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                              Na voz do povo, Gian & Giovani
         resgatou o tradicional “sabor” da Festa de Agosto

Praça da Matriz lotada e
um grande e animado show
como o da dupla Gian &
Giovani envolveu
socorrenses e visitantes das
cidades circunvizinhas de
Socorro num clima que,
segundo a opinião pública,
resgatou o “sabor”
tradicional da Festa de
Agosto. Sabor de “quero
mais” e agora é só no
próximo ano.

A noite de 18 de agosto
reuniu na Praça um público
comprometido com a
confraternização que aquele
momento proporcionou às

famílias, jovens e idosos e
que, na percepção dos
artistas, foi registrado como
“um povo educado como
eles nunca viram”, declarou
Giovani.

Durante este show, na
estimativa do Departamento
Municipal de Turismo e
Cultura, dirigido por Carlos
Tavares, mais de cinco mil
pessoas ocuparam todo o
espaço da Praça, em total
tranquilidade e harmonia.

Além de abrir a
oportunidade para
apresentar ao público novos
talentos da música sertaneja

A eleição do Conselho
Tutelar é neste domingo e
a votação acontece na
Escola Municipal Coronel
Olímpio Gonçalves dos
Reis, das 8 às 17 horas.

Na votação, a população
escolhe cinco candidatos
para compor este
Conselho que tem o papel
de auxiliar os menores,
garantir seus direitos e
fornecer conselhos aos
indivíduos que possuem
a guarda dos jovens. Isto
porque o cuidado e amparo
à criança/adolescente são
de responsabilidade de
seus pais ou
responsáveis. São eles
que formam uma
infraestrutura racional e
psicológica para que

     Eleição do Conselheiro
    Tutelar é neste domingo

03- Mª das Graças 04- Patrícia do Henri 06- Adriano do Conselho

07- Renê 09- Lena do Dakina 12- Daniela

13- Teresa Mello 14- Profª Graça

Candidatos ao Conselho Tutelar de Socorro

ocorra o amadurecimento

social destes menores.
Em suma, o Conselho

Tutelar é um órgão
permanente que uma vez
criado, não pode ser
extinto. Não recebe
interferência de fora, sendo
totalmente autônomo.
Também é de natureza não
jurisdicional, ou seja, não
julga, não faz parte do
judiciário, não aplicando
medidas e penas judiciais
perante as inadimplências.
É um órgão de garantia dos
direitos da criança e do
adolescente, encarregado
pela sociedade de zelar
pelo cumprimento dos
mesmos.

Contribua com a
sociedade em que vive,
vote e eleja o novo
Conselho Tutelar.

apoiado pela dupla, os
irmãos Gian & Giovani
creditaram à humildade o
caminho do sucesso.
Valorizaram as amizades
conquistadas na carreira
artística com outras duplas
e não deixaram de
reconhecer o talento das
duplas que desbravaram
um espaço para a música
sertaneja recordando
sucessos como os
cantados por Tião Carreiro
e Pardinho. Além disso, os
irmãos Gian & Giovani
agradeceram ao convite
feito pela municipalidade.

Outro momento de
especial participação da
comunidade local e de
visitantes da cidade ficou por
conta da comemoração
religiosa no dia 15 de agosto
que contou com a Romaria
de Campinas e de São
Paulo. Desde a alvorada
anunciada pela Corporação

Musical Santa Cecília e as
missas realizadas no
decorrer do dia, o ápice da
devoção religiosa
concentrou-se na missa
campal celebrada pelo Bispo
Diocesano de Bragança
Paulista, Dom Sérgio
Aparecido Colombo e
padres da diocese. Mais
cinco mil pessoas, segundo

A celebração culminou as
9 noites de comemorações
realizadas pelos núcleos
religiosos da Igreja Católica
que contou com a
participação de padres da
região e bispos de Amparo.

Entre tantas barracas que
formaram a praça de
alimentação e de comércio
variado, outra peculiaridade
da Festa de Agosto de
Socorro ficou por conta da
barraca das bonecas. Um
cartão postal da cidade que
a cada ano é composto pela
parceria com famílias e
empresas locais que, com
criatividade e esmero,
vestem as bonecas para
serem rifadas. Por sua vez,
o produto arrecadado com
as rifas é revertido em
recurso para o Fundo
Social.

Assim, a tradição das
Festividades de Agosto foi
confirmada no ano de 2012
e deixou anseios para a
Festa de 2013.

o número de hóstias
distribuídas na cerimônia.

Procissão chegando à Praça no dia 15
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PORTARIA Nº 6023/2012

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

RESOLVE:
Art.1º. Constituir a seguinte Comissão para, fazer a análise de Amostras dos insumos Médicos -
Hospitalares e de Diabetes para 2012:

DECRETO Nº 3079/2012

Art.2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais,
porém considerados de relevância pública.
                           Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de Agosto 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 3091/2012

“Abertura de Crédito Suplementar”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças/Contabilidade um crédito suplementar no valor
de R$ 1.202.538,75 (Um Milhão, Duzentos e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e
Cinco Centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

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

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de Junho 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

Suplementação de Dotações Orçamentárias
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Contabilidade um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 467.268,70 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais
e Setenta Centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

DECRETO Nº 3093/2012

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

TOTAL DA ANULAÇÃO.......................................................................................... R$     467.268,70
Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de Julho 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 3095/2012

Suplementação de Dotações Orçamentárias
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Contabilidade um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento
vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes de excesso de
arrecadação referente ao Convênio firmado entre o Estado de São Paulo através da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento e o município de Socorro, conforme preceitua o Artigo 43, § 1º, Inciso
II da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de ..................................................R$ 20.000,00
Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de Julho de 2012.
Publique-se

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

Dr. Alexandre Paiva Marques - Diretor do Departamento dos Negócios Jurídicos -
Respondendo

DECRETO Nº 3096/2012

Suplementação de Dotações Orçamentárias
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Contabilidade um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 3.125,00 (Três Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais), para reforço das seguintes
dotações do orçamento vigente:

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

TOTAL DA ANULAÇÃO..............................................................................................  R$          3.125,00
Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Agosto 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

Suplementação de Dotações Orçamentárias
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º.  – Fica aberto no Departamento de Finanças - Contabilidade um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 50.097,60 (Cinquenta Mil, Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos), para
reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recurso do Excesso de Arrecadação
proveniente do acréscimo de 115,49% referente ao repasse do Sistema de Transferência de
Recursos fundo a fundo por meio da criação do Piso Social Paulista no valor de R$ 2,10 (Dois
Reais e Dez Centavos) mensais por família cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal –
CadÚnico, através do Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Social, de
conformidade com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, no valor
de......................................R$ 50.097,60
Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Agosto 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
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LICITAÇÃO

                                  TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, Marisa de Souza Pinto Fontana, Prefeita Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do
Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9, letra “a”,
inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011 ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO
Nº 099/2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012, cujo objeto é Aquisição de Patrol
Motoniveladora, destinada a intervenções em vias públicas, realizadas pelo Departamento de
Estradas Rurais neste Município, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de
Referência do edital – Projeto Básico, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de
Julgamento da Pregoeira, de 30/07/2012, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da
municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:
a) Shark Máquinas para Construção Ltda., para o seguinte lote:
Lote 1 pelo valor total de R$ 497.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Reais);
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial.
                                                Socorro, 22 de agosto de 2012
                                Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal.
                                    Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, Marisa de Souza Pinto Fontana, Prefeita Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do
Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra
“a”, inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 108/
2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012, cujo objeto é a Aquisição de câmara de
conservação de vacinas para o PSF São Bento e Oratório, pelo Departamento de Saúde desta
municipalidade, conforme especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital
– Projeto Básico, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação
da Pregoeira, de 20/08/2012, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade
(www.socorro.sp.gov.br), a saber:
a) Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda., para o seguinte lote:
Lote 1 pelo valor total de R$ 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais);
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial.
                                                 Socorro, 23 de agosto de 2012
                             Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
                                 Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

EDITAL DE CONCESSÃO

EDITAL DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
EDITAL 01/2012

A Comissão nomeada pela Portaria nº 5826/2012, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.135/
2006, alterada pela Lei nº 3.173/2006, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, torna
público o cancelamento da bolsa concedida ao VICTOR HENRIQUE LOPES BONETTI, que solicitou
trancamento de matrícula no Curso de Administração de Empresas, junto à Faculdade XV de
Agosto, e concede a mesma ao próximo aluno da lista de classificados FRANCIELI JOISSE
DOMINGUES, nos termos da Ata da reunião realizada pela comissão em 13 de agosto de 2012.

Socorro, 14 de agosto de 2012.
COMISSÃO MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Odete do Prado            Maria Estela Ferreira Dias            Regina Célia Mazolini Carneiro

· Avaliação da “Caminhada pela Vida”;
· Apresentação da Comissão responsável pela elaboração do Programa Municipal de
Conscientização e Prevenção às Drogas;
· Elaboração do Calendário de Sessões Ordinárias do COMAD.
A sessão será realizada a partir das 18h30min no edifício do CRAS (Rua Barão de Ibitinga n°
593, Centro, Socorro/SP).
Divulgar a pauta das sessões do COMAD tem por objetivo dar visibilidade às discussões e
atividades realizadas. Ressaltamos, diante disso, que o Regimento Interno do Conselho, publicado
através do Decreto n° 3085/2012, em seu artigo 8° prevê que “As sessões do Plenário do
COMAD 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 Ordinária do COMAD do dia 30/08/2012

   Comissão se reúne e visita obras do Museu

A nova Comissão responsável pela
reestruturação do Museu Municipal tem se
reunido regularmente visando agilizar os
trabalhos para que, assim que as obras da
construção da “parte nova” estiverem
concluídas, o mesmo possa ser inaugurado e
aberto à visitação.

Para esta finalidade, na manhã do dia 16 de
agosto a Comissão Municipal reuniu-se no
Gabinete da Prefeita com o representante do
SISEM – Sistema Estadual de Museus, da Região
Administrativa de Campinas, Rodrigo Luiz dos
Santos .

Após a apresentação detalhada do projeto
da obra, pelo seu autor Guilherme Salles de
Campos,  Rodrigo acompanhado de parte da
Comissão visitou as obras do novo Museu e
não economizou elogios pelo aproveitamento

do espaço, beleza e a maneira com que o novo
e o velho foram integrados pela “passagem do
tempo”, que liga o antigo prédio ao em construção.

Na parte da tarde, na Sala da Educação, foi
realizada mais uma reunião, coordenada pelo
representante do SISEM, Rodrigo, da qual
participaram representantes dos museus
existentes nas cidades da Região de Campinas.
A Comissão de Socorro se fez presente  saiu
enriquecida pela troca de experiências de
outros municípios, o que será de grande valia.

A Comissão continua os trabalhos de
catalogação do acervo existente e de  contatos
com famílias que possuam objetos e/ou
documentos para doar ao Museu Municipal de
Socorro que há de firmar-se como um verdadeiro
depositário da história de nosso município e de
seu povo.
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                             CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Sessão Ordinária de 20 de agosto de 2012.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi
Taniguchi.
Vereadores presentes:André Eduardo Bozola
de Souza Pinto, João Pinhoni Neto,Luciano
Kyochi Taniguchi,Pedro Sabio Nunes e Tarcísio
Francisco Sartori Junior. Ausentes os
Vereadores Carlos Roberto de Morais, Gentil
José Tonelli, OsavaldoLuisLugli e Sheila Marcurio
de Oliveira.

EXPEDIENTE
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e
Extraordinária de 06 de julho de 2012 e
Extraordinárias de 13 e 17 de agosto de 2012.
Deliberação do Plenário: aprovadas por
unanimidade.
Expediente recebido da senhora Prefeita
Ofício n.º 482/2012:encaminha o Projeto de Lei
n.º 49/2012 que “denomina Vivaldo Lopes
Martins a sala destinada aos Conselhos
Municipais, situada no Centro Administrativo
Prof. ImirBaladi e dá outras providências”.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
seàs Comissões Permanentes para análise e
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 484/2012: encaminha o Projeto de
Lei n.º 50/2012 que “altera o artigo 3.º da Lei
Municipal n.º 2455 de 13-4-1992 que denomina
próprio público”.  Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-seàs Comissões
Permanentes para análise e elaboração de
pareceres;
Ofício n.º 485/2012: encaminha a prestação
de contas da Prefeitura Municipal referente ao
mês de julho de 2012.  Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-seàs Comissões
Permanentes para análise e elaboração de
pareceres.

Expediente recebido de diversos
Ofício da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo: comunica a aprovação
de Requerimento de autoria da Deputada
Estadual Heroilma Soares Tavares que
congratula o município de Socorro pela
passagem de seu aniversário de fundação.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores interessados;
Ofício da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo: comunica a aprovação
de Requerimento de autoria do Deputado
Estadual Edmir Chedid que congratula o
município de Socorro pela passagem de seu
aniversário de fundação.  Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos vereadores
interessados;
Ofício do Ministério do Turismo: informa a
liberação do valor total de R$ 294.275,00 para
o município de Socorro para “Elaboração do
Plano de Marketing do Destino do Município de
Socorro”.  Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos vereadores interessados;
Ofício do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Socorro:
convida para palestra “O Desafio do Acolhimento
Familiar”, em 23/08/2012 às 19h no auditório do
Centro Administrativo Municipal.  Deliberação

vereadores interessados.
         Expediente apresentado pelos
               senhores Vereadores
Ato da Presidência n.º 12/2012:determina o
arquivamento do processode cassação objeto
da Comissão Processante n.º 1/2012, com
amparo no art. 5.º, inciso VII do Decreto-Lei n.º
201 de 27 de fevereiro de 1967, ficando ainda
consignado que nos termos da parte final do
mencionado dispositivo legal, a deliberação de
arquivamento se faz sem prejuízo da
possibilidade de apuração de nova denúncia,
ainda que sobre os mesmos fatos, que venha a
ser apresentada perante a Câmara Municipal.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição
dos vereadores interessados;
Requerimento do vereador Tarcísio
Francisco Sartori Junior: n.º 125/2012,
requerendo a dispensa da discussão e votação
da Redação Final do Projeto de Lei nº 39/2012,
da senhora Prefeita, que cria o Fundo de
Desenvolvimento Rural Sustentável.
Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Requerimento da vereadora Sheila
Marcurio de Oliveira: n.º 126/2012,
requerendo nos termos do artigo 20, § 1.º, do
Regimento Interno da Câmara Municipal, que
fosse justificada sua ausência nas Sessões
Ordinária e Extraordinária do dia 06 de agosto
de 2012, por motivo de saúde, conforme
atestado médico. Deliberação do senhor
Presidente: atenda-se;
Requerimento da vereadora Sheila
Marcurio de Oliveira: n.º 129/2012,
requerendo nos termos do artigo 20, § 1.º, do
Regimento Interno da Câmara Municipal, que
fosse justificada sua ausência nas Sessões
do dia 13 de Agostoe do dia 20 de agosto de
2012, por motivo de saúde.
Deliberação do Plenário: indeferido por falta de
atestado médico;
Requerimentos do Vereador Pedro Sábio
Nunes: n.º 127/2012, requerendo que seja
oficiado ao Excelentíssimo Ministro do
Desenvolvimento Agrário Senhor Afonso
Bandeira Florence, solicitando a possibilidade
de se destinar uma máquina motoniveladora
(Patrol) e uma tetroescavadeira para nosso
município, a fim de realizar a manutenção das
estradas rurais;n.º 128/2012,requerendo  que
seja oficiada a Excelentíssima Ministra do
Planejamento, Orçamento e Gestão Senhora
Miriam Belchior, solicitando a possibilidade de
se destinar uma máquina motoniveladora
(Patrol) e uma Retroescavadeira para nosso
município, a fim de realizar a manutenção das
estradas rurais.  Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade;
Indicações do Vereador Pedro Sábio
Nunes à senhora Prefeita: n.º218/2012,
sugerindo para que realize o reparo do piso
asfáltico do estacionamento do Conjunto
Habitacional Nossa Senhora de Lourdes, mais
precisamente do pátio de acesso aos blocos 1
(um) ao 6 (seis), compreendendo tapar os
buracos e recapear o leito;n.º 219/2012 ,

sugerindo viabilizar a limpeza geral e a poda
das arvores existentes na Rua das Acácias,
em frente aos nºs 47 e 137, no Bairro Bela
Vista;n.º 220/2012, sugerindo proceder ao
cascalhamento e nivelamento do leito do
prolongamento da Rua Mazolini, conforme
especifica;n.º 221/2012, sugerindo  construir
uma lombada na rua Padre Francisco Paiva,
conforme especifica;n.º 222/2012, sugerindo
construir um bueiro (boca-de-lobo) na Rua
Santo André, conforme especifica; n.º 223,
sugerindo que seja passada a motoniveladora
e cascalhada a estrada vicinal do Bairro dos
Camilos;n.º 224/2012, sugerindo que sejam
colocados aproximadamente (10) dez braços
de luz nos postes existentes no  Bairro do
Camanducaia de Baixo, conforme especifica;n.º
225/2012, sugerindo que sejam colocados
braços de luz nos postes existentes na
Travessa Aristeu de Souza Pinto, entre os nº
216 ao nº277;n.º 226/2012, sugerindo a
instalação de uma linha de aproximadamente 8
(oito) tubos 0,30 no Bairro  Barão de Ibitinga,
conforme especifica;
Indicações do Vereador Tarcísio Francisco
Sartori Junior à senhora Prefeita: n.º227/
2012, sugerindo para que viabilize com urgência
a colocação de (3) braços de luz na Estrada
Municipal do Cristo Redentor defronte ao
Conjunto Habitacional onde residem 160 famílias,
que reivindicam esta melhoria;n.º 228/2012,
sugerindo para que seja viabilizada a poda dos
pés de ameixa existentes na Avenida XV de
Agosto, defronte a Academia Athenas.

ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 12/2012
Considerando o recebimento do Ofício 26/2012 –
Comissão Processante, encaminhando os autos
com o relatório final dos trabalhos da Comissão
Processante 01/2012, visando a convocação de
sessão para julgamento, nos termos do inciso V,
do art. 5º, do Decreto Lei 201/67;
Considerando o prazo fixado no art. 5.º, inciso
VII do Decreto Lei 201/67 que preconiza que “O
processo, a que se refere este artigo, deverá
estar concluído dentro em noventa dias,
contados da data em que se efetivar a
notificação do acusado”;
Considerando a ocorrência de fatos alheios a
atuação desse Presidente, como o pedido de
RENÚNCIA promovido pelo Vereador Carlos
Roberto de Morais, da Presidência da Comissão
Processante em 31 de julho de 2012, o que
impôs a realização de sessão extraordinária
na data de 03 de agosto de 2012, onde foi
escolhido novo Presidente para a Comissão
Processante Disciplinar, sendo sorteado como
presidente o Vereador Gentil José Tonelli; que
posteriormenteveio a renunciar a presidência
da Comissão Processante;
Considerando que na mesma sessão o Vice-
Presidente da Comissão Processante, Vereador
João Pinhoni Neto, apresentou seu pedido de
renúncia da Comissão Processante, tendo na
forma regimental sido sorteado para seu
substituto o Vereador Osvaldo Luís Lugli;
Considerando que apesar da conclusão dos
trabalhos da Comissão Processante em data

de 06 de agosto de 2012, com a apresentação
do relatório final, não foi possível a instalação de
sessão para julgamento, uma vez que a primeira
convocação desta Presidência, visando a
realização de referida sessão em data de 13 de
agosto de 2012, não obteve êxito, sendo que
nessa data, por falta de quórum, a sessão não
foi instalada, por ausência dos Vereadores
André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Gentil
José Tonelli, Osvaldo LuisLugli, Pedro Sabio
Nunes, Sheila Marcúrio de Oliveira e Tarcísio
Francisco Sartori Junior;
Considerando que a segunda convocação desta
Presidência para que a sessão de julgamento
ocorresse em 17 de agosto de 2012 também
não resultou em instalação da sessão de
julgamento, tendo em vista a nulidade da
convocação, reconhecida naquela oportunidade
e, finalmente;
Considerando que o Vereador Denunciado André
Eduardo Bozola de Souza Pinto tomou ciência,
de forma inequívoca da instalação de Comissão
Processante, tendo por objeto a apuração da
ocorrência de prática de abuso de poder e
ameaças contra servidores públicos a configurar
falta de decoro parlamentar no dia 21 de maio de
2012;de modo que o prazo de noventa dias para
a conclusão do processo contra o denunciado
expirou em 19 de agosto de 2012;
LUCIANO KYOCHI TANIGUCHI, PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
DETERMINA o arquivamento do processo de
cassação objeto da Comissão Processante n.º
1/2012, com amparo no art. 5.º, inciso VII do
Decreto-Lei n.º 201 de 27 de fevereiro de 1967,
ficando ainda consignado que nos termos da
parte final do mencionado dispositivo legal, a
deliberação de arquivamento se faz sem prejuízo
da possibilidade de apuração de nova denúncia,
ainda que sobre os mesmos fatos, que venha a
ser apresentada perante a Câmara Municipal.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 20 de
agosto de 2012.
Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

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
Sessões Ordinárias, que se realizam às 1.ª e 3.ª
segundas-feiras, a partir das 20h,são
transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora
do Socorro 1570 Khz e via internet pelos
s i t e s w w w . r a d i o s o c o r r o . c o m . b r e
www.camarasocorro.sp.gov.br

   Luciano Kyochi Taniguchi – Presidentedo senhor Presidente: à disposição dos

A Festa de Agosto de 2012 teve uma
característica bastante peculiar: reuniu o
potencial artístico de seus artesãos, a
musicalidade de seu povo, influenciados por
suas raízes e a energia de sua gente que,
incansavelmente, mostrou-se participativa tanto
na programação diurna quanto nas
apresentações noturnas.

Na programação diurna, as apresentações
musicais na Praça 9 de Julho embalaram as
tardes das crianças que se divertiam nos
brinquedos infláveis, nas camas elásticas e das
famílias que ora se deliciavam com as
guloseimas, ora estavam absortas com a
variedade de mercadorias comercializadas nas
barracas espalhadas por aquelas imediações.

Mas duas das principais atividades diurnas
do evento foram: o Passeio Ciclístico e o
Concurso de Pipas, organizados pelo
Departamento Municipal de Esporte.

Na primeira, realizada no sábado (18), mais
de 1.200 pessoas, entre elas, grupos
organizados pelas escolas da cidade, grupos
de amigos acompanhados de seus filhos de
todas as idades e esportistas amantes das

                     Uma Agosto feita por socorrenses, em sua maioria

“magrelas”, pedalaram pelas ruas da cidade até
alcançarem a Praça da Matriz onde foram
sorteadas 14 bicicletas doadas pelos parceiros
do evento: Loja Cem; Cybelar; Móveis Redentor;
Farma Nossa; Casa Eliane Materiais de
Construção; Supermercado Shimoda; União
Supermercado; Reyfer Estruturas Metálicas;
Auto Escola Ideal; JR Arquipav; Funerária
Carvalho; Comercial Montini e Ecobier. Neste
ano, a especial participação do Rotaract ainda
promoveu o sorteio de produtos da malharia
VicSil, do Boticário e de um Iped oferecido pelo
Club aos participantes da campanha de coleta
de baterias e pilhas.

Começando pela criação dos prêmios
produzidos pelos artesãos do núcleo que
expõem seus trabalhos no Espaço Artesanato,
na Casa do Artista localizada no Centro de
Exposições “João O. Pagliusi”, a criatividade e
habilidade saltaram aos olhos de cerca de 300
participantes do Concurso de Pipas, realizado
na manhã de domingo 19. Entre os ganhadores
da categoria Pipa mais Criativa estão Luis Felipin
e seu filho Henrique que tem, na construção de
pipa, um hobby que tem lhes garantido muitos

troféus. Gabriel “Banana” foi o segundo
vencedor na mesma categoria. Tony, Anderson,
Murilo e Mateus, nessa ordem, foram
classificados os vencedores da categoria
Menor Pipa. Das Maiores, foram premiados:
Beberões, Alex e Kauã. A Maior Distância foi
alcançada pelas pipas de Yuri, da cidade de
São Paulo, Elton, do grupo Beberrões e Vavá.
As Mais Engenhosas foram criadas por
Leonardo, Wesley e Lívia. Uma mulher, Regiane,
ficou com o primeiro lugar da categoria de
Melhor Mensagem, seguida por Daniel, Ryan e
“Baianinho”. E apesar das mensagens serem,
respectivamente, “Longe é um lugar que não
existe quando a procura se resume na
constante luta de ser feliz”, “Homenagem aos
40 anos da Guarda Mirim”, “Brasil 2014 não Use
Cerol” e “Jesus, Caminho da Salvação”, o evento
foi marcado por 2 acidentes. Mesmo a Guarda
Civil Municipal tendo apreendido um grande
número de linhas com cerol do lado de fora do
recinto onde aconteceu a competição, duas
pessoas foram feridas pelo cortante que, por
muito pouco não causou um terrível ferimento
em um garoto. Maldade? Irresponsabilidade?

As noites
As noites de shows na Praça da Matriz não

foram diferentes: revelaram talentos que até
aquele momento, eram anônimos diante de
muitos. O Festival Sertanejo “Raízes do Meu
Brasil”, apresentado pelo radialista Tiguá,
mostrou um veio riquíssimo da cultura local.
Autores e intérpretes socorrenses da música
de raiz, que foram premiados com outro troféu
criado pelos artesãos do Espaço Artesanato.

Entre a variação de ritmos e talentos
apresentados pela Corporação Musical Santa
Cecília, pelo grupo cover de Pink Floyd, Grupo
de Viola “Morena da Fronteira”, da Banda
Acasos, formada pelos membros da guarda
mirim, do grupo Inspiração do Samba e do Kai
no Samba. Vinda da cidade de Amparo, a Mega
Banda Show junto aos demais grupos
apresentados, só vieram a confirmar que a
expressão cultural instalada no Circuito das
Águas identifica um novo e forte  diferencial
social e turístico, a começar por Socorro onde
também estão instalados o Conservatório
Musical “Maestro Luiz Gonzaga Franco” e o
Instituto Cultura e Arte (ICA).


