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Jornal Oficial de Socorro
Conselho de Segurança
 de Socorro é reativado

No  último dia 31 de
outubro, em reunião
realizada nas dependências
do Horto Municipal “Eng°
Antônio Augusto Ferraz
Tassara”, o CONSEG –
Conselho de Segurança de
Socorro – foi reativado
perante as autoridades: Dr.
Felipe Pellatieri Belluzzo
Gonçalves, Delegado de
Polícia e Tiago Rodrigues de
Moraes, 1° Tenente da
Polícia Militar.

O Conseg é um conselho
comunitário constituído por
representantes da
Secretaria de Segurança
Pública, ou seja, delegado
de Polícia Titular e
Comandante da Polícia
Militar – e representantes da
sociedade civil. Seus
objetivos são: a discussão,
análise, planejamento e
acompanhamento das
soluções de problemas
comunitários de segurança.

Considerando que a partir
de outubro, o Conseg passa
a reunir-se mensalmente, às
16h30min da última quarta-
feira de cada mês, no Horto
Municipal, no próximo dia 28
ocorrerá a primeira reunião
ordinária deste Conselho.

Reativado, a diretoria do
Conseg ficou assim
constituída:

Roberto  de Souza,
presidente; Hermenegildo
Tardelli Carneiro, vice
presidente; Marcos Antonio
Ribeiro Junior, 1.º secretário;
Luis Antonio Moleira, 2°
secretário; Orlando
Mucciacito – comandante da
Guarda Civil Municipal,
membro da Comissão de
Ética e Disciplina.

 As reuniões Conseg são
abertas a representantes
dos diversos segmentos da
sociedade civil, como por
exemplo, representantes de
bairros e do comércio local.

No dia mundial do
Diabetes, 14 de novembro,
a equipe do ambulatório de
Diabetes do Centro de
Saúde II, sob a coordenação
da enfermeira responsável
recebeu os pacientes
diabéticos e usuários de
insulina para instruí-los
sobre os princípios da
educação em saúde.

O trabalho realizado em
parceria com a nutricionista
do ambulatório e o
endocrinologista Eduardo E.
Lauretti,  recebeu cerca de
70 pessoas que, na tarde da
quarta-feira, participaram de
quatro oficinas:
“Insulinoterapia e
Monitorização da Glicemia
Capilar”, com a própria
enfermeira Eduarda;
“Alimentação Saudável”,
com a nutricionista Heloína;
“Cuidados Bucais”, com a
dentista do Centro
Odontológico Municipal; e
“Cuidado com Pés”, com a
podóloga Suzanne Paul.

Com as oficinas, o evento
realizado pelo
Departamento Municipal de
Saúde buscou ampliar a
informação dos diabéticos
cadastrados no C.S.II sobre
a doença e suas
complicações. Além disto,
um questionário relacionado
ao diabetes diagnosticou o
atual estado de saúde dos
pacientes que também
fizeram teste de glicemia
capilar, aferição da pressão
arterial, de peso, altura,
índice de massa corporal e
circunferência abdominal.

Os participantes ainda
receberam o cartão do
diabético e material
educativo sobre o diabetes,
generosamente impresso
pela Gráfica Original.
Depois expressaram seus
respectivos pensamentos
sobre o evento num mural
de mensagens.

Com o apoio do Centro
de Referência de
Promoção Social (CRAS),
o primeiro ano de
Comemoração ao Dia
Mundial de Prevenção ao
Diabetes do Centro de
Saúde encerrou-se com
um delicioso e saudável
café da tarde, com muitas
frutas e alimentos e sucos

Em 1985 estimava-se
haver 30 milhões de
pessoas com diabetes,
porém, em 95 este número
já ultrapassava 150 milhões
e, de acordo com a IDF,
atualmente o número
supera os 250 milhões.

Frente a estas
informações, evidencia-se a
importância da ação
prestada pela
municipalidade, por meio de
sua equipe da saúde e
principalmente pela iniciativa
privada que apoiou a
realização do evento, dentre
os quais estão: a senhora
Lídia Franciscone, Padaria
São Pedro, Papelaria Vitória,
Casas de doces Fênix e São
Luiz, Renata Narcisa
Festas, Padaria São Luiz e
Nilcelene Borin da Nana
Mariá que confeccionou as
camisetas azuis que
uniformizaram toda a equipe
de trabalho.

    Centro de Saúde  protege seus
     pacientes das complicações do
                        diabetes

Os sintomas do diabetes
são decorrentes do aumento
da glicose no sangue e 
manifestam–se por:

• Sede excessiva
• Aumento do volume da

urina
• Aumento do número de

micções
• Surgimento do hábito de

urinar à noite
• Fadiga, fraqueza,

tonturas
• Visão embaraçada (turva)
• Aumento de apetite
• Perda de peso

• Coceira vaginal
• Infecções urinárias

frequentes
• Dificuldade de

cicatrização de feridas
• Formigamento,

dormências e dores nas
mãos, pernas e pés

• Pressão arterial  alta
Baseado nos sinais e

sintomas descritos, pode-se
considerar manifestação do
diabetes quando  estamos
diante do aparecimento de
vários desses sintomas ao
mesmo tempo.

diet, preparado pela
Panificação Artesanal do
Fundo Social.

Em Socorro, a ação de
prevenção ao diabetes
adotou o lema “Proteger o
nosso futuro!” e o símbolo
mundialmente preconizado
pela Federação Internacional
de Diabetes (IDF), o círculo
azul. Na criação deste
símbolo a cor da bandeira
das Nações Unidas foi
associada a um ícone que
além de representar união,
pode ser reproduzido até
mesmo por uma criança.
Tudo isto para estimular a
união de forças à prevenção
da diabetes que segundo
dados da Federação, é a
quarta maior causa mundial
de morte por doença, a
maior causa de falência
renal em países
desenvolvidos e a maior
responsável pelos grandes
custos de diálise.

            A Equipe do Ambulatório de Diabetes insiste:
                   Educação é o Melhor Remédio!

Sintomas d diabetes

Neste sábado, continua
em cartaz, no Centro
Cultural e Turístico de
Socorro, a comédia “Escuta
aqui seu Ladrão” que se
apresenta, às 20h30min, no
Centro Cultural e Turístico
de Socorro. Os ingressos
podem ser adquiridos,
antecipadamente, nos
seguintes pontos de venda,
no centro da cidade: Fique
Bella Perfumaria, Rua José
Bonifácio, 82; Salão de
Beleza Camarim by Juliano,
Rua Cel. Germano, 108. O
valor do ingresso antecipado
é de R$ 5,00 ou R$ 10,00 na
portaria do teatro.

Dia 2 de dezembro
Apresentação dos alunos

do Conservatório Municipal
Maestro Luiz Gonzaga
Franco. Entrada Franca
Horário – 20 horas
Local: Auditório Municipal
de Socorro
End. Av. José Maria de
Faria, 71

Dia 5 de dezembro
Evento de Natal no

“Espaço Artesanato”.
Entrada Franca - Exposição
aberta até o dia 30 de
dezembro.
Horário – 19 horas
Local – Casa do Turista –
Centro de Eventos “João
Orlandi Pagliusi”
End. Rodovia do Contorno

Dia 09 de dezembro
Camerata de Violões e

Canto Coral - Entrada Franca
Horário – 20 horas
Local – Centro Cultural e
Turístico de Socorro
End. Rua XV de Novembro,
210.

Valorize a cultura e divirta-
se prestigiando os eventos
que o Departamento de
Turismo e Cultura de
Socorro, com o apoio do
COMUC (Conselho
Municipal de Cultura)
preparou para seu fim de
ano.

      Neste fim de ano,
descubra os “Caminhos
da Natureza” artística
           de Socorro
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As seguintes pessoas devem procurar o CRAS para realizar a atualização dos dados no
Cadastro Único.

Dentre os cadastros abaixo, os que recebem o Bolsa Família e não forem atualizados, terão seus
benefícios suspensos à partir de Novembro/2012.

O CRAS está localizado à Rua Barão de Ibitinga, 593 - Centro. Telefone (19) 3855-2316 /3895-5503.
Adilson dos Santos Baiao, Adriana dos Reis Bianchini, Adriana Silva Barbosa Praxedes, Agnaldo

da Costa Santos, Alex Guaiumi Ferreira, Alfredo Donizetti Honorato, Aline Margarida de Moraes
Oliveira, Alison Matheus Ribeiro, Amaurildo de Souza Bueno, Ana Carolina Paula Leme, Ana Celia
Dionisio Rezende, Anderson Cesar Nunes da Silva, Anderson Correia Bueno, Anderson de Souza
Moreira, Andrea Yuki Papatolo, Angela Benedita Rodrigues Vitor, Angela de Oliveira, Antonia Regina
Jacinto dos Santos, Antonio Aparecido Ferreira, Antonio Jose da Silva, Antonio Jose de Carvalho
Neto, Antonio Marcos Costa Ferreira, Antonio Pedroso de Moraes, Aparecida de Fatima Leme de
Lima, Aparecida de Fatima Rodrigues, Aparecida de Lima Goncalves, Ari Mozarch, Benedita
Aparecida Alves de Souza, Benedito Aparecido Rodrigues, Benedito da Silva, Benedito Donizetti
de Oliveira, Benedito Luis de Toledo, Benedito Pedroso de Moraes, Benedito Ramos, Benendito
Lailton Albino Rodrigues, Bernadete Aparecida Bueno dos Santos Ramalho, Bernardino Gastaldo
Junior, Bolivar Gomes Junior, Bruno Alexandre Felisbino, Caio Pedrini Pinheiro, Caique Aparecido
Cardoso, Carine Roberta de Souza Corsi, Cassia Aparecida Gomes da Silva, Celio Gomes, Clarice
Maria de Lima Moraes, Claudete de Oliveira Moraes, Claudineia Alvares, Cristiane de Oliveira Preto,
Daniela Aparecida Muniz, Debora Aparecida Goncalves, Debora Monalisa Pereira, Diego Eduardo
Pires de Souza, Diogo Neves de Oliveira, Dione Ferraz de Jesus, Dirce Ines de Marco Pinto Silva,
Donizete Aparecido Modesto, Donizetti Pereira Machado, Ede Pereira da Silva, Ediane Caroline da
Silva Godoy, Edson Jose Lenhari, Eduardo Aparecido Denti, Eduardo Lourenco da Silva, Edvaldo
Ramos, Elaine Cristina Ramos Feliz, Elias Domingues de Oliveira, Elisa Aparecida Belotti, Elza da
Rocha Silva, Emily Stefanie de Lima Muniz, Ernesta Urso da Silva, Evangelina de Oliveira de Almeida
Victor, Fabio Henrique de Moraes Carmo, Fabio Ribeiro de Franca, Fanilze Pereira dos Santos,
Fernanda Roberta Zanesco, Fernando Aparecido Guedes, Flavio Bezerra Rodrigues, Francisleia
Lobo de Resende, Gabriel Vitor Guimaraes Borges, Gabriella Maria Sebastiao de Lima, Geraldino
Gomes de Moraes, Giovani Bruno de Oliveira, Giovani Marques Ferreira, Glecimara Alexandre
Pedro, Iolanda Aparecida Borges, Irineu Faria da Rosa, Isabel Cristina Pereira, Isabel Lopes, Isair
de Oliveira, Ivan Sales de Lima, Ivone Aparecida da Costa, Izaura Aparecida Dantas Ferraz, Jacyra
de Oliveira Macimiano, Jaime da Silva Oliveira, Janaina Demate Rosin, Janaina Elena Diaz Goio,
Jennifer Barbosa Ferreira, Jessica Rubia dos Nascimento, Joao Aparecido Leal, Joao Batista dos
Santos, Joao de Souza Pinto Filho, Joao Donizeti Ferreira, Joao Victor Godoi Meirelles, Jose Alvaro
dos Santos, Jose Antonio da Silva, Jose Aparecido da Silva, Jose Aparecido Domingues, Jose
Aparecido Gomes de Lima, Jose Carlos de Almeida, Jose Carlos de Souza, Jose Eduardo de
Oliveira, Jose Eduardo Ramalho Pereira, Jose Franco de Moraes, Jose Genilson Loiola Cadide,
Jose Jorge Ramalho, Jose Lindolfo Munhoz, Jose Paulo Sobrinho, Jose Roberto de Souza, Jose
Sacco, Josue Rocha de Almeida, Juliana da Silva Pereira, Juliana de Faria Bueno, Julio Cesar
Ramos, Kevin Siqueira Roque, Kyara Fernanda de Souza, Laura Barbosa, Lecir Lopes da Silva,
Leonardo da Silva Araujo, Levino Carlos Domingues, Lourdes Aparecida Ferreira, Lucas Franco,
Lucia Helena de Sousa, Luciane Raimundo de Souza, Lucineia Aparecida de Camargo Sousa, Luis
Antonio de Moraes, Luis Antonio de Souza, Luiz Antonio Goncalves, Luiz Carlos de Oliveira, Luiz
Carlos Demeu, Luiz Carlos Garcia, Manoel Ferreira, Marcelo Aparecido de Oliveira, Marcelo Garcia
de Andrade, Marcia Andreia Carneiro, Marciano de Godoi, Marcio Roberto Cardoso, Marcio Rubens
Castro de Souza, Maria Aparecida de Oliveira, Maria Aurelia de Moraes, Maria Cristina Pereira,
Maria da Penha Pereira de Godoi Zanesco, Maria de Lourdes Souza, Maria Oliveira de Souza,
Mario Celso Jelev, Miguel de Moraes Oliveira, Natalicio Leme da Silva, Natalina Aparecida de Souza,
Neide de Souza Santos, Nelma Siqueira de Toledo, Nelson Tome Rodrigues, Neuza Aparecida de
Moraes, Nilson Aparecido de Faria, Nivaldo de Jesus Alexandrino, Odair de Haro, Odair Jose da
Cunha, Odair Zanesco, Oziel Sachetti, Palmiro dos Carmo Ramalho, Paulo Franco de Moraes,
Pedro Ezio da Costa, Pedro Gabriel Muniz, Primo Artioli Neto, Priscila Aparecida da Silva Barbosa,
Raquel Franco de Souza, Renato Benedito da Silva Pinto, Renato Vaz dos Santos, Roberto Francisco
de Almeida, Rodrigo Antonio Souza Moraes, Rosa Maria da Silva, Rosangela da Silva Almeida,
Rosimara Aparecida dos Santos, Rosimeire Francisca dos Santos, Rubens Aparecido de Matos,
Sebastiao Francisco Lemes, Sebastiao Moreira da Silva, Silmara Aparecida de Almeida, Silvana
Aparecida Fonseca, Silvana de Matos, Silvestre Rostirola, Silvia Adriana Leite, Sonia Rejane
Luciano da Costa, Sonia Rubim de Toledo de Souza, Tarcisio Alves de Souza, Tatiana Sousa da
Silva Sacco, Tereza Felisbino Lucas, Tiago de Oliveira Rosa, Valdir Rubin de Toledo, Valter Muniz,
Vanda de Souza, Vanildo de Oliveira Teixeira, Vera Lucia Aparecida Ribeiro, Vicente de Moraes,
Yasmin Souza Silva

                         Atualização dos dados do Cadastro Único

EDITAL  CMAS Nº 04/2012

Edital de Convocação do Fórum de Eleição para o preenchimento da vaga remanescente no
segmento de entidades/organizações de assistência social dos membros representantes da
Sociedade Civil junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro – CMAS, para o
Biênio 2013/2014.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro – CMAS, através de sua Comissão Eleitoral,
designada pela Resolução CMAS n° 015/2012, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Federal n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de
2012, e suas alterações, pelo Regimento Interno do CMAS, aprovado e publicado através da
Resolução CMAS n° 021/2012, e pelos objetivos e diretrizes da Política de Assistência Social,
delineados nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal, INSTITUI através deste ato, o processo
eleitoral relativo ao biênio 2013/2014 para preenchimento da vaga remanescente no segmento de
entidades/organizações de assistência social dos membros representantes da Sociedade Civil no
Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Socorro e CONVOCA os interessados
a participarem do Fórum Especial de Eleição.
1 – Será preenchida 01 (uma) vaga de representação da Sociedade Civil no CMAS, no segmento
de entidades e organizações de Assistência Social, para o biênio 2013/2014.
2 – O Fórum de Eleição será realizado no dia 20 (vinte) de dezembro de 2012, das 09 (nove) às 16
(dezesseis) horas, na sede do Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
situado à Rua Barão de Ibitinga n° 593, Centro, Socorro/SP.
3 – Todo o processo eleitoral será acompanhado e fiscalizado pelo Representante do Ministério
Público.
                                DO CREDENCIAMENTO DE CANDIDATOS E ELEITORES
4 – O período para requerer o credenciamento de candidatos e eleitores será nos dias 26 (vinte e
seis) e 27 (vinte e sete) de novembro de 2012.
5 – Os interessados deverão procurar o Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, das 08h às 17h. O Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
localiza-se à Rua Barão de Ibitinga nº 593, Centro, Socorro/SP, Tel. (19) 3855-2316 / 3895-5503.
6 – Poderão se credenciar como eleitores os maiores de 16 (dezesseis) anos e capazes, devendo
atender aos seguintes requisitos:
a) Preenchimento de Ficha de Inscrição, onde conste a data e assinatura do interessado;
b) Apresentação do comprovante do vínculo existente entre o interessado e a entidade ou
organização.
6.1 – A comprovação a que se refere a alínea “b” do item 6, deverá se dar através de declaração
da entidade ou organização que ateste que o interessado é voluntário, trabalhador ou que de
alguma forma possua participação direta nas atividades da entidade ou organização. Também
será aceita como comprovação, declaração que ateste que o interessado, embora não possua
nenhuma relação direta com a entidade ou organização, tenha simpatia e admiração pelo trabalho
por ela desenvolvido, querendo, desse modo, expressar sua admiração através do voto. Neste
caso, a declaração deverá ser assinada pelo Presidente da entidade ou organização e pelo
interessado.
7 – Para se credenciar como candidatos, os interessados devem atender aos seguintes requisitos:

a) Preenchimento de Ficha de Inscrição, onde conste a data e assinatura do Presidente da
entidade ou organização;
b) Apresentação de comprovante de inscrição no CNPJ;
c) Apresentação de comprovante de inscrição no CMAS de Socorro.
8 – De acordo com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social, findo o prazo
para credenciamento, no dia útil imediatamente seguinte, será encaminhado para a Comissão
Eleitoral referendar a relação dos eleitores e a relação dos candidatos.
9 – A relação dos eleitores e candidatos, com credenciamento referendado pela Comissão Eleitoral,
será publicada na Imprensa Oficial do Município de Socorro/SP no prazo de até 10 (dez) dias
contados da data de recebimento da relação pela Comissão Eleitoral.
10 – Da data de publicação da lista dos credenciados, eleitores e candidatos, cabe a interposição
de recurso, dirigido ao Plenário do CMAS, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, considerada a data
da postagem ou protocolo.
11 – A decisão de recurso interposto será publicada na Imprensa Oficial do Município de Socorro/
SP, no prazo de 05 (cinco) dias contados do termo final do prazo recursal previsto no item 10.
                                            DOS TRABALHOS NO DIA DA VOTAÇÃO
12 – A Mesa de Trabalho para instalação do Fórum de Eleição será composta pela Comissão
Eleitoral, pelo Presidente do CMAS e pelo Representante do Ministério Público, caso este possa
participar.
13 – Antes do início da votação, e diante de candidatos e eleitores presentes, os membros da
Mesa de Trabalho realizarão a conferência das cabines de votação e das urnas, certificando-se
de que não há qualquer violação. Após a conferência, todas as urnas serão lacradas e rubricadas
pelos membros da Mesa de Trabalho.
14 – Somente serão admitidos na sala de votação os eleitores e os candidatos que tiverem seus
credenciamentos referendados por esta Comissão Eleitoral. Também terão acesso à sala de
votação os fiscais de urna e demais pessoas autorizadas por esta Comissão Eleitoral.
15 – Os nomes dos eleitores com credenciamento referendado por esta Comissão constarão de
uma lista que deverá ser assinada no momento da votação.
16 – Cada eleitor deverá apresentar um documento original com foto ou o título de eleitor, sendo
conferido se o nome do eleitor consta da lista referendada pela Comissão Eleitoral. Uma vez
conferido o nome, o eleitor assinará a lista e receberá uma cédula, devidamente rubricada por
algum dos membros da Mesa de Trabalho, com os nomes dos candidatos.
17 – Se o membro da Mesa de Trabalho, ao rubricar a cédula de votação verificar qualquer vício,
rasura ou danificação na mesma a inutilizará na presença de todos e registrará em ata tal ocorrência.
18 – O eleitor escolherá apenas 01 (um) candidato de sua preferência, marcando um “X” no campo
reservado para a prática de tal ato, de modo a expressar sua vontade.
19 – Ao sair da cabine, o eleitor depositará na urna a cédula, devidamente dobrada, na presença
dos componentes da Mesa de Trabalho.
20 – Se o eleitor, ao receber a cédula ou, ao recolher-se à cabine de votação, por imprudência,
imprevidência ou desconhecimento danificar, “errar” o voto ou de qualquer forma rasurar a cédula,
NÃO poderá pedir outra ao membro da Mesa de Trabalho, DEVENDO DEPOSITAR SEU VOTO NA
URNA, ainda que este seja computado como nulo.
21 – A Mesa de Trabalho, verificando chegar a hora do encerramento da votação e existindo
eleitores, distribuirá senha para votação dos presentes no recinto.
                                                                 DA APURAÇÃO
22 – Encerrada a votação, o Presidente da Comissão Eleitoral determinará a abertura da apuração,
que será realizada no mesmo local da votação. Em seguida será conferida a inviolabilidade de
cada urna pelo Presidente da Comissão Eleitoral, pelo representante do Ministério Público, se este
estiver presente, e pelos demais presentes ao recinto.
23 – O Presidente da Comissão Eleitoral abrirá cada uma das urnas e determinará que se proceda
à contagem de suas cédulas, conferindo o número total de cédulas depositadas com o número de
assinaturas constantes na listagem de eleitores.
24 – Na fase de apuração da urna eleitoral será permitido ingresso ao recinto apenas dos candidatos,
dos membros da Mesa de Trabalho e equipe de apoio que a Comissão Eleitoral e o representante
do Ministério Público previamente determinarem.
25 – Não coincidindo o número de cédulas depositadas com o número de assinaturas constante da
listagem de eleitores, será assegurada a recontagem dos votos, devendo ser registrada em ata as
alterações.
26 – Resolvidas as questões pela Comissão Eleitoral e pelo representante do Ministério Público,
passar-se-á à apuração dos votos.
27 – As cédulas depositadas em cada uma das urnas serão distribuídas aos membros da Mesa
que trabalharão aos pares. O primeiro membro da dupla verificará os votos das cédulas e os
anotará em uma planilha, sendo que ao término do trabalho do primeiro membro, o segundo fará a
verificação dos votos das cédulas com os anotados na planilha pelo seu parceiro.
28 – Terminada a contagem e a conferência de todos os votos da urna, as planilhas de cada dupla
serão somadas para a elaboração de uma única planilha de votos da respectiva urna. O mesmo
procedimento será aplicado para a apuração de todas as urnas.
29 – Ao término da contagem dos votos de todas as urnas, será elaborada uma planilha com a
contagem final dos votos e a classificação de cada um dos candidatos.
30 – Será considerada eleita a entidade e/ou organização de Assistência Social que obtiver, por
ordem de classificação, a maior quantidade de votos. As demais entidades e/ou organizações, por
ordem decrescente de classificação, serão consideradas suplentes e assumirão representação
junto ao CMAS caso alguma das eleitas não possa permanecer.
31 – As dúvidas relativas às cédulas somente poderão ser contestadas pelos candidatos, que são
os fiscais natos.
32 – Os votos serão computados como válidos, brancos ou nulos.
32.1 – Considerar-se-á voto válido aquele que contiver a marcação de apenas 01 (um) “X” no
espaço próprio da cédula, de modo a expressar a vontade do eleitor.
32.2 – Considerar-se-á voto em branco aquele que não contiver manifestação do eleitor.
32.3 – Serão nulas as cédulas que:
a) Não corresponderem ao modelo oficial;
b) Não estiverem devidamente rubricadas por algum membro da Mesa de Trabalho;
c) Contiverem expressões, frases ou sinais estranhos ao Processo Eleitoral ou não estiverem na
forma que estabelece o item 32.1 deste Edital.
33 – Somente aos Membros da Mesa de Trabalho, e eventual equipe de apoio, será permitido o
manuseio dos votos, quando formarão a Mesa Apuradora.
34 – Terminada a apuração, o Presidente da Comissão Eleitoral solicitará a lavratura da Ata dos
Trabalhos, dela fazendo constar, além de outros dados que se tornarem necessários, o seguinte:
a) Indicação do dia, horário e local de abertura e de encerramento dos trabalhos de apuração;
b) Nomes dos componentes da Mesa Apuradora e nomes dos fiscais natos presentes ao ato;
c) Número de assinaturas constantes da listagem de eleitores e o número de votos encontrados
nas urnas;
d) Número de votos computados a cada candidato.
35 – Encerrados os trabalhos de apuração dos votos e lavrada a respectiva Ata, caberá ao
Presidente da Comissão Eleitoral pronunciar o resultado da apuração, declarando o encerramento
dos trabalhos. A respectiva ata será assinada por ele, demais membros da Comissão, candidatos
presentes que assim desejarem, Presidente do CMAS e representante do Ministério Público.
                                                         DISPOSIÇÕES FINAIS
36 – A Ata da Eleição deverá ser encaminhada ao Plenário do CMAS para homologação e publicação
do Resultado Final da Eleição. Após a publicação, será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
a apresentação de eventuais pedidos de impugnação ao resultado da eleição.
37 – Caso haja algum pedido de impugnação, a Comissão Eleitoral deverá elaborar Parecer Conclusivo
sobre o mesmo, recomendando pelo Deferimento ou Indeferimento do Pedido, com as devidas
justificativas. Após a elaboração do Parecer pela Comissão Eleitoral, o Plenário do CMAS, juntamente
com o Representante do Ministério Público, caso este queira participar, decidirá em até 05 (cinco) dias
sobre o pedido apresentado, fazendo publicar na Imprensa Oficial do Município o resultado da decisão.
38 – Vencidos os prazos de impugnação, o Presidente do CMAS dará ciência do Resultado Final
da eleição ao Gestor da Política Municipal de Assistência Social e ao Prefeito Municipal para a
nomeação oficial no prazo de 10 (dez) dias. Após oficialmente nomeados os novos conselheiros,
o Presidente do CMAS dará posse aos eleitos no prazo máximo de (05) cinco dias.
                                               Socorro, 19 de novembro de 2012

Antonia Cardoso de Oliveira - Presidente da Comissão Eleitoral

jovens que não tem a paternidade estabelecida
em seus registros de nascimento, a procurar
o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
desta Comarca.

O “Projeto Paternidade Responsável”
do Parecer 323/2008, a 2ª Vara da Comarca
de Socorro orienta aos pais que tem interesse
na legalização da paternidade das crianças e

                    Comunicado à População

                   Érika Silveira de Moraes Brandão - Exma. Juíza de Direito
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RESOLUÇÃO CMAS 030/2012

RESOLUÇÃO CMDCA 022/2012

Aprova Moção de Congratulação.
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 deliberação obtida durante a Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18/10/
2012;
Considerando o disposto no artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência
Social;
                                                                     RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Moção de Congratulação aos novos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos
no dia 07/10/2012, nos termos apresentados pela conselheira Isabel Cristina Genghini.
Parágrafo único. A Moção de Congratulação aprovada é a constante do anexo único desta
Resolução.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                                    Socorro, 19 de novembro de 2012
                                     Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

  ANEXO ÚNICO RESOLUÇÃO CMAS n° 030/2012
REQUERIMENTO

(Da Senhora Isabel Cristina Genghini)
Requer MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO aos Vereadores e ao Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no
último dia 07/10/2012.
Senhores Conselheiros,
Requeiro a Vossas Senhorias, nos termos Regimentais, a emissão de MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
aos Vereadores e ao Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no último dia 07/10/2012, e que a mesma seja
registrada nos anais deste Conselho e publicada na Imprensa Oficial do Município.
                                                               JUSTIFICAÇÃO
Todos os candidatos eleitos no último dia 07/10/2012, eleição municipal, são cidadãos que merecem
contar com a confiança e apoio de todos os órgãos que visem o bem estar da população e, mais
que isso, merecem nossas congratulações por terem seus trabalhos e esforços reconhecidos
pelos eleitores. Dessa forma, considerando a relevância e o reconhecimento do trabalho já
desenvolvido por eles junto ao município de Socorro, submeto à apreciação do Plenário a presente
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO por suas vitórias nas urnas.
                                                 Socorro, 18 de outubro de 2012

Isabel Cristina Genghini - Conselheira do CMAS

RESOLUÇÃO COMAD 005/2012

Cria a Comissão Especial de Trabalho para análise da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de
2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), e dá
outras providências.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Socorro/SP -
CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 2.863, de 18 de novembro de
1999, e suas alterações;
Considerando os prazos e atribuições estabelecidas pela Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de
2012;
Considerando que o artigo 54 do Regimento Interno do CMDCA, publicado através da resolução
CMDCA n° 007/2012, dispõe que “o CMDCA poderá constituir Comissões Especiais para assuntos
específicos...”;
                                                                     RESOLVE:
Art. 1º Criar uma Comissão Especial de Trabalho que será responsável pela análise e coordenação
da execução dos pontos emergenciais, de aplicabilidade imediata, estabelecidos pela 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.
Art. 2º A Comissão Especial de Trabalho poderá convidar representantes de segmentos da
sociedade civil e/ou dos Poderes Executivo, Legislativo e/ou Judiciário, além de profissionais e
técnicos que possam subsidiar ou colaborar com a execução dos trabalhos.
Art. 3º A Comissão Especial de Trabalho deverá formalizar todas as suas reuniões através de
atas que ficarão à disposição do Plenário do CMDCA.
Art. 4º A Comissão Especial de Trabalho terá o prazo de 90 (noventa) dias para apresentar ao
Plenário do CMDCA um relatório de suas atividades, podendo solicitar junto à Diretoria Executiva a
convocação de uma Sessão Plenária Extraordinária para tratar da matéria.
Art. 5º Depois de aprovado pelo Plenário, o Relatório será publicado na Imprensa Oficial do
município através de Resolução do CMDCA.
§ 1º Após a publicação, o Relatório aprovado será devolvido à Comissão Especial de Trabalho de
que trata o artigo primeiro desta Resolução.
§ 2º A Comissão deverá, então, coordenar a execução das atividades e ações propostas, garantindo
que as mesmas sejam cumpridas por todos os atores envolvidos e dirimindo eventuais dúvidas e/
ou questionamentos.
Art. 6º Ficam designados os seguintes membros para a composição da Comissão Especial de
Trabalho de que trata o artigo primeiro desta Resolução:
- Isabel Cristina Cardoso              Conselheira representante da Sociedade Civil
- Darleni Domingues Gigli              Conselheira representante do Poder Público
Art. 7º A Comissão Especial de Trabalho, em sua primeira reunião, deverá eleger um Coordenador
e um Relator para o desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                               Socorro, 19 de novembro de 2012
                                   Evandro de Almeida Júnior - Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA/CMAS 001/2012

Dispõe sobre a aprovação do Modelo de Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº 3.392, de 18
de janeiro de 2010, que criou o Conselho Municipal Antidrogas -  COMAD de Socorro.
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 Ordinária ocorrida no dia 25/10/2012;
Considerando que a atribuição deliberativa é essencial para que o colegiado possa alcançar
seus objetivos legais;
                                                                     RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o Modelo de Projeto de Lei em anexo para alteração da Lei Municipal nº
3.392, de 18 de janeiro de 2012, que criou o Conselho Municipal Antidrogas – COMAD de Socorro.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                                  Socorro, 19 de novembro de 2012

Maria Aparecida Munarão de Souza - Presidente do COMAD
ANEXO ÚNICO - RESOLUÇÃO COMAD n° 005/2012

Modelo de Projeto de Lei
Conselho Municipal Antidrogas – COMAD de Socorro

Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 3.392, de 18 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, neste Município, como órgão permanente e deliberativo, o Conselho
Municipal Antidrogas – COMAD de Socorro.”
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Designa a Comissão Organizadora da Audiência Pública Conjunta do ano de 2012.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Socorro/SP –
CMDCA e o Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro/SP - CMAS, no uso das atribuições
que lhes conferem, respectivamente, as Leis Municipais n° 2.863/99 e 3.644/12, e suas alterações;
Considerando a deliberação obtida na Sessão Plenária Conjunta CMDCA/CMAS ocorrida no dia
30/10/2012;
Considerando a necessidade de transparência às ações dos Conselhos Municipais, bem como
dos demais atores pertencentes à rede de atendimento do município;
Considerando o disposto no artigo 16 da Resolução CMAS nº 016/2012;
                                                                   RESOLVEM:
Art. 1º Designar os seguintes membros para a composição da Comissão Organizadora da Audiência
Pública Conjunta do ano de 2012:

Art. 2º Fica nomeada a senhora Isabel Cristina Genghini como Presidente da Comissão Organizadora.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                                  Socorro, 19 de novembro de 2012

PORTARIA Nº 6083/2012

 Evandro de Almeida Júnior              Isabel Cristina Genghini
   Presidente do CMDCA                    Presidente do CMAS

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 de Curativos
e de Diabetes para o ano de 2013:

PORTARIA Nº 6088/2012

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, 09 de Novembro 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

* Republicada por incorreção

PORTARIA Nº 6089/2012

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, Emerson Antonio da Silva, CTPS 15397
- Série 00296ª-SP, ocupante do emprego permanente de Guarda Municipal de Segunda Classe,
a partir de 14 de Novembro 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, 14, de Novembro 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

LICITAÇÃO

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

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados os funcionários municipais, para, sob a presidência de o primeiro
nomeado integrarem a Comissão Municipal para a análise de uniformes a serem adquiridas no
exercício de 2012.
- Thiago Bittencourt Balderi
- Andrea Cristina M. Domingues de Oliveira
- Débora Gonsalez Velosa Granconato
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, 14 de Novembro 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

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra
aberto na Divisão de Licitações o seguinte processo:
Processo Nº 133/2012/PMES – Concorrência Nº 006/2012. Objeto: Concessão de Direito de
Uso das instalações de 01 (uma) sala no imóvel localizado na Praça Rachid José Maluf,
neste município de Socorro, destinada à exploração comercial de um Café, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no Anexo II – Memorial
Descritivo do edital. Tipo: Maior Lance. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 –
Habilitação, N° 02 – Proposta até às 9h e 30min do dia 27/12/2012, e reunião de Licitação às 9h e
40min. Período de Disponibilização do Edital: 26/11/2012 à 26/12/2012. Período de visita técnica: de
26/11/2012 à 26/12/2012, durante o horário comercial, exceto aos sábados, domingos e feriados
e pontos facultativos, sendo que as mesmas poderão ser agendadas previamente na Divisão de
Fiscalização, através do fone (19) 3855-9632/9636/9608.  Socorro, 22 de novembro de 2012.
O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações 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, nº 71, centro, Socorro, São

O Órgão de Emissão de Carteiras de Trabalho da cidade de Socorro convoca as pessoas
abaixo relacionadas para comparecer, com urgência,  em sua sede localizada no Centro
Administrativo Municipal, à Avenida José Maria de Faria, nº 71. Outras informações pelo telefone
(19) 3855-9620.

 Jonatas Alves Pereira - nasc. 17/01/1996 - filho de Junior Alves Pereira e Sueli Aparecida
Massoni Alves. 

Manuel Alves Barbosa Junior - nasc. 07/11/1994 - filho de Manuel Alves Barbosa e Nivalda
Rosa da Silva. 

Bruno Eduardo de França - nasc. 12/01/1996 - filho de Isac de França e Cleusa Ribeiro de
França. 

Maira Galina Porto Franco - nasc. 03/10/1995 - filho de Francisco Donizetti Franco e Maria
Doroteia de Oliveira Franco. 

Stephanie Fernanda Bueno Zomignani - nasc. 21/02/1996 - filha de Clayton Roberto Zomignani
e Debora Bueno de Souza. 

Patricia Rosa da Silva - nasc. 18/05/1995 - filha de Pedro Bueno da Silva e Cleusa Garcia da
Rosa Silva. 

Vera Lúcia Batista Franco - nasc. 02/09/1974 - filha de Raul Batista Franco e Albertina
Aparecida da Silva Franco.

                                           Carteira de Trabalho  
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Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9610, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos,
feriados e pontos facultativos, com Alexandra, Jéssica, Bianca ou Mykner.
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.

Ao IMESP
Autorizo a Publicação na Seção “I” do Diário dos Municípios da matéria referente:
                                                    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 129/
2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012, cujo objeto é a Aquisição de placas de
inox para inauguração e placas em chapa de aço galvanizado para nomeação de rua,
para o Departamento de Comunicação Social e Divisão de Trânsito, desta Municipalidade,
conforme especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital, para
a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento da Pregoeira, de 12/11/2012,
disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a
saber:
a) METALÚRGICA BRONZART LTDA. - ME, para o seguinte lote:
Lote 1: pelo valor total de R$ 18.855,40 (Dezoito Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e
Quarenta Centavos);
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial.
                                                Socorro, 19 de novembro de 2012.
                               Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

                                            Extrato Trimestral Novembro de 2012
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012 originada
no Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2012 - PROCESSO
Nº 060/2012/PMES - Objeto: Aquisição de diversos medicamentos, 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: 11/05/2012 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, 16 de novembro de
2012.
                                           ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012
Aquisição de diversos medicamentos, com entregas parceladas no período de 12 (doze) meses
ou até o esgotamento das quantias, conforme especificações constantes no anexo II do edital.
PROCESSO 060/2012
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2012

                                    Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

LEI  Nº 3685/2012

LEI  Nº 3686/ 2012

“Altera o Artigo 2º da Lei nº3314/2009, alterada pela Lei nº 3332/2009 que instituiu o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Socorro – COMDER, 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 - O Art. 2º da Lei Municipal n.º 3314 de 29 de setembro de 2009,  alterada pela Lei Municipal
nº 3332 de 09 de dezembro de 2009,  que dispõe sobre Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável de Socorro– COMDER,  passa a ter a seguinte redação:
“Art. 2º - Ao Conselho ora constituído compete:
I – Estabelecer diretrizes para formulação de políticas de desenvolvimento da
agricultura e agroindústria;
II – Promover a integração dos setores públicos e privados envolvidos com a agricultura
(Produção, Comercialização, armazenamento, industrialização, transporte, pesquisa,
assistência técnica, insumos, créditos, tributação, legislação e outros);
III – Aprovar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e anualmente
aprovar o programa de trabalho, acompanhando a sua execução;
IV – Apoiar o desenvolvimento de cooperativismo e do associativismo na área rural;
V – Manter intercâmbio com os conselhos similares, visando o encaminhamento de
reivindicações de interesses comuns;
VI – Assessorar o Poder Executivo Municipal em matérias relacionadas  aos
Agronegócios;
VII – Analisar permanentemente o setor agrícola, propondo medidas ao seu
desenvolvimento sustentável;
VIII – Emitir pareceres relativos ao setor agrícola;
IX – Fiscalizar toda e qualquer intervenção e ações de investimento no município, de
acordo com as atividades pertinentes ao setor agropecuário.
X – Administrar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Novembro 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

“Denomina “Maestro Luiz Gonzaga Franco” o Conservatório Municipal de Música
(C.M.M.) da Estância de Socorro, instituído pela Lei Municipal Nº 3678/2012 de 08 de
agosto de 2012".
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 - O Conservatório Municipal de Música (C.M.M.) da Estância de Socorro, instituído pela Lei
Municipal Nº 3678/2012 de 08 de agosto de 2012, fica denominado “Maestro Luiz Gonzaga
Franco”.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Novembro 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

LEI  Nº 3687 / 2012

“Autoriza o Poder Executivo, por intermédio do Conservatório Municipal de Música, inserido na
estrutura do Departamento de Cultura, a celebrar convênio com o Instituto Cultura & Arte (ICA),
para os fins que especifica.”
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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 o Poder Executivo Municipal, por intermédio do Conservatório Municipal de Música,
órgão inserido na estrutura do Departamento de Turismo e Cultura, autorizado a celebrar convênio
com o Instituto Cultura & Arte – ICA, objetivando a implantação e funcionamento de um Conservatório
de Música no Município de Socorro, nos termos da minuta de convênio em anexo, que fica fazendo
parte integrante desta Lei.
Art. 2º - Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em razão da execução desta Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Novembro 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

 “MINUTA DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESTÂNCIA DE SOCORRO, POR
INTERMÉDIO DO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE MÚSICA, ÓRGÃO INSERIDO NA ESTRUTURA
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E O INSTITUTO CULTURA & ARTE - ICA,
VISANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS PARTÍCIPES PARA A IMPLANTAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA”
O MUNICÍPIO DE SOCORRO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°
_____, com sede na ......................................., neste ato representada por sua Prefeita a Sra.
............................, brasileira, estado civil, profissão, portadora do R.G. n.º ............., inscrita no
CPF/MF sob n.º ........................., residente e domiciliada à Rua ................................... n.º ...,
doravante designada CONVENENTE, e o INSTITUTO CULTURA & ARTE - ICA, inscrito no CNPJ/
MF sob o n.º ___, com sede à Rua ................................... n.º ..., em......................, neste ato
representada, pelo seu Presidente, o Sr. , brasileiro, ____, portador do RG n.º ____ e do CPF/MF
n.º ______, doravante designado CONVENIADO, celebram o presente convênio que se regerá
pela Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e pelas
seguintes cláusulas e condições:
                                                 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1 - Constitui objeto do presente convênio a transferência de recursos financeiros na forma de
subvenção, destinados ao CONVENIADO, associação, com características de uma organização
da sociedade civil de interesse público, sem fim lucrativo, com o objetivo de desenvolver atividades
culturais, através do ensino musical em diversos segmentos em especial a alunos de baixa renda.
                          CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
1 – Compete ao  Município de Socorro, intermediada pelo Departamento de Turismo e Cultura,  no
qual está inserido o Conservatório Municipal de Música:
a) transferir ao CONVENIADO os recursos financeiros consignados na cláusula nona do presente
convênio, mediante repasses nas datas e condições estipuladas;
b) acompanhar, supervisionar e fiscalizar o desenvolvimento do presente convênio;
c) apoiar tecnicamente o CONVENIADO para o cumprimento integral do convênio;
d) supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados
pelo CONVENIADO em decorrência deste convênio;
e) exigir padrões mínimos de qualidade, definidos pelo Departamento Municipal de Cultura, bem
como por aqueles que forem responsáveis pelo Conservatório Municipal de Música;
f) examinar e aprovar as contas dos recursos financeiros repassados ao CONVENIADO;
g) supervisionar as atividades desenvolvidas;
h) assinalar prazo para que o CONVENIADO adote as providências necessárias para o exato
cumprimento das obrigações decorrentes deste convênio, sempre que verificada alguma
irregularidade, inclusive com a retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento
das improbidades ocorrentes.
                       CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
1- Compete ao INSTITUTO CULTURA & ARTE – ICA, ora CONVENIADO:
a) ofertar cursos de iniciação musical para crianças a partir de 04 anos, através de aulas coletivas,
divididas por semestres;
b) ofertar cursos regulares de canto e coral para crianças, jovens e adultos, com aulas coletivas,
divididos por semestres;
c) ofertar cursos de instrumentos específicos para adolescentes e adultos, com aulas coletivas e
individuais, divididos por semestres;
d) promover o intercâmbio com outras escolas, grupos e instituições ligadas ao ensino musical;
e) proporcionar e realizar atividades que atendam o interesse das crianças, jovens e adultos
deste município, a fim de formar músicos, cidadãos e multiplicadores destas ações pela qual
participam e promovendo o desenvolvimento cultural e social;
f) cumprir rigorosamente os procedimentos exigidos para liberação de verbas;
g) apresentar nas datas determinadas pela CONVENENTE o demonstrativo da correta aplicação
dos recursos;
h) prestar contas nos moldes das instruções específicas e editadas pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, dos recursos repassados;
i) prestar todos os esclarecimentos solicitados pelos órgãos municipais.
j) manter contabilidade e registros atualizados, relativos aos recursos oriundos do presente
convênio, à disposição dos órgãos fiscalizadores;
k) oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência no ensino musical e atendimento
gratuito a todos os seus alunos, sendo permitida a cobrança tão somente de taxa simbólica de
inscrição e matrícula, cujos valores arrecadados deverão ser utilizados no custeio das despesas
do Conservatório Municipal de Música;
l) submeter-se a supervisão do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, adotando as medidas
determinadas pelo mesmo;
                                 CLÁUSULA QUARTA – DOS CURSOS OFERTADOS
Os cursos oferecidos no Conservatório Municipal de Música da Estância de Socorro, cuja
implantação e desenvolvimento ficará a cargo do CONVENIADO serão:
I –  Canto Coral;
II – Contrabaixo Acústico;
III – Contrabaixo Elétrico;
IV – Musicalização Infantil;
V–   Piano;
VI – Violino;
VII – Violão e
VIII – Teoria Musical.
       CLÁUSULA QUINTA– DA METODOLOGIA DE ENSINO ADOTADA PELO CONVENIADO
O CONVENIADO deverá introduzir a aprendizagem dos conceitos e estratégias da música popular,
com o objetivo de quebrar a barreira entre música erudita e popular, a fim de que o aluno formado
no curso tenha um conhecimento completo e tenha maior preparo técnico inclusive para o mercado
de trabalho.
Os princípios metodológicos baseiam-se em:
I – mostrar que o aluno precisa compreender que pode fazer frases musicais coerentes sabendo
tocar uma ou duas notas;
II – o educador deve utilizar durante todo o curso o princípio de estímulo a inventividade e descoberta;
III – buscar a integração com outras disciplinas e um incentivo de trabalho em grupo;
IV – utilizar arranjos de músicas que fazem parte da cultura brasileira: juninas, natalinas,
carnavalescas, entre outras, permitindo aos alunos uma ampliação dos conhecimentos da cultura
de seu meio.
           CLÁUSULA SEXTA- DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA
                      METODOLOGIA ADOTADA REALIZADOS PELO CONVENIADO
Todas as atividades do conservatório deverão ter acompanhamento da direção e dos professores,
cujas atuações serão sempre no sentido de atingir os objetivos propostos com êxito.
A avaliação pedagógica será tarefa coletiva de professores e direção, para perceberem se estão
próximos ou distantes dos objetivos que foram traçados, servindo os resultados para retomada de
decisão.
                            CLÁUSULA SÉTIMA – DA RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO
Na sala de aula, a relação professor-aluno será mediada pelos conhecimentos a serem transmitidos.
O que se tornará necessário é que o professor domine este conhecimento, assim como a metodologia
de sua elaboração, para que possa exercer o seu papel mediador, possibilitando ao aluno tomar
consciência de sua condição de sujeito, herdeiro dos conhecimentos dos quais irá se apropriar, e
responsável pelo seu avanço histórico.
                                         CLÁUSULA OITAVA – DA INFRAESTRUTURA
O CONVENENTE disponibilizará o Conservatório Municipal de Música de Musica, para que o
CONVENIADO possa implantar e desenvolver o ensino de música nos moldes traçados neste
Convênio.

Os bens móveis computadores, instrumentos musicais, mobílias etc. utilizados no Conservatório
Municipal de Música são de propriedade e responsabilidade do CONVENIADO, conforme consta
no Anexo Único do presente Convênio.
O CONVENIADO se responsabilizará pela contratação de profissionais técnicos necessários para
a implantação do ensino musical, devendo arcar com os custos trabalhistas ensejados, dispondo
de equipe técnica composta minimamente pelos seguintes profissionais:
I – Professor de Cordas;
II – Professor de Violão;
III – Professor Contrabaixo Acústico e Elétrico;
IV – Professor de Piano;
V – Professor de Musicalização Infantil e Canto Coral;
VI – Professor de Matérias Teóricas;
VII – Secretária Executiva e
VIII – Contador.
A ausência de qualquer um dos professores acima mencionados somente será permitida no caso
da impossibilidade ou inviabilidade de oferta dos cursos musicais correspondentes ao campo de
atuação do profissional, cuja avaliação dos fundamentos apresentados em justificativa que deverá
ser elaborada por escrito pelo CONVENIADO, será realizada pelo Departamento de Cultura.
                                                CLÁUSULA NONA - DO VALOR
Além da viabilização do bem imóvel municipal, onde está localizado o Conservatório Municipal de
Música, para a implantação da Escola de Ensino Musical, estima-se em R$ 120.000,00 (Cento e
vinte mil reais) o valor anual com a execução do presente Convênio que correrão por conta de
dotação orçamentária
I - O valor do presente convênio poderá ser revisto a qualquer tempo pelas partes.
II - O valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), será dividido em 12 parcelas iguais
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), repassados mensalmente em favor do CONVENIADO, até o 5º
dia útil de cada mês.
III – O CONVENIADO poderá buscar recursos de outras entidades públicas para custear gastos
excedentes ou para  implementação de novos cursos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este convênio vigorará pelo período de 12 meses, contados a partir de sua assinatura, podendo,
no entanto, ser prorrogado de acordo com o interesse dos partícipes, mediante termo aditivo, até
o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
                      CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CONVENIADO prestará contas ao Município, da seguinte forma:
I – mensalmente, após o recebimento de cada parcela, acompanhada do demonstrativo Integral
das Receitas e Despesas:
a) relatório consolidado de dados quantitativos e qualitativos dos atendimentos mensais e de
informação relacionadas às ações que demonstrem o alcance das metas de qualidade definidas
no Projeto ou Plano de Trabalho;
b) relatório de execução físico-financeiro.
II – entrega da prestação de contas anual até o dia 31 de janeiro do exercício subsequente, nos
moldes da instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acompanhada do Demonstrativo
de Receita e Despesas e do Relatório Avaliativo das atividades anuais desenvolvidas junto ao
Departamento de Cultura;
Parágrafo único – O não cumprimento pelo CONVENIADO de qualquer obrigação estabelecida
neste convênio ensejará a suspensão dos repasses.
                                 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DESPESAS
As despesas decorrentes do presente convênio correrão por conta de dotações próprias
consignadas no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Socorro, suplementadas se
necessário.
                       CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
Este convênio poderá a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer das partes, ser denunciado,
mediante notificação prévia de trinta dias, ressalvadas as hipóteses de rescisão por descumprimento
de suas cláusulas ou por infração legal. Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas
obrigações assumidas, até a data do rompimento do acordo.
                                  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
Este convênio poderá ser aditado, por acordo entre os partícipes, nos casos de reformulação do
Projeto ou Plano de Trabalho apresentado, bem como para prorrogação do prazo de vigência ou
suplementação de seu valor.
                                  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
A eficácia deste convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no órgão de
imprensa responsável pelas publicações dos atos oficiais do Município, no prazo de vinte dias a
contar da data de sua assinatura, contendo os seguintes elementos:
I – espécie, número do instrumento, nome e CNPJ/CPF dos partícipes e dos signatários;
II – resumo do objeto;
III – crédito pelo qual correrá a despesa;
IV- prazo de vigência e data da assinatura.
                                           CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Os casos omissos e as controvérsias surgidas entre as partes, durante a execução deste
convênio, que não forem solucionadas administrativamente, serão dirimidas judicialmente perante
o Foro da Comarca de Socorro.
                             CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Aplicam-se a este convênio toda legislação e normas vigentes sobre o assunto, e, por estarem de
acordo, firmam os partícipes o presente termo, em 3 (três) vias, para um só efeito, na presença
das testemunhas abaixo identificadas.
Local e data.
Prefeito do Município
Representante Legal Instituto Cultura & Arte
Testemunhas:
1. ______________________________

2. ______________________________

LEI  Nº 3688 / 2012

“Abertura de Crédito Adicional Suplementar”
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 aberto no Departamento de Finanças / Contabilidade, um Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 2.121.555,44 (Dois Milhões e Cento e Vinte e Um Mil e Quinhentos e Cinqüenta e
Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos), destinado para reforço das seguintes dotações do
orçamento vigente:
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

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

Art. 3o. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Novembro 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

LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 193/2012

“Altera dispositivos do Anexo II, da Lei Complementar nº 120 de 22 de outubro. de 2007.”
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. 1.º - Esta Lei altera a classificação de área situada entre o Recinto de Exposições “João
Orlandi Pagliusi”, o Loteamento A.F. Barbosa e o Rio do Peixe, margeada em parte de sua extensão
pela Estrada Vicinal Farmacêutico Oswaldo Paiva e Avenida dos Pássaros passando de Zona
Predominantemente Residencial 3 para Zona Predominantemente Residencial 1.
Art. 2.º - No Anexo II da Lei Complementar Municipal n.º 120/2007 fica excluída a “Estrada Vicinal
Farmacêutico Osvaldo Paiva” da relação de logradouros abrangidos pela “Zona Predominantemente
Residencial 3”;
Art. 3.º - Fica incluído no Anexo II da Lei Complementar Municipal n.º 120/2007, no trecho referente
a “Zona Predominantemente Residencial 1”, o ítem “I” com a seguinte redação:
 “Anexo II - ........
ZONA PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL 1
(...)
I – Fica determinada como Zona Predominantemente Residencial-1, uma FAIXA DE
TERRA na Estrada Vicinal Farmacêutico Osvaldo Paiva no lado esquerdo, sentido
centro-bairro, com início na coordenada UTM:
coordenada UTM  343.149,62 E, 7 502.970,77 N, segue até a
coordenada UTM  343.080,02 E, 7 503.055,43 N, segue até a
coordenada UTM  343.024,63 E, 7 503.084,97 N, segue até a
coordenada UTM  342.979,23 E, 7 503.124,96 N, segue até a
coordenada UTM  342.942,26 E, 7 503.186,40 N, segue até a
coordenada UTM  342.918,44 E, 7 503.041,44 N, segue até a
coordenada UTM  342.737,71 E, 7 503.015,52 N, segue até a
coordenada UTM  342.634,51 E, 7 502.894,93 N, segue até a
coordenada UTM  342.564,20 E, 7 503.549,96 N, segue até a
coordenada UTM  342.682,31 E, 7 503.448,40 N, segue até a
coordenada UTM  342.776,30 E, 7 503.499,94 N, segue até a
coordenada UTM  343.041,20 E, 7 503.526,09 N, segue até a
coordenada UTM  342.218,02 E, 7 503.405,61 N, segue até a
coordenada UTM 343.229,42 E, 7 503.274,36 N, seguindo até a coordenada UTM 343.149,62
E, 7 502.970,77 N, onde teve início esta descrição.
Art. 4.º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
                 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Novembro 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

“Altera o Capítulo VII - DA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS (Arns. 142 a 150-B) - da Lei Complementar nº 120/2007.
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 – O Capítulo VII da Lei Complementar nº 120, de 22 de outubro de 2007, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“CAPÍTULO VII - DA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS (Arts. 142 a 150-B)
Art. 142 – Os loteamentos e empreendimentos imobiliários, considerados como tais os
assentamentos sobre imóveis com destinação urbana, ainda que localizados em zona rural,
consolidados anteriormente à data da presente Lei que altera o Capítulo VII da Lei Complementar
nº 120/2007, poderão ser regularizados na forma prevista nesta Lei Complementar, de modo a
garantir o direito social à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como
o pleno desenvolvimento das funções sociais da posse, da propriedade urbana e da cidade,
conferindo titulação aos seus ocupantes.
Art. 143 – Considera-se situação consolidada aquela em que o prazo de ocupação da área, a
natureza das edificações existentes, a localização das vias de circulação ou comunicação, os
equipamentos públicos disponíveis, urbanos ou comunitários, dentre outras circunstâncias
peculiares, indiquem a irreversibilidade da posse que induza ao domínio.
Art. 144 – A regularização fundiária de interesse social caracteriza-se na presença dos seguintes
requisitos:
I – Em terras particulares, quando haja ocupação, titulada ou não, predominantemente de
população de baixa renda e para fins residenciais, de forma mansa e pacífica, por pelo menos
5 anos; ou
II – Em imóveis situados em ZEIS ou em terras públicas declaradas de interesse social para
implantação de projetos de regularização fundiária pela União, pelo Estado ou pelo Município.
Art. 145 – Considera-se regularização fundiária de interesse específico aquela em que não
esteja caracterizado o interesse social nos termos do art. 144 desta Lei Complementar.
Art. 146 – O procedimento de regularização fundiária de interesse social ou específico deverá
obedecer ao disposto na Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009, e nas normas técnicas de serviço
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.
Art. 147 – A regularização fundiária poderá ser promovida pela União, pelo Estado, pelo Município
e também por: 
I – seus beneficiários, individual ou coletivamente;  
II – cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais,
organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham
por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária; e
III – responsáveis pelo parcelamento do solo.
Parágrafo único – Os legitimados previstos no caput poderão promover todos os atos necessários
à regularização fundiária, inclusive os atos de registro.
Art. 148 – No âmbito da regularização fundiária, o Município aceitará, para fins de composição
das áreas públicas do parcelamento do solo, de que tratam os artigos 29 e 131 desta Lei
Complementar, os seguintes percentuais:
I – Regularização fundiária de interesse social: isenção
II – Regularização fundiária de interesse específico:
a) Em parcelamentos do solo que caracterizem loteamento, ou seja, com abertura de novas vias
de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias
existentes: mínimo de 15 % (quinze por cento); e
b) Em parcelamentos do solo que caracterizem desmembramento, ou seja, com aproveitamento
do sistema viário existente, desde que não implique a abertura de novas vias e logradouros, nem
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes: isenção

LEI  Nº 3675 / 2012

“Declara de utilidade pública a ACE - Associação Comercial e Empresarial de Socorro.”
                     “De autoria do Vereador Lauro Aparecido de Toledo - PTB”
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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ACE - Associação Comercial e Empresarial de
Socorro, entidade sem fins lucrativos, constituída sob forma de associação, com prazo de
duração indeterminado, sede e foro à Rua José Angelo Calafiori nº 72, neste município de Socorro,
Estado de São Paulo.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 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

* Republicado por incorreção
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Art. 149 – O projeto de regularização fundiária deverá definir, no mínimo, os seguintes elementos: 
I – as áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver necessidade, as edificações que serão
realocadas; 
II – as vias de circulação existentes ou projetadas e, se possível, as outras áreas destinadas a
uso público; 
III – as medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade urbanística, social e ambiental
da área ocupada, incluindo as compensações urbanísticas e ambientais; 
IV – as condições para promover a segurança da população em situações de risco, considerado
o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; e
V – as medidas previstas para a adequação da infraestrutura básica. 
Art. 150 – A regularização jurídica do parcelamento do solo, a qual compreende a aprovação do
projeto de regularização fundiária pelo Município e pelo órgão ambiental competente, o devido
registro no Ofício de Registro de Imóveis e os demais atos atinentes a situações dominiais,
independe da regularização urbanística do parcelamento, entendida esta como a implantação,
de fato, dos índices e requisitos urbanísticos.
Art. 150 A – Para os fins do disposto no artigo 150 desta Lei Complementar, a autoridade
licenciadora deverá definir, nas licenças urbanística e ambiental da regularização fundiária de
interesse específico, as responsabilidades relativas à implantação: 
I – do sistema viário; 
II – da infraestrutura básica; 
III – dos equipamentos comunitários definidos no projeto de regularização fundiária; e
IV – das medidas de mitigação e de compensação urbanística e ambiental eventualmente
exigidas, inclusive em pecúnia. 
§ 1º – A critério da autoridade licenciadora, as responsabilidades previstas no caput poderão
ser compartilhadas com os beneficiários da regularização fundiária de interesse específico,
com base na análise de, pelo menos, 2 (dois) aspectos: 
I – os investimentos em infraestrutura e equipamentos comunitários já realizados pelos
moradores; e 
II – o poder aquisitivo da população a ser beneficiada. 
§ 2º – As medidas de mitigação e de compensação urbanística e ambiental exigidas na forma do
inciso IV do caput deverão integrar termo de compromisso, firmado perante as autoridades
responsáveis pela emissão das licenças urbanística e ambiental, ao qual se garante força de
título executivo extrajudicial. 
§ 3º – A aprovação do projeto de regularização fundiária nos termos do caput deste artigo não
exime o Município de promover o devido procedimento administrativo, para apuração dos
responsáveis pelo parcelamento irregular do solo, a fim de se exigir a compensação pecuniária
ou in natura pelas áreas destinadas ao domínio público, nos termos do art. 148, II, “a”, desta Lei
Complementar, assim como o cumprimento das responsabilidades previstas neste artigo.
§ 4º – A aprovação prevista no caput deste artigo não exime os responsáveis pelo parcelamento
irregular do solo de suas responsabilidades penais, civis e administrativas, ainda, da
compensação pecuniária ou in natura pelas áreas destinadas ao domínio público, nos termos do
art. 148, II, “a”, desta Lei Complementar, assim como do cumprimento das responsabilidades
previstas neste artigo.
Art. 150 B – Para fins de regularização urbanística do parcelamento do solo de interesse
específico, a qual compreende a implantação, de fato, dos índices e requisitos urbanísticos,
assim como para fins de responsabilização dos responsáveis pelo parcelamento do solo, atendido
o disposto no art. 148, II, “a”, os demais índices e requisitos urbanísticos previstos nesta Lei
Complementar poderão, por decisão devidamente fundamentada, sob parâmetros de razoabilidade
e proporcionalidade, ser abrandados ou dispensados pelo Município, conforme determine a
realidade concreta do parcelamento, de forma a se definir parâmetros urbanísticos e ambientais
específicos para o parcelamento a ser regularizado, em atendimento aos princípios urbanísticos
da real necessidade, da subsidiariedade e da viabilidade da legislação urbanística.”
Art. 2º – Ficam revogados os parágrafos únicos dos artigos 144 e 150 da Lei Complementar nº
120, de 22 de outubro de 2007.
Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições
em contrário.
                   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Novembro 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
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LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2012

“Dá nova redação ao § 2º do Art. 139 da Lei Complementar nº 120/2007.”
De autoria do Vereador Andre Eduardo Bozola de Souza Pinto - PTB

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- - O § 2.º do Art. 139 da Lei Complementar nº 120/2007 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 139 - ........
Parágrafo Primeiro -  ..........
Parágrafo Segundo – Exceto  os desdobros de lotes cuja área mínima resultante seja de 125,00 m²
(cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada de 5,00m (cinco metros), exclusivamente nos
seguintes locais: Jardim Teixeira, Jardim Araújo, Jardim Calafiori, Jardim Gollo, Vila São Benedito
(Vila Nova), Jardim Bela Vista, Jardim Santa Terezinha,  Santa Cruz, Parque Ferruccio II e III, Jardim
Carvalho, Vila Santa Maria e  Loteamento San Remo, Solar do Cruzeiro, Nossa Senhora da
Aparecida, Recreio dos Artistas (Bairro da Abadia), Loteamento Santa Helena e Loteamento Colina
Cintra Franco.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Novembro 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

DECRETO Nº 3110/2012

· Leitura dos documentos recebidos pelo
Conselho;
· Análise e deliberação sobre a elaboração
de um plano municipal de atendimento de
crianças e adolescentes usuárias de álcool
e outras drogas;
· Deliberação sobre a participação do COMAD
na Audiência Pública que será realizada pelo
CMDCA e CMAS;
· Análise e deliberação sobre a possibilidade
de realização de uma Reunião Ampliada do
COMAD de Socorro com os demais
Conselhos Municipais Antidrogas e
Prefeituras dos municípios da Região.
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”.

     Pauta Sessão Ordinária do
    COMAD do dia 29/11/2012:

· Leitura dos documentos recebidos pelo
Conselho;
· Apresentação de relatórios das Comissões
Especiais de Trabalho;
· Discussão sobre os últimos detalhes para
a realização da Audiência Pública Conjunta
CMDCA/CMAS.
A sessão será realizada a partir das
20h30min no edifício do CRAS (Rua Barão
de Ibitinga n° 593, Centro, Socorro/SP).
Após a Sessão Plenária Ordinária será
realizada uma Sessão Plenária
Extraordinária para deliberação sobre a
eleição dos cargos de direção do Conselho.
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 29/11/2012:

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONSIDERANDO o artigo 4º da Lei Complementar 57/2001 que institui as Tabelas de Valores por
metro quadrado do tipo da construção e terreno;
CONSIDERANDO o parágrafo 3º do artigo 32 da Lei Complementar 59/2001;
CONSIDERANDO que o índice inflacionário apurado pelo IPCA/IBGE é de 5,28% (cinco vírgula
vinte e oito por cento) para o período de Outubro/2011 a Setembro/2012.

DECRETA:
Art. 1º - As Tabelas de que trata o artigo 4º da Lei Complementar 57/2001, que estabelecem a
forma de apuração do valor venal de imóveis, sobre o qual será aplicado o coeficiente de correção,
descrito no artigo 3º da Lei Complementar nº 59/2001, para efeito de lançamento do IPTU, passam
a vigorar, para o exercício de 2013, com os seguintes valores:
I - TABELA DE VALORES DO METRO QUADRADO DO TIPO DA CONSTRUÇÃO

II – TABELA DE VALORES DO METRO QUADRADO DO TIPO DE TERRENO

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de Novembro de 2012.
Publique-se

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

Reginaldo Eugênio Mosini - Diretor Depto de Tributação, Arrecadação e Fiscalização
* Republicado por incorreção
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Sessão Ordinária de 19 de novembrode 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: Ata da Sessão Ordinária de 05 de novembro de 2012 e Atas das Sessões
Extraordinárias de 05 de novembro de 2012. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente recebido da senhora Prefeita
Ofício n.º 683/2012:encaminha resposta prestada pelo Departamento de Limpeza Pública à
Ouvidoria da Câmara Municipal.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Ouvidoria
desta Casa de Leis;
Ofício n.º 684/2012:encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 37/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio Oliveira,que solicitou informações sobre aquisição de Aparelho Ultrassom.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 688/2012:encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 32/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio Oliveira, que solicitou informações sobre o funcionamento do Posto de Saúde da
Família do Bairro São Bento. Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 689/2012:encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 38/2012, da Vereadora
Sheila Marcurio Oliveira,que solicitou informações sobre cumprimento da Lei Complementar nº
165/2011.Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 690/2012: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 34/2012, da Vereadora
Sheila Marcúrio Oliveira, . Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 692/2012:encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de
outubro de 2012. Deliberação do senhor Presidente:encaminhe-se à Comissão de Finanças e
Orçamento para apreciação e emissão de pareceres;
Ofício n.º 700/2012:informa o recebimento das indicações apresentadas na sessão ordinária de
05 de novembro próximo passado. Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos vereadores.

Expediente recebido de diversos
Comunicados do Ministério da Saúde: informam a liberação de recursos para o município de
Socorro no valor total de R$ 274.778,23 para o Fundo Municipal de Saúde de Socorro.Deliberação
do senhor Presidente:à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 22/2012 da Corporação de Guias Mirins de Socorro:encaminha cópia de reportagem
publicada no Jornal “O Município” quanto aos trabalhos desta instituição.  Deliberação do senhor
Presidente:à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 0041/2012 da Associação Comercial e Empresarial de Socorro: solicitaprovidências
quanto às ações doDER/SP que bloqueiam acessos a estabelecimentos comerciais situados à
Rod. Capitão Barduíno.Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 2133/ASPAR/MT do Ministério dos Transportes: em resposta ao Requerimento n.º
161/2012, do Vereador Pedro Sabio Nunes, informando a impossibilidade de atender a solicitação
de doação de micro-ônibus.  Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 674/2012/GM-ME do Ministério do Esporte: em resposta ao Requerimento n.º 162/
2012, do Vereador Pedro Sabio Nunes, informando a impossibilidade de atender a solicitação de
destinação de verbas para aquisição de um micro-ônibus. Deliberação do senhor Presidente:à
disposição dos vereadores;
Ofício da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária – Regional São Paulo:
solicita a fiscalização e providências quanto ao estado de antena de radiodifusão localizada à Rua
das Sibipirunas, 450, Bela Vista, neste município.  Deliberação do senhor Presidente:à disposição
dos vereadores.

Expediente apresentado pelos senhores vereadores
Ofício n.º 25/2012 - DAF da presidência desta Câmara Municipal: encaminha o Balancete
Financeiro referente ao mês de outubro de 2012.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
se à Comissão de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 66/2012 da Vereadora Sheila Marcurio Oliveira:dispõe sobre a
obrigatoriedade da concessão, pelo Poder Executivo, de kit de higiene bucal e dá outras
providências.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para
análise e elaboração dos pareceres;
Projeto de Lei n.º 67/2012 da Vereadora Sheila Marcurio Oliveira:dispõe sobre disponibilizar
a vacina antigripe a todos os funcionários públicos municipais.  Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;
Moção n.º 02/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: manifesta apoio ao
movimento que clama por alterações legislativas necessárias para a segurança pública.  Deliberação
do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação para análise e elaboração
de parecer;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei Complementar n.º 17/2012da Comissão Permanente de Justiça e
Redação e da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano e
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Rural: altera redação do artigo 1.º do Projeto de Lei Complementar 17/2012.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-sea presente Emenda à Ordem do
Dia para apreciação e votação;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 54/2012 da Comissão Permanente de Finanças e
Orçamento:altera previsão orçamentária para possibilitar a aquisição de máquina
retroescavadeira traçada.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-sea
presente Emenda à Ordem do Dia para apreciação e votação;
Emenda n.º 02 ao Projeto de Lei n.º 54/2012 da Comissão Permanente de Finanças e
Orçamento:altera previsão orçamentária para possibilitar a contratação de pessoa
jurídica terceirizada na área de esportes.Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-sea presente Emenda à Ordem do Dia para apreciação e votação;
Emenda n.º 03 ao Projeto de Lei n.º 54/2012 da Comissão Permanente de Finanças e
Orçamento: altera previsão orçamentária da Câmara Municipal para dotar o Poder
Executivo de mais condições para implementação de regularização fundiária.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se a presente Emenda à Ordem do
Dia para apreciação e votação;
Emenda n.º 04 ao Projeto de Lei n.º 54/2012 da Comissão Permanente de Finanças e
Orçamento: altera previsão para possibilitar a contratação de curso profissionalizante
para jovens. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se a presente Emenda à
Ordem do Dia para apreciação e votação;
Emenda n.º 05 ao Projeto de Lei n.º 54/2012 da Comissão Permanente de Finanças e
Orçamento: altera previsão orçamentária para destinar subvenção social ao Hospital
de Câncer de Barretos/SP.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se a
presente Emenda à Ordem do Dia para apreciação e votação;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 72/2012 da Comissão Permanente de Finanças e
Orçamento: altera redação do artigo 1.º do Projeto de Lei n.º 72/2012. Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se a presente Emenda à Ordem do Dia para
apreciação e votação;
Requerimentos do Vereador Tarcisio Francisco Sartori Junior: n.º 180/2012,
requerendoa dispensa da discussão e votação das Redações Finais do Projeto de Lei
nº 72/2012, que altera a Lei 3314/2009, que dispõe sobre o COMDER e Projeto de Lei
Complementar nº 16/2012, que altera o Anexo II da Lei Complementar nº 120/2007, de
acordo com o artigo 246 do Regimento Interno da Câmara Municipal;n.º 183/
2012,requerendo parara que seja constado em ata um Voto de Congratulação à
“Corporação de Guias Mirins” de nosso município, pelos 40 anos de existência, sempre
educando os jovens, ministrando cursos profissionalizantes, visando inseri-los no
mercado de trabalho; n.º 184/2012, requerendo  ouvido o Plenário, na conformidade do
Artigo 187, “I” do Regimento Interno da Câmara, para que viabilize no site da Câmara
Municipal o Link do abaixo assinado eletrônico – VAMOS REAGIR SÃO PAULO, em favor
da Segurança Pública para criação de nova Legislação que visa fortalecer e aumentar
a proteção legal, tornando crimes hediondos os crimes praticados contra os agentes
da Lei. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos do Vereador Pedro Sábio Nunes: n.º 181/2012, requerendo que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Bruno Covas,Secretáriodo Meio Ambiente do Estado
de São Paulo, solicitando destinarumcaminhão coletore compactadorde lixo para
omunicípio de Socorro; n.º 182/2012,requerendoque sejaoficiado ao Excelentíssimo
Senhor Júlio Francisco Semeghini Neto, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
Regional do Estado de São Paulo, solicitando destinarum caminhão coletor e
compactador de lixo para o município de Socorro;n.º 185/2012, requerendo que seja
oficiado ao Excelentíssimo Sr. Cauê Macris, Deputado Estadual, para que para que
proceda às medidas necessárias, a fim de destinar verbas ao município de Socorro,
para aquisição de um veículo utilitário tipo, perua Kombi, para uso do Departamento de
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O VIII FATU - Festival Brasileiro de
Filmes de Aventura e Turismo – terminou
na última  quarta-feira (21), com a
premiação dos filmes que concorreram
nas categorias: Profissional, Amador,
Série para TV e Juvenil-Escola e Júri
Popular e que, nas próximas semanas,
podem ser visto na abertura das sessões
de cinema do Cine Cavalieri Orlandi,
declarou o empresário André Orlandi
Marquesi durante a premiação.

O filme “Maria Ninguém”, do carioca
Valério Fonseca, confirmou o favoritismo
levando para casa o troféu de Melhor Filme
na opinião do júri popular depois de ganhar
o prêmio de Melhor Filme Profissional.

Mas a emoção tomou conta da
esforçada equipe de alunos da E.E. Prof.
Josephina G.de F. Andreucci quando a
organizadora do evento, Vera Sanada,
anunciou que o filme “Volta aqui Moleque”
conquistava o prêmio de Melhor Filme
Juvenil-Escola. Os alunos não deixaram
de compartilhar os louros com o professor
João que não mediu esforços, nem
reservou responsabilidade ao conduzir o
grupo a sets de filmagem em cidade do
litoral paulista.

Nesse momento aumentava a
ansiedade das outras equipes das
escolas socorrenses que esperavam ser
premiadas. Tanto foi que a manifestação
de alegria da turma do Trenzinho Viverde
ao conquistar o troféu de Melhor Filme
Juvenil-Escola selecionado pelo júri
popular, não pode ser contida. “Cultura
da Água”  foi o filme produzido por esta
turminha animada!

O prêmio de Melhor Diretor foi para
Wildes Sampaio com a produção “Mistério
do Menino do Mar”, enquanto Wagner
Miranda e Marcos Carvalho apresentaram
o Melhor Roteiro em: “Na Quadra das
Águas Perdidas”.

Enquanto o prêmio de Melhor Vídeo
Reportagem foi para “Tô de Folga –
Marechal Deodoro”, de Maria Goretti,
Cláudio M. Massaro Duque conquistou o
troféu de Melhor Filme Amador com “3 Na
Cova, 2 Na Regra, 1 De Quebra”.

A Melhor Montagem ficou para “Tempo
Brasileiro” de Gabriel Meirelles Pinto e o
filme “Quadrúpede” de Andreia Calaboa
levou o troféu de Melhor Trilha. Ponto
fundamental de um filme, a fotografia de
“Vida Kalunga”, conferiu o prêmio de
Melhor Fotografia para Betânia Victor Veiga.

A VIII edição do FATU encerrou com um
coquetel servido aos presentes no saguão
do Auditório do Centro Administrativo
Municipal, onde ocorreram as exibições e
a própria premiação.

Mas isto aconteceu depois do evento
trazer à “flor da pele”, a emoção de muitos.
Depois de Vera Sanada anunciar que um
dos filmes premiados em outra edição do
FATU está participando de um Festival de
Filmes, no Japão. E depois da
representante do Departamento Municipal
de Comunicação declarar, baseada no
exemplo do aluno socorrense e assíduo
participante de outras edições do FATU,
Augusto Belluzo, que o FATU vem
acrescentando à história de vida de jovens
socorrenses ao desperta-los e instruí-los
no criativo mundo da 7ª arte, o cinema.

Saúde, visando o transporte de pacientesque necessitam de tratamento médico em
outras cidades.  Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Indicação do vereador Pedro Sábio Nunes à senhora Prefeita:nº272/2012,
sugerindopara que interceda ao departamento competente, afim de que seja feita a
substituição das lixeiras existentes na entrada de todos os bairros do município, por
outras com maior capacidade de armazenamento,ou, instalada uma segunda lixeira
ao lado das já existentes nos locais.
Deliberação do senhor Presidente: determino o devido encaminhamento das proposituras.
                              ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 19/2012
“Dispõe sobre a dispensa de servidor do emprego de Assessor Legislativo.”
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, senhor LUCIANO
KYOCHI TANIGUCHI, no uso de suas atribuições regimentais e legais, e em conformidade
com o artigo 37, II, da Constituição Federal e com o art. 8.º da Resolução n.º 12/03, da
Câmara Municipal da Estância de Socorro, dispensa, por término do contrato por prazo
determinado, HELIO MARQUES DA SILVA, portador da CTPS nº 09959,série 00228-SP,
do emprego em comissão de Assessor Legislativo, que ocupou por força de contrato de
trabalho por prazo determinado firmado para cobrir lacuna deixada pela licença
maternidadeda servidora comissionada DANIELLY FICHER DA SILVA.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 12 de novembro de 2012.
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 ou via

internet pelos siteswww.radiosocorro.com.bre www.camarasocorro.sp.gov.br
                                       Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente
Nota: a Ordem do Dia desta sessão será publicada na próxima edição do Jornal Oficial.

 FATU continua fazendo história
                  em Socorro


