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Nos dias 20 e 21 de
outubro, a Mostra de
Artesanato do Turismo
Paulista, reunirá  produtores
artesanais de 10 Estâncias
do Estado de São Paulo no
Centro de Eventos “João
Orlandi Pagliusi”, na cidade
de Socorro.

A Mostra que acontecerá
nos arredores do “Espaço
do Artesanato” estará aberta
das 10 às 18 horas, e os
visitantes que participarem
de uma sessão de foto
temática que acontecerá no
local, concorrem a diárias
em um dos hotéis das
Estâncias que integram a
Associação das Prefeituras
das Cidades Estâncias do
Estado de São Paulo, a
APRECESP.

Expositores
Além dos artesãos de

Socorro, a cidade de
Ubatuba  participa da
Mostra com os trabalhos
feitos em fibra de bananeira,
sementes e peças em
madeira entalhada. A cidade
de Analândia traz para
Mostra a tecelagem manual,
mantas, caminhos de mesa
e tapetes. Cananéia
apresenta-se com
instrumentos musicais
artesanais, trabalhos feitos
em madeira e a cachaça
artesanal. Águas de
Lindóia mostrará artigos de

programação cultural é outro
dos atrativos da Mostra:

                                  Neste fim de semana,
Socorro recebe a Mostra de Artesanato do Turismo Paulista

decoração, artesanato em
tecido, artigos de uso

pessoal, artigos para
cozinha entre outros.
Bragança Paulista  reúne
peças em palha de
bananeira e cerâmica. A
cidade de Itu exibe os
objetos gigantes que a
distinguiram no mercado e
artesanato em tecido.
Serrra Negra, artigos de
decoração, tear, crochê e
bijuteria. Amparo trará
roupas, bijuterias, artigos de
decoração e bonecas de
pano. E a cidade de
Guarujá exibirá artigos de
decoração em tornearia,
solda e pintura.

            Socorro comemorou
   o Dia das Crianças no domingo

Do evento
Este evento será uma

atividade extra da 4ª Reunião
Ordinária de Prefeitos da
APRECESP  que ocorrerá,
em Socorro, nos dias 19 e 20,
no Centro Administrativo
Municipal.

 A pauta dessa reunião dos
prefeitos prevê a abordagem
dos temas: informações
sobre o recurso do DADE
2012, com a Sra. Elizabeth
Correia; apresentação sobre
o turismo terrestre nas
estâncias paulistas, pela Dra.
Regina Rocha de Souza
Pinto - Diretora Executiva da
FRESP em parceria com a
USP - Universidade de São
Paulo; participação da
Professora Karina Solha, da
USP; apresentação do projeto
de qualificação do SENAC em

parceria com a USP com a
participação de Marcelo Dias
Calado, da Gerência de
Desenvolvimento do SENAC
e da Professora Mariana
Aldrigui, da USP;
apresentação da ABETA –
Associação Brasileira das
Empresas de Ecoturismo e
Turismo de Aventura, sobre o
Programa Aventura Segura,
Normas Técnicas Brasileiras
de Ecoturismo e Turismo de
Aventura e suas implicações
na Gestão Pública e por fim,
apresentação do
Coordenador de Mobilidade e
Inclusão da ABIH – SP, Edison
Passafaro.

Visite a Mostra de
Artesanato do Turismo
Paulista, ela pode ser seu
passaporte para um dia
inesquecível!A partir das 15 horas, a

Mais de 3.000 pessoas participaram das atividades realizadas no Centro de Eventos
“João Orlandi Pagliusi”. Página 8

Como é do conhecimento
de todos, estão sendo
realizadas as obras da ETE
- Estação de Tratamento de
Esgoto, no Bairro do Porto.

Por conta dessa obra toda
a cidade vem sofrendo os
transtornos inevitáveis no
trânsito, com interdição de
ruas para a colocação dos
condutores do esgoto que

têm que chegar ao seu
destino final, para o devido
tratamento.

Até aqui, temos contado
com a colaboração dos
munícipes e, a partir de
agora, vamos precisar ainda
mais da compreensão dos
moradores e usuários das
ruas e estradas a serem
interditadas, parcial ou

                               DEMUTRAN comunica  à população
totalmente, nos sábados,
até o final do ano.

Para isso, pedimos
especial atenção dos
usuários da via que liga o
Parque A. F. Barbosa ao
Saltinho, pois, neste
sábado, dia 20, a mesma
será interditada no trecho
que vai da base do morro
(final da rua principal do

Loteamento) até o
cruzamento quase em
frente à Vencomatic.

Nas próximas semanas,
sempre aos sábados,
dependendo do tempo, a
estrada “por dentro” da
Vencomatic à rotatória do
Bairro do Porto também
será interditada, por partes.
Da mesma forma, o pequeno

trecho urbano que liga a Rua
Joaquim de Souza Pinto à
Barão de Ibitinga.

Desde já, o DEMUTRAN –
Departamento Municipal de
Trânsito – agradece a
compreensão de todos e
lembra que os trechos serão
previamente assinalados.

Outras interdições serão
igualmente necessárias.

Se você leitor é
preocupado com o futuro do
meio ambiente, participe das
reuniões para o ocorrerão
nas próximas semanas para
o desenvolvimento do Plano
de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, na Sala
de Reuniões do
Departamento Municipal de
Educação, no Centro
Administrativo.

Por meio do Departamento
Municipal de Planejamento,
a Prefeitura de Socorro
conta com a participação da

população nas oficinas para
o desenvolvimento do Plano
Cidades Limpas, assim
como ocorrerá nas outras
cidades do Circuito das
Águas Paulistas, integrantes
do Consórcio Intermunicipal
de Saneamento Básico
(CISBRA).

Com exceção do dia 1º de
novembro quando a reunião
se dará em dois períodos,
as reuniões ocorrerão das
14 às 17 horas,
obedecendo os dias e  os
temas a seguir:

  Uma responsabilidade de
    todos: Resíduos Sólidos

A municipalidade conta com sua presença para
melhora a qualidade de vida em Socorro. Colabore!



2                                                                                 Socorro, sexta-feira, 19 de outubro de 2012Jornal Oficial de Socorro

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo
PORTARIA Nº 6055/2012

PORTARIA Nº 6056/2012

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

RESOLVE:
Art. 1° - Fica concedida a redução de jornada de trabalho para 25 horas semanais, nos termos do
artigo 14 da Lei Complementar nº 58/2001, com redução proporcional dos vencimentos a servidora
- Maria Jaqueline Mazzolini, CTPS 10194 - Série 00208ª-SP, ocupante dos empregos
permanentes de Professor Adjunto I e Assistente Social.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos a 06 de março de 2012.

   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 08 de Outubro 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 6057/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Suspender a partir de 03 de Outubro de 2012 os efeitos da Portaria nº 5892/2012 que
designou Ana Maria de Oliveira - CTPS 17527 - Série 00282ª-SP, para substituir Carlos Alberto
Tavares de Toledo ocupante do emprego permanente de Secretário de Escola designado no
emprego em comissão de Diretor do Departamento de Turismo e Cultura, recebendo a
diferença entre os respectivos empregos permanentes, retornando na mesma data  ao  emprego
permanente de origem como Escriturário - referência 13.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Outubro 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 6058/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Suspender a partir de 08 de Novembro de 2012 os efeitos da Portaria nº 5358/10, que
designou Filomena Benedita Felisbino Correa Bueno, CTPS 39811 - Série 00123ª-SP, para
ocupar a função gratificada de Chefe de Cadastro, Pesquisa de Preços e Expediente de
Licitação, retornando na mesma data para o emprego  permanente de origem como Escriturário
- referência 19.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Outubro 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 6059/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença, sem vencimentos ou remuneração, nos termos do artigo 26 Capitulo XI
da Lei Complementar nº 58/2001, aos seguintes servidores:
- Ana Maria de Oliveira, R.G. Nº 42.478.460-9, ocupante do emprego permanente de Escriturário,
durante o período de 03 de Outubro de 2012 a 02 de Outubro de 2014.
- Filomena Benedita Felisbino Correa Bueno, R.G. Nº 20.488.666-1, ocupante do emprego
permanente de Escriturário, durante o período de 08 de Novembro de 2012 a 07 de Novembro de
2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Outubro 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 6060/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                    RESOLVE:
Art. 1º. Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido, Gentil Domingues, CTPS 093638 - Série
168ª-SP, ocupante do emprego permanente de Motorista, a partir de 08 de Outubro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Outubro 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 6061/2012

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 Marco Antonio Zanesco, CTPS nº 22575 -
Série 00263ª-SP, ocupante do emprego em comissão de Chefe da Supervisão Administrativa
da Saúde para substituir José Laerte Bomfa, ocupante do emprego em comissão de Chefe da
Divisão de Gestão e Controle, referência 35, durante suas férias regulamentares, no período
de 15 a 29 de Outubro de 2012 - 15 (quinze) dias, fazendo jus à diferença de salário entre as
respectivas referências, 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, 10 de Outubro 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 6062/2012

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 Luis Cláudio Bonetti, CTPS nº 034966 - Série
013ª-SP, ocupante de função gratificada de Chefe da Supervisão de Representação do INSS
para substituir Marina Aparecida Gomes de Azevedo - ocupante do emprego em comissão de
Chefe de Gabinete, durante suas férias regulamentares, no período de 15 de  Outubro a 13 de
Novembro de 2012, suspendendo os efeitos da função gratificada durante a substituição das
férias, fazendo jus à diferença de salário entre as respectivas referências, 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, 10 de Outubro 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 6063/2012

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 Viviane Gusson Fatichi - CTPS 62568 - Série
00095ª-SP, ocupante do emprego permanente de Professor de Educação Básica I e da função
de suporte pedagógico como Supervisor de Ensino para responder pela Diretora do
Departamento de Educação - Regina Célia Mazolini Carneiro, durante as férias regulamentares
concedidas no período de 15 a 29 de Outubro de 2012 - 15 (quinze) dias, sem prejuízo das
atribuições, vencimentos e vantagens do emprego permanente e da função de suporte pedagógico.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Outubro 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 6064/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                    RESOLVE:
Art. 1º. Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido, José Carlos Ferreira da Silva, CTPS
13536 - Série 094ª-SP, ocupante do emprego permanente de Trabalhador Braçal, a partir de 10
de Outubro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de Outubro 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 3104/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2011 no emprego
permanente de Pedreiro - referência 17, a partir de 11 de Outubro de 2012:
- João Carlos Dantas de Vasconcelos - CTPS 87985 - Série 00231ª-SP.
- José Carlos da Silva - CTPS 90390 Série 150ª-SP.
- José Carlos Ferreira da Silva - CTPS 13536 - Série 094ª-SP.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de Outubro 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

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$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), para custeio das despesas com realização do
Seminário Estadual de Turismo e Aventura – SETA, a ser realizado no período de 29 a 31/10/2012
neste município.
Art. 2o. – O valor do presente crédito obedecerá a seguinte classificação orçamentária:

Art. 3o. – O valor do presente crédito será coberto com recurso do Convênio celebrado com o
Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Turismo Processo SETA nº. 491/2012
e o município de Socorro/SP, proveniente de excesso de arrecadação de conformidade com o
Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de.............R$ 80.000,00
Art. 4o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

         Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de Outubro 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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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo
LEI Nº 3676/2012

LEI  Nº 3677/ 2012

“Institui a Transição democrática de governo no Município de Socorro, que dispõe
sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras
providências.”

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º. - Fica instituída no Município de Socorro a transição democrática de governo nos termos
previstos nesta Lei.
§1º Transição democrática de governo é o processo que objetiva propiciar condições para que o
candidato eleito para o cargo de prefeito possa receber de seu antecessor todos os dados e
informações necessárias à implementação de seu programa de governo, inteirando-se do
funcionamento dos órgãos e entidades que compõe a Administração local, permitindo ao eleito a
preparação dos atos a serem editados após a posse.
§2º As informações a que se refere o §1º poderão ser disponibilizados antes do início do processo
de transição, sem prejuízo do acesso do prefeito eleito a outras informações, na forma prevista no
Artigo 3º desta Lei.
Art. 2º O Processo de transição tem início tão logo a Justiça Eleitoral proclame o resultado oficial
das eleições municipais e deve encerrar-se com a posse do candidato eleito.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento do processo mencionado no caput, será formada uma
Equipe de Transição, cuja composição atenderá ao disposto no artigo 3º desta Lei.
Art. 3º O candidato eleito para o cargo de prefeito deverá indicar os membros de sua confiança
que comporão a Equipe de Transição, com plenos poderes para representá-lo, a qual terá acesso
às informações relativas às contas públicas, à dívida pública, ao inventário de bens, aos programas
e aos projetos da Administração municipal, aos convênios e contratos administrativos bem como
ao funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Municipal e à relação de cargos,
empregos e funções públicas, entre outras informações.
§1º A indicação a que se refere o caput será feita por ofício dirigido ao prefeito em exercício, no
prazo máximo de quinze dias após o conhecimento do resultado oficial das eleições.
§2º O número de membros a serem indicados, pelo prefeito eleito, para compor a Equipe de
Transição, sem qualquer ônus para o município, será de no máximo cinco membros, sendo indicado
entre eles um coordenador.
 §3º O prefeito em exercício indicará, para compor a Equipe de transição, no máximo cinco membros,
integrantes do quadro funcional da Administração Pública, indicado entre eles um coordenador.
 Art. 4º Os pedidos de acesso às informações de que se trata o artigo 3º desta Lei de qualquer
que seja sua natureza, deverão ser formulados por escrito pelo coordenador do prefeito eleito e
dirigidos ao coordenador indicado pelo prefeito em exercício a que se refere o §3º do artigo 3º
desta Lei, ao qual competirá, bem como, aos demais membros de seu grupo, sob sua coordenação,
no prazo de sete dias, requisitar dos órgãos da Administração municipal os dados e informações
solicitados e encaminhá-los, com a necessária precisão, no prazo de cinco dias, à coordenação
da Equipe de Transição do prefeito eleito.
Parágrafo único. Outras informações, consideradas relevantes pelo coordenador indicado pelo
prefeito em exercício, sobre as atribuições e responsabilidades dos órgãos componentes da
Administração Municipal,  poderão ser prestadas juntamente com as mencionadas no caput.
Art. 5º O atendimento às informações solicitadas pela coordenação do prefeito eleito deverá ser objeto
de especificação em cronograma agendado entre o coordenador do prefeito eleito e o coordenador do
prefeito em exercício e deverão ser prestadas no prazo máximo previsto no artigo 4º.
Art. 6º O prefeito em exercício deverá garantir à Equipe de Transição a infraestrutura necessária
ao desenvolvimento dos trabalhos, incluindo espaço físico adequado, equipamentos e pessoal
que se fizerem necessários.
Art. 7º Os membros da Equipe de Transição deverão manter sigilo dos dados e informações
confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação
vigente.
Art. 8º O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta
Lei.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de Outubro de 2012.

Publique-se
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

“Declara de utilidade pública a entidade Rede Aprendiz”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º. - Fica declarada de utilidade Pública a entidade Rede Aprendiz, CNPJ Nº 14.878.686/
0001-22, Associação com característica de uma organização da sociedade civil de interesse
público, sem fim econômico, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de Outubro de 2012.

Publique-se
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

LICITAÇÃO

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 122/
2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, Contratação de empresa para LOCAÇÃO DE
SOM a ser utilizado durante a X FELISO, no período de 01 a 14/12/2012, 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 09/10/2012, disponibilizada
na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:
a) JRN SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, para o seguinte lote:
Lote 1 pelo valor total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial.

Socorro, 15 de outubro 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 127/
2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012, cujo objeto é a Aquisição de 400 Vassouras
de Palha manual, tipo caipira reforçada, com no mínimo três costuras, com entregas
parceladas durante o exercício de 2012, conforme especificações constantes no anexo
II – Termo de Referência do edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de
Julgamento da Pregoeira, de 15/10/2012, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da
municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:
a) Rodrigo Tonelotto - EPP, para o seguinte lote:
Lote 1: pelo valor unitário de R$ 15,40 e total de R$ 6.160,00 (Seis Mil e Cento e Sessenta Reais);
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial.

Socorro, 18 de outubro de 2012.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Sílvia Carla Rodrigues de Morais -  Pregoeira

                                           Extrato Trimestral outubro 2012
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2012 originada
no Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2012 - PROCESSO
Nº 051/2012/PMES - Objeto: Aquisição de diversos Produtos e Materiais de Higiene, Assepsia,
Limpeza para os Departamentos Municipais, com entregas parceladas no período de 12 (doze)
meses ou até o esgotamento das quantias, conforme especificações constantes no anexo II do
edital. Data da assinatura: 17/04/2012 prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, através da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15,
da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços
registrados na presente ata. Socorro, 19 de outubro de 2012.
                                      ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2012
Objeto: Aquisição de diversos Produtos e Materiais de Higiene, Assepsia, Limpeza para os
Departamentos Municipais, com entregas parceladas no período de 12 (doze) meses ou até o
esgotamento das quantias, conforme especificações constantes no anexo II do edital.
PROCESSO 051/2012 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2012
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  Pauta Sessão Ordinária do COMAD do dia 25/10/2012:
· Leitura dos documentos recebidos pelo Conselho;
· Deliberação sobre a criação de uma página virtual do COMAD no site oficial da Prefeitura de
Socorro;
· Análise e Deliberação sobre possíveis alterações na Lei Municipal nº 3.392/2010, que dispõe
sobre o Conselho Municipal Antidrogas – COMAD de Socorro.
A sessão será realizada a partir das 19h 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”.
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RESOLUÇÃO CMAS 027/2012 RESOLUÇÃO CMAS 028/2012

Atesta a regularidade de inscrição de entidade junto ao CMAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012, e suas alterações;
Considerando a necessidade de comprovação de regularidade de inscrição junto ao CMAS para
as entidades se manterem ativas junto ao Pró-Social do Governo Estadual;
                                                                    RESOLVE:
Art. 1º Atestar que a entidade Lar Dom Bosco, CNPJ n° 71.265.367/0001-85, com sede em Socorro/
SP, encontra-se, até a presente data, regularmente inscrita junto a este Conselho, sob inscrição n°
04.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                            Socorro, 17 de outubro de 2012

Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

Atesta a regularidade de inscrição de entidade junto ao CMAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012, e suas alterações;
Considerando a necessidade de comprovação de regularidade de inscrição junto ao CMAS para
as entidades se manterem ativas junto ao Pró-Social do Governo Estadual;
                                                                     RESOLVE:
Art. 1º Atestar que a entidade Corporação de Guias Mirins de Socorro, CNPJ n° 46.444.170/0001-
66, com sede em Socorro/SP, encontra-se, até a presente data, regularmente inscrita junto a este
Conselho, sob inscrição n° 02.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                                     Socorro, 17 de outubro de 2012
                                 Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

Atesta a regularidade de inscrição de entidade junto ao CMAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012, e suas alterações;
Considerando a necessidade de comprovação de regularidade de inscrição junto ao CMAS para
as entidades se manterem ativas junto ao Pró-Social do Governo Estadual;
                                                                    RESOLVE:
Art. 1º Atestar que a entidade Asilo José Franco Craveiro, CNPJ n° 71.265.326/0001-99, com sede
em Socorro/SP, encontra-se, até a presente data, regularmente inscrita junto a este Conselho, sob
inscrição n° 01.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                              Socorro, 17 de outubro de 2012

Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS 029/2012

Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

                                                       CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

· Leitura dos documentos recebidos pelo Conselho;
· Organização de Audiência Pública;
· Análise da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamentou a execução das medidas socioeducativas
destinadas a adolescente que pratique ato infracional, e alterou leis específicas.
A sessão será realizada a partir das 20h30min 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 Ordinária do CMDCA do dia 25/10/2012:

Sessão Ordinária de 15de outubrode 2012.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi Taniguchi.
Vereadores presentes:André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Gentil José Tonelli, João Pinhoni
Neto,Luciano Kyochi Taniguchi,Osvaldo LuisLugli, Pedro Sabio Nunes, Sheila Marcurio de Oliveira,
Tarcísio Francisco Sartori Junior eLauro Aparecido de Toledo.

   EXPEDIENTE
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 1º de outubro de 2012. Deliberação
do Plenário: aprovadas por unanimidade.
                                          Expediente recebido da senhora Prefeita
Ofício n.º 585/2012:encaminha o Projeto de Lei n.º 61/2012 que “dispõe sobre a criação do
Conservatório de Música da Estância de Socorro e dá outras providências”.  Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos
pareceres;
Ofício n.º 586/2012:encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 15/2012 que “autoriza o Poder
Executivo a outorgar através de concessão de uso, imóvel público que especifica”.  Deliberação
do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos
pareceres;
Ofício n.º 588/2012:encaminha o Projeto de Lei n.º 63/2012 que “denomina Drausio de Moraes o
Almoxarifado Municipal”.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;
Ofício n.º 589/2012:encaminha o Projeto de Lei n.º 62/2012 que “denomina o Posto de Saúde da
Família do Bairro do São Bento, conforme especifica”.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;

Ofício n.º 592/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 31/2012, do Vereador
Osvaldo LuisLugli, informando a impossibilidade de troca do alambrado do campo de futebol do
Bairro do Visconde.  Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos vereadores;
Ofício n.º 593/2012:encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 30/2012, do Vereador
Osvaldo LuisLugli, informando a impossibilidade da troca das lâmpadas do Bairro do Visconde.
Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos vereadores;
Ofício n.º 596/2012:encaminha o Projeto de Lei n.º 64/2012 que “denomina o Centro de Convivência
do Idoso, conforme especifica”.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;
Ofício n.º 598/2012: encaminha a prestação de contas referente ao mês de setembro de
2012.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento
para análise e elaboração dos pareceres;
Ofício n.º 600/2012:informa o recebimento das indicações apresentadas na sessão ordinária de
17 de setembro próximo passado. Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos vereadores;
Ofício n.º 601/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 29/2012, do Vereador
Osvaldo LuisLugli, acerca da falta de atendimento médico no Posto de Saúde do Bairro da Chave.
Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos vereadores;
Ofício n.º 614/2012:encaminha o Projeto de Lei n.º 65/2012 que “autoriza a celebração de termo
de parceria e cooperação entre o Banco do Brasil S.A. e o município de Socorro, objetivando
viabilizar o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR – Recursos do Orçamento Geral da
União – OGU e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida – PMCMV e dá outras providências”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos pareceres.
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Expediente recebido de diversos
Comunicados do Ministério da Saúde: informam a liberação de recursos para o município de
Socorro no valor total de R$ 286.529,79 para o Fundo Municipal de Saúde de Socorro.Deliberação
do senhor Presidente: a disposição dos vereadores;
Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos financeiros para o
município de Socorro no valor total de R$ 96.648,51 para a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos
vereadores;
Comunicado da Câmara dos Deputados: informa que em julho de 2012 foram destinados ao
Fundo Municipal de Saúde de Socorro R$ 368.979,29 e à Prefeitura Municipal R$
830.776,70.Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos vereadores;
Telegrama do Deputado Estadual Beto Trícoli (PV/SP): parabeniza o Vereador André Eduardo
Bozola de Souza Pinto pela vitória na eleição para Prefeito Municipal.  Deliberação do senhor
Presidente: a disposição dos vereadores;
Carta do senhor Vivaldo Lopes Martins:agradece pela aprovação do Projeto de Lei n.º 49/
2012, da senhora Prefeita, que denomina Vivaldo Lopes Martins a sala destinada aos Conselhos
Municipais, situada no Centro Administrativo Municipal. Deliberação do senhor Presidente: a
disposição dos vereadores;
Ofício n.º 1042 tr-DGI/SECEX/MI do Ministério da Integração Nacional: informa a liberação
de R$ 400.000,00 em favor da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro destinado à execução
de obras de pontes mistas de concreto armado e aço na Bacia Hidrográfica do Rio
Camanducaia.Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos vereadores;
Expediente n.º 001989/17/DR.01/2011: informa a implantação de coberturas nos pontos de
ônibus localizados às margens da Rodovia Dr. Octávio de Oliveira Santos, na altura dos bairros do
Oratório e do Saltinho.  Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos vereadores;

Expediente apresentado pelos senhores vereadores
Ofício n.º 23/2012 – DAF da Presidente da Câmara: encaminha o balancete financeiro referente
ao mês de setembro de 2012.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de
Finanças e Orçamento para análise e elaboração dos pareceres;
Projeto de Decreto Legislativo n.º 02/2012 do Vereador Luciano Kyochi Taniguchi: dispõe
sobre a concessão de honraria.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para análise e elaboração dos pareceres;
Projeto de Lei n.º 55/2012 da Vereadora Sheila Marcurio Oliveira:dispõe sobre a criação do
Dia da Consciência Negra no município e dá outras providências.  Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;
Projeto de Lei n.º 57/2012 da Vereadora Sheila Marcurio Oliveira:concede gratuidade no
recolhimento de taxas de certidões e outros documentos requeridos pelos munícipes de baixa
renda junto à Prefeitura Municipal.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;
Projeto de Lei n.º 58/2012 da Vereadora Sheila Marcurio Oliveira:dispõe sobre a vedação e
medidas a serem tomadas no âmbito da administração pública municipal em decorrência da prática
de assédio moral. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes
para análise e elaboração dos pareceres;
Projeto de Lei n.º 59/2012 da Vereadora Sheila Marcurio Oliveira:dispõe sobre a obrigatoriedade
de afixação de cartaz com lei que garante a parturientes o direito de ter 01 (um) acompanhante
durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.  Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;
Projeto de Lei n.º 60/2012 da Vereadora Sheila Marcúrio Oliveira:autoriza o Poder Executivo a
instituir o Programa de Acuidade Auditiva no município e dá outras providências.  Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;
Pedidos de Informação da Vereadora Sheila Marcurio Oliveiraà senhora Prefeita:n.º 32/
2012,solicitando informações sobre o funcionamento do Posto de Saúde da Família do Bairro São
Bento;n.º 33/2012, solicitando informações sobre o cumprimento do Orçamento o qual se refere
sobre a compra de motos para a Guarda Civil Municipal; n.º 34/2012, solicitando informações
sobre o cumprimento da Lei n.º 3.526/2011. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se; n.º
35/2012, solicitando informações sobre o cumprimento da Lei n.º 3512/2011; n.º 36/2012, solicitando
informações sobre o cumprimento da Lei n.º 3327/2009; n.º 37/2012, solicitando informações
sobre a aquisição de aparelho ultrassom;n.º 38/2012, solicitando informações sobre o cumprimento
da Lei Complementar n.º 165/2011.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhem-se;
Requerimentos do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 151/2012,requerendo a
consignação em ata de Voto de Congratulação a “Família Cavaquinho”, pelos 25 anosda
EmpresaCavaquinho Agropecuária;n.º 153/2012,  requerendo que seja constado em ata a
consignação em ata de Voto de Congratulação à nova Diretoria do Clube XV de Agosto, na pessoa
de seu Presidente Sr. Paulo Cesar Teixeira; n.º 154/2012, requerendo que seja oficiado ao
Excelentíssimo Sr. Ricardo Izar Junior, Deputado Federal, solicitando emenda parlamentar para a
construção de uma praça de esportes no Bairro Vila Nova; n.º 155/2012, requerendo que seja
oficiado ao Excelentíssimo Sr. Ricardo Izar Junior, Deputado Federal, solicitando emenda parlamentar
para aquisição de um sistema de monitoramento preventivo em ruas urbanas e portais de nossa
cidade; n.º 156/2012, requerendo que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Nelson Marquezelli,
Deputado Federal, solicitando emenda parlamentar para aquisição de um caminhão coletor e
compactador de lixo para o município de Socorro; n.º 157/2012, requerendo queseja oficiado ao
Excelentíssimo Sr. Nelson Marquezelli, Deputado Federal, solicitando emenda parlamentar para
reestruturação e ampliação do canil municipal de Socorro; n.º 158/2012, requerendo a consignação
em ata de Voto de Congratulação a todos os Funcionários Municipais, Voluntários, Guarda Municipal,
Polícia Militar, Polícia Civil, Promotoria Publica, Poder Judiciário, Cartório Eleitoral e Radio Nossa
Senhora do Socorro pelo brilhante trabalho realizado nas eleições 2012;  n.º 159/2012, requerendo
que seja constado em ata a consignação em ata de Voto de Congratulação a ONG “São Peregrino”
pela campanha Outubro Rosa, realizada no mês de outubro, sobre a conscientização do câncer
de mama;  n.º 160/2012, requerendo a consignação em ata de Voto de Congratulação a todas as
coligações partidárias, em especial a coligação “Unidos por uma Nova Socorro”, pela brilhante
vitória do candidato a Prefeito André Eduardo Bozola de Souza Pinto e Vice-Prefeito Edelson
Tevez extensivo aos demais  vereadores eleitos, na qual agradeço o povo Socorrense que de

respeito com o nosso povo. Deliberação do plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos do Vereador Pedro Sábio Nunes: n.º 161/2012, requerendo que seja oficiado
ao Excelentíssimo Ministro dos Transportes, Senhor Paulo Sergio Passos, solicitando a possibilidade
de se destinar um micro-ônibus para uso de transporte dos munícipes do município de Socorro; n.º
162/2012, requerendo que seja oficiado ao Excelentíssimo Ministro do Esporte, Senhor Aldo Rebelo,
solicitando a possibilidade de se destinar um micro-ônibus para uso do Departamento de Esportes
do município de Socorro. Deliberação do plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimento do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: n.º 163/2012, requerendo a
consignação em ata de Voto de Congratulação aos professores de nossa cidade, pela
comemoração do “Dia do Professor”, comemorado dia 15 de outubro. Deliberação do plenário:
aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Sheila Marcurio de Oliveira: n.º 164/2012, requerendo que
seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Cauê Macris, Deputado Estadual, para que disponibilize emenda
parlamentar para aquisição de um mamógrafo digital. Deliberação do plenário: aprovado por
unanimidade;
Requerimentos de autoria conjunta de todos os Vereadores solicitando a consignação
em ata de votos de pesar: n.º 152/2012, pelo falecimento do senhor Benedito Aparecido
Scarasati, conhecido como “Dito Vaca”,ocorrido dia 08 de outubro do corrente ano; n.º 165/2012,
pelo falecimento do senhor Pedro Pedroso de Moraes,ocorrido dia 11de outubro do corrente ano;
e n.º 167/2012, pelo falecimento do senhor José Pedro Muciacito,ocorrido dia 05de outubro do
corrente ano;
Requerimento de autoria conjunta dos Vereadores, Luciano Kyochi Taniguchi, João
PinhoniNeto eTarcísio Francisco Sartori Junior: n.º 166/2012, requerendo convocação de
uma sessão extraordinária, a se realizar ao término da sessão ordinária de 15 de outubro de 2012,
para a 2.ª discussão e votação dos Projetos de Lei nºs 53/2012 e 56/2012, da senhora Prefeita;
Indicação do vereador Gentil Jose Tonelli à senhora Prefeita: nº257/2012, sugerindoa
substituição da lixeira existente na entrada do Bairro Camanducaia de Cima, por outracom maior
capacidade de armazenamento ou seja instalada uma segunda lixeira ao lado da já existente no local;
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo: nº 258/2012, sugerindoa limpeza das
áreas verdes, bueiros e faça a poda das árvores da praça no loteamento Parque Antônio Ferreira
Barbosa; nº 259/2012, sugerindoviabilizar a colocação de uma placa de sinalização na entrada do
Bairro Saltinho indicando a existência do Bairro dos Cardosos; 260/2012, sugerindoprovidência
visando o recapeamento das ruas onde a SABESP executou obras para colocação de canos para
novas redes de água e esgotos;
Indicação do vereador Pedro Sábio Nunes à senhora Prefeita: nº 261/2012, sugerindoa
colocação de grades de proteção em todas as bocas de lobo existentesemnossacidade que ainda
não têm essa proteção.
Deliberação do senhor Presidente: determino o devido encaminhamento das proposituras.
                                                              ORDEM DO DIA

Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 53/2012 da senhora Prefeita:institui a transição democrática de governo no
município de Socorro, dispõe sobre a formação da equipe de transição, define seu funcionamento
e dá outras providências.  Deliberação do plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 56/2012 da senhora Prefeita:declara de utilidade pública a entidade “Rede
Aprendiz”.  Deliberação do plenário: aprovado por unanimidade;

CONVOCAÇÃO DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 22 de outubro de 2012 – segunda-feira - Horário: 18h
Pauta da Ordem do Dia: 1- Projeto de Lei Complementar n.º 15/2012 que “autoriza o Poder
Executivo a outorgar através de concessão de uso, imóvel público que especifica”; 2- Projeto de
Lei n.º 61/2012 que “dispõe sobre a criação do Conservatório de Música da Estância de Socorro
e dá outras providências”; 3- Projeto de Lei n.º 62/2012 que “denomina o Posto de Saúde da
Família do Bairro do São Bento, conforme especifica”; 4-Projeto de Lei n.º 63/2012 que “denomina
o Almoxarifado Municipal Drausio de Moraes”;5-Projeto de Lei n.º 64/2012 que “denomina o Centro
de Convivência do Idoso, conforme especifica”.  6- Projeto de Lei n.º 65/2012 que “autoriza a
celebração de termo de parceria e cooperação entre o Banco do Brasil S.A. e o município de
Socorro, objetivando viabilizar o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR – Recursos do
Orçamento Geral da União – OGU e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, no âmbito
do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e dá outras providências”; 7- Projeto de Decreto
Legislativo n.º 02/2012que “dispõe sobre a concessão de honraria”; 8- Projeto de Lei n.º 55/
2012 da Vereadora Sheila Marcúrio Oliveira que “dispõe sobre a criação do Dia da Consciência
Negra no município e dá outras providências”; 9-Projeto de Lei n.º 57/2012 de autoria da Vereadora
Sheila Marcúrio Oliveira que “concede gratuidade no recolhimento de taxas de certidões e outros
documentos requeridos pelos munícipes de baixa renda junto à Prefeitura Municipal”; 10- Projeto
de Lei n.º 58/2012 de autoria da Vereadora Sheila Marcúrio Oliveira que “dispõe sobre a vedação
e medidas a serem tomadas no âmbito da administração pública municipal em decorrência da
prática de assédio moral”; 11- Projeto de Lei n.º 59/2012 de autoria da Vereadora Sheila Marcúrio
Oliveira que “dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz com lei que garante a parturientes
o direito de ter 01 (um) acompanhante durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato”;
12-Projeto de Lei n.º 60/2012 de autoria da Vereadora Sheila Marcúrio Oliveira que “autoriza o
Poder Executivo a instituir o Programa de Acuidade Auditiva no município e dá outras providências”.

CONVOCAÇÃO DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 22 de outubro de 2012 – segunda-feira - Horário: ao término da sessão anterior
Pauta da Ordem do Dia: projetos aprovados na 1ª Sessão Extraordinária desta data.

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 DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próxima
SessãoOrdinária se realizará no dia 22 de outubro, segunda-feira, a partir das 18h, e será
transmitida ao vivo via internet pelo site www.camarasocorro.sp.gov.br
                                       Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

Com o objetivo de incentivar e promover
o consumo de alimentos saudáveis, as
escolas de Educação Infantil EM Cândido
Alves de Godoy, do Bairro do Oratório, a EM
Moraes e a EM Visconde Soutelo
desenvolveram o projeto “Saúde e
Alimentação”.

Para desenvolver a consciência da
contribuição destes alimentos na
promoção da saúde, durante o primeiro
semestre de 2012 foram realizadas
diversas atividades com os alunos. Dentre
elas: confecção do “Álbum dos Alimentos”;
contato com diversos tipos de textos
referentes ao tema; incentivo diário à
alimentação saudável; confecção de
cartazes sobre os alimentos saudáveis e
os prejudiciais à saúde; pesquisas sobre
os hábitos alimentares das famílias;
modelagem de frutas utilizando
massinha; realização de receitas e
degustação de diversos tipos de alimentos.

O conteúdo foi desenvolvido de uma
forma prazerosa, lúdica e educativa, para
que, assim, o conhecimento pudesse ser
realmente construído a partir das
experiências vivenciadas.

Escolas Municipais ensinam sobre saúde e alimentação

A realização da Mostra de Artesanato do
Turismo Paulista, a reunião dos prefeitos
da APRECESP e a realização da ABETA
Summit 2012 agora em outubro, em
Socorro, foram a principal razão da
transferência do VIII Festival Brasileiro de
Filmes de Aventura, Turismo e
Sustentabilidade – FATU, para o mês de
novembro.

Sendo assim, o agito do FATU  tomará
conta da sala do Cine Cavalieri Orlandi
no próximo mês, entre os dias 19 e 23.

Os filmes selecionados para essa
mostra competitiva concorrem em quatro
categorias: Profissional, Amador, Série
para TV e Juvenil-Escola. Aos vencedores,
serão entregues os prêmios de Melhor

Filme, Melhor Filme Amador, Melhor Vídeo
Reportagem, Melhor Filme Juvenil-Escola,
Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor
Montagem, Melhor Trilha Sonora, Melhor
Fotografia, Melhor Filme – Júri Popular,
Melhor Filme Juvenil Escola – Júri Popular.

Participarão do Festival, curtas, médias
e longas-metragens, amadores ou
profissionais, inéditos ou não. Cada
concorrente pôde inscrever até três
trabalhos, produzidos em vídeo digital, em
qualquer formato e com duração máxima
de 120 minutos. Para garantir maior
acessibilidade, os filmes serão
apresentados com legendas em português.

Prestigie, torça e escolha a produção
de sua preferência!

       Socorro recebe três grandes eventos e
           altera para novembro o VIII FATU

forma  democrática e ordeira optou por confiar na renovação, com novas propostas e maios
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A unidade II do programa
Vem Ser está de cara nova.
Após ser reformado, o antigo
prédio da escola Professor
Eduardo de Carvalho,
localizado no Jardim Santa
Cruz, abriu as suas portas
para receber o maior ator
deste programa, as
crianças.

Com o objetivo de
proporcionar a elas novas
perspectivas culturais,

  Vem Ser do Santa Cruz abre suas portas

 Abertas as matrículas para a
  Rede Municipal de Ensino
O Departamento Municipal
de Educação comunica que
de 16/10 à 14/11, estão
abertas, as matrículas para
o ano letivo de 2013, nas
escolas da Rede Pública
Municipal de Ensino.

A chamada de matrícula
para a educação infantil,
conforme tabela abaixo de
idade x série.
As matrículas serão
realizadas nas escolas da
Rede.

profissionais e
comportamentais, o Vem Ser
tem como missão formar
cidadãos conscientes por
meio de atividades
desenvolvidas  em período
alternativo ao escolar.

No Vem Ser os valores
pessoais, da família, a
importância dos vínculos
sociais entre outros, são
trabalhados nas atividades
desenvolvidas durante o

período que a criança
permanece na unidade.

Coordenado pelo
Departamento de
Assistência e
Desenvolvimento Social,
com o apoio da Prefeitura
Municipal, o programa Vem
Ser tem sua primeira unidade
localizado no Jardim Bela
Vista onde também são
desenvolvidas as atividades
do Projeto Guri.

 Departamento Municipal de Educação de Socorro

Cerca de 3000 pessoas
aproveitaram o domingo, 14
de outubro, para encerrar
com chave de ouro a
comemoração do Dia das
Crianças (12) no evento
oferecido pelo
Departamento Municipal de
Assistência e
Desenvolvimento Social.
Realizado no Centro de
Eventos “João Orlandi
Pagliusi”, a comemoração
tornou o dia das crianças
que lá estiveram muito mais
interessante e feliz.

Com o 3º sargento do
Corpo de Bombeiros de
Bragança Paulista, Douglas
Bacci, a criançada, seus
familiares e até mesmo o
candidato eleito a prefeito de
Socorro, André e o vice,
Edelson, ouviram as
instruções sobre os
cuidados com a Rede
Elétrica. Sargento Douglas
ensinou como evitar
acidentes caseiros deixando
de colocar os dedinhos nas
tomadas, por exemplo.
Instruiu também sobre as
precauções na hora de
empinar pipas que
começam com a escolha do
local para evitar os fios de
alta tensão; os perigos do
uso do cerol e como
proceder quando a pipa
enrosca nos fios de
eletricidade. O grupo ainda

à indumentária do Bombeiro.
Em meio aos 3.500

sorvetes distribuídos,
cachorros quentes e 380
litros de suco, as crianças
se divertiram com a trupe de
palhaços que acompanhou
o trenzinho disponibilizado

pelo pessoal do Projeto
Piracema. Também se
aventuraram a bordo das
gaiolas pilotadas por uma
equipe “de responsa”,
orquestrada pelo candidato
eleito a vereador, Thiago.

                           Crianças num dia muito feliz

conheceu e alguns vestiram

mais sabor com o algodão
doce, a pipoca, a cama
elástica e os brinquedos
infláveis da Brinquemania.
Pintando o rosto da
criançada, os jovens da
Guarda Mirim deram uma
carinhosa contribuição ao
evento oferecendo “beijos e
abraços, grátis”.

Sempre participativa, a
Guarda Civil Municipal de
Socorro (GCM) organizou
uma oficina de pipa que foi
um sucesso. Mais de 100
pipas foram confeccionadas
pelos membros da
Corporação. A unidade local
ainda trouxe os colegas da
GCM de Amparo para fazer
uma apresentação com
seus cães adestrados que
encantou os presentes.

O Conselho Municipal de
Cultura, o COMUC,
colaborou mobilizando a
Congada de São Benedito e
do Divino Espírito Santo e
apoiando a apresentação do
Grupo de Viola Infantil da

Escola Municipal “José Dini”,
composta pelos alunos do
professor de música do
Departamento de Turismo e
Cultura; do Grupo de Viola
Infantil “Morena da Fronteira”
e a oficina de arte e pintura
com o artista plástico
Ulisses Farias. Mas dentre
as atrações culturais, quem
roubou a cena foi o
compositor mirim João Vitor
que apresentou canções de
própria autoria. João Vitor, de
apenas 11 anos, é integrante
dos programas “Vem Ser” e
Projeto Guri, onde tem aulas
com o músico Gabriel Perre.

O sorteio dos brindes para
a garotada e a divulgação da
escola vencedora do
concurso que elegeu os
logotipos do Conselho
Municipal de Defesa da
Criança e do Adolescente
(CMDCA) e do Conselho
Tutelar, foram dois
momentos que causaram
grande euforia e expectativa
entre os presentes.
Respectivamente, os
vencedores do concurso
foram: Alex Sandro Montini
(1ª série A) e Adriele G. dos
Santos (6ª série A), alunos da
Escola Estadual José Dini.

Brinquedos, artigos
infantis, roupas e entre
outras coisas 10 bicicletas,
foram ofertados pelo
comércio local e vereadores
eleitos, para serem
sorteados. Quanta emoção!

Em meio a um lindo dia de
sol, preparado por Deus, à
comissão organizadora do
CMDCA só restou agradecer
o apoio: da Prefeitura
Municipal, dos
Departamentos Municipais
de Limpeza Pública e
Esportes, da Guarda Civil
Municipal e na pessoa da
coordenadora do Guri, Elsa
Farias, ao Conselho
Municipal de Cultura, sem
os quais a comemoração
não teria sido tão feliz!

Alegria no ar, o dia teve


