projeto de Lei Complementar n.º 14/2012: “Altera o número de vagas do emprego de Técnico
em Informática e Manutenção de Computadores em Rede no Quadro de Empregos Permanentes da
Lei Complementar nº 58/2001 e demais alterações e dá outras providências” para apreciação em
regime de urgência (projeto em tramitação pelas Comissões Permanentes);
· Projeto de Lei n.º 36/2012: “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 349.100,00 (trezentos e quarenta e nove mil e cem reais)” para apreciação em regime de
urgência (projeto em tramitação pelas Comissões Permanentes);
· Projeto de Lei n.º 37/2012: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio para a
cessão de servidor público municipal, lavrado entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e a
Prefeitura do Município de Socorro, em caráter gratuito”. (projeto em tramitação pelas Comissões
Permanentes);
· Projeto de Lei n.º 38/2012: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio para a
cessão de “menores aprendizes” oriundos da Corporação de Guias Mirins de Socorro, lavrado
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entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Prefeitura do Município de Socorro, em caráter
gratuito”(projeto em tramitação pelas Comissões Permanentes);
· Projeto de Lei n.º 40/2012: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com
MAROSO & SATO CURSOS LTDA – ME objetivando a concessão de descontos nas mensalidades
a servidores públicos e outros” para apreciação em regime de urgência (projeto em tramitação
pelas Comissões Permanentes).

CONVOCAÇÃO DE 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 22 de junho de 2012 – sexta-feira –
Horário: ao término da sessão anterior
Em 2.ª discussão e votação todos os projetos que forem aprovados em 1ª discussão e votação na
Sessão Extraordinária desta data.

                             CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
COMUNICADO DE OUVIDORIA

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a Ouvidoria
da Câmara Municipal atende a população 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) Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as

próximas Sessões Camarárias se realizarão no dia 22 de junho, sexta-feira, a partir das 18h, e
serão transmitidas ao vivo via internet pelo site www.camarasocorro.sp.gov.br

                                      Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

A pesquisa é o grande termômetro
para dar direcionamento a uma
vocação, aceitação e crescimento
de uma tendência e ainda revelar
meios de atrair o interesse de um
público alvo.

Diante disto, o Departamento
Municipal de Turismo e Cultura e o
Conselho Municipal de Turismo,
COMTUR, realizaram uma
pesquisa bastante significativa que
mapeia as pessoas que visitam a
cidade e classifica o destino turístico
Socorro dos dias de hoje, no ponto
de vista do turista.

Para enfatizar a abrandência do
trabalho realizado, primeiramente o
leitor deve considerar a informação:
nas eleições para Presidente do
país, as pesquisas de opinião
consideram 4 mil opiniões em todo
o território nacional para
diagnosticar o favoritismo de um
candidato. A pesquisa sobre o
município, abrangeu 22 pontos da
cidade, onde foram entrevistadas
400 pessoas.

O levantamento mostrou (gráfico
01) um dado importante para o
conhecimento do empresariado
local, identificou que a maioria do
público que frequenta Socorro é
formado por famílias, sendo que
76% delas chegam à cidade de
carro, trazendo entre 2 e 5 pessoas
no veículo, somando 93%  do total
dos turistas. Este item constata a
necessidade dos empresários
locais contar com a oferta de
estacionamento e um precioso
atendimento nos postos de
gasolina.

Além de casados, 62% dos
turistas chegam de São Paulo e
região metropolitana, encontram-se
entre 26 e 45 anos de idade, sendo

que 76% desses possuem
formação universitária e pós-
graduação; pessoas esclarecidas
que esquivam-se de serem
ludibriadas.

O mercado de trabalho da maior
parte desses visitantes está na
educação, onde atuam como
professores; nas empresas, como
administradores, ou são
aposentados. Em média, recebem
salário entre 3 e 7 mil reais. A
pesquisa mostrou ainda que um
público mais seleto formado por
médicos, empresários,
comerciantes e advogados pouco
visita Socorro por falta de um
produto mais sofisticado e, assim
mesmo, quando vêem, geralmente
não voltam por falta dos produtos
que consomem usualmente.
Exemplo, salsicha do tipo
weisswurst, carpaccio, wiskes de
primeira linha, restaurantes com
luzes indiretas e som ambiente
entre outras coisas encontradas
com facilidade em cidades turísticas
como Monte Verde e Campos do
Jordão.

Os gráficos apontam que
seguramente, a natureza é o ponto
que atrai os visitantes para Socorro,
o quê deixa clara a importância e a
necessidade da cidade investir em
programas de conservação e
proteção ao meio ambiente. Em
contrapartida, a beleza natural na
qual está inserida a cidade é quem
garante boa parte da mão de obra
do socorrense que direta ou
indiretamente está ligado ao turismo.

A pesquisa também revelou que
antes de chegar à cidade, apenas
25% das pessoas tem uma
expectativa que a visita será
excelente. Porém, ela apontou que

                   Pesquisa revela bases e diretrizes para
              melhoria dos serviços oferecidos por Socorro

ao deixar a cidade 38% acha a
cidade uma excelente opção de
passeio e outros 54% a classificam
como uma boa opção. Sendo
assim, 92% das pessoas que vêm
para Socorro declaram a estada
excelente ou boa e, novamente, a
razão deste índice se deve a
excelência da natureza do
município, mostrou a opinião de 52%
dos visitantes.

Na opinião das pessoas que
visitam Socorro, o que desfavorece
a cidade é o comércio manter-se
fechado aos domingos e a falta de
atividade noturna. Quatro itens
foram unânimes na sugestão dos
entrevistados para melhorar o
destino turístico Socorro: mais
atrações noturnas que atendam a
faixa etária e o perfil do visitante;
mais opções de restaurantes; lojas
abertas até mais tarde e comércio
aberto aos domingos.

No que se refere à receptividade,
o socorrense deixou satisfeito 95%

dos entrevistados durante o período
das férias de verão, ou seja, entre
dezembro de 2011 e fevereiro de
2012. Deste grupo 97% das
pessoas declararam que voltam
para a cidade além de indicarem
Socorro para parentes e amigos.

Este último dado confirma o quê
a pesquisa revelou ao COMTUR e
ao Departamento de Turismo, 51%
das pessoas que chegam a Socorro
são motivadas a realizar a viagem
por meio do “boca à boca”, hoje
interpretado pelo “mouse à mouse”,
já que a internet tornou-se um
grande veículo de interlocução.

Para as férias de inverno, outra
pesquisa está sendo realizada.
Segundo o COMTUR e o
Departamento Municipal de
Turismo, os resultados serão
apresentados em setembro,
quando será possível fazer um
comparativo entre os turistas que
freqüentam a cidade no verão e no
período de inverno.

Senhores pais, o Departamento
Municipal de Esporte promoverá
atividades de Recreação, durante o
período das férias, para crianças a
partir de 7 anos de idade.

Inteiramente gratuita, a
Recreação ocorrerá toda terça e
quinta-feira, entre os dias 3 e 31 de
julho.

municipal de esporte promoverá
brincadeiras, jogos e atividades
físicas diversas no Ginásio de
Esportes “Nego Bonetti”.

As atividades acontecerão em
dois horários, pela manhã, das 9
às 10 horas e na tarde, das 16 às
17 horas. Outras informações
podem ser obtidas pelo fone (19)
3895-5165.

         Recreação gratuita
acontece no período das férias

Durante a temporada, a equipe

13.1- Por que é excelente?

NATUREZA

ORGANIZAÇÃO

QUALIDADE DE VIDA

TUDO É LINDO

MONITORES

CIDADE LIMPA E ORGANIZADA

EXCELENTE ATENDIMENTO

POVO HOSPITALEIRO E A
CIDADE BONITA

PREÇO JUSTO

PASSEIOS INCRÍVEIS
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1- Você veio acompanhado por?
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