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Procon Municipal amplia atendimento e agiliza casos
A Fundação Procon de São

Paulo é o ente público pioneiro na
defesa do consumidor do Brasil,
sendo considerado sinônimo de res-
peito na proteção dos direitos do
cidadão. Os frutos deste trabalho são
colhidos a cada passo dado, rumo ao
equilíbrio e harmonização das rela-
ções de consumo, e à incessante
técnica, administrativa e financeira.

Além da capital, várias são as
unidades do Procon, que funcionam
espalhados pelo Estado. No caso de
Socorro  existe o Procon Municipal,
cujo atendimento é feito nas depen-
dências da Prefeitura Municipal – do
Centro Administrativo/Prefeitura
Municipal, um serviço em convênio
com a Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor, que tem absoluta
autonomia operacional nos seus
procedimentos obedecendo aos pa-
drões, mas que pede constantes rela-
tórios das atividades de cada unidade.

O objetivo do Procon está em
elaborar e executar a política de
proteção e defesa dos consumidores
do Estado de São Paulo. Para tanto,
conta com o apoio de um grupo multi-
disciplinar que desenvolve atividades
nas mais diversas áreas de atuação.

O Procon Municipal de Socorro
é parte integrante do Departamento
de Indústria, Comércio e Serviços da
Prefeitura Municipal,  que tem como
diretor Paulo Fazoli, sendo coorde-
nado por Barbara Leite da Silva,

profissional de administração de
empresas, com curso/treinamento na
área de atendimento do Procon,
realizado recentemente em São Pau-
lo, quando se aprofundou nos conhe-
cimentos e detalhes do Código de

Defesa do Consumidor e seus pro-
cedimentos,  recebendo avaliação de
capacitação com a nota máxima, 10,
tendo ainda a guarda mirim Gabriele
Caroline de Sales Moreira, que faz o
primeiro contato com o munícipe que
busca informações.

Segundo Bárbara, o principio
deste atendimento popular com as
reclamações dos munícipes é de boa
fé, quando na verdade a grande maio-
ria das pessoas desconhece ou não
entende o código, e logo necessita de
informações de seus procedimentos,
atualizando-se nos pormenores.  A
ação inicial é de total conciliação entre
as partes – reclamante/reclamado,
visando chegar a um acordo amigável
nos eventuais dissabores ocorridos no
comércio.

O diretor do departamento,
Paulo Fazoli  entende que o trabalho
tem que ser sempre visando o melhor
bem estar possível dos consumidores
e o equilíbrio entre as relações de
consumo. O Procon Municipal de
Socorro está apto e pronto a oferecer
o melhor atendimento à população
em seu espaço no Centro Adminis-
trativo, de segunda a quinta-feira, das
9 às 17 horas, reservando a sexta-feira
para audiências conciliatórias.

Máquinas trabalham na
recuperação de estradas rurais

Neste período de verão in-
tenso com chuvas constantes e pesa-
das é normal ocorrerem os acidentes
geográficos de portes diferenciados,
na sua maioria afetando diretamente
os munícipes, principalmente os que
residem na zona rural e outras locali-
dades de risco. Socorro naturalmente
também não escapa destes trans-
tornos.

 Algumas estradas do muni-
cípio não suportaram a carga excessiva
de água despejadas pelas nuvens e
pelo transbordar dos córregos,  o que

causou erosões, buracos e valas
nos  bairros dos  Morais, Moquém e
Brejo de Cima, e até queda de ponte,
como aconteceu no bairro do Barrocão.

Para amenizar a solução e
resolver o problema, a Prefeitura
Municipal vem trabalhando. Funcio-
nários e máquinas do Departamento
de Obras, Serviços e Estradas Rurais
estão efetuando melhorias que se
fazem necessárias, para  tranquilizar o
mais rápido possível o acesso aos
munícipes.
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Centro de Convivência do Idoso proporciona
envelhecimento saudável

Os Centros de Referência do
Idoso (CRI) são unidades que foram
criadas para proporcionar assistência
integral à pessoa idosa, através de
serviços que são oferecidos gratui-
tamente à aqueles que têm 60 anos
ou mais, onde estão incluídos assis-
tência social, oficinas, lazer, apoio
familiar e infocentro, área em que se
oferece computadores com acesso à
internet.

A cidade de Socorro foi uma
das poucas contempladas pela Secre-
taria de Desenvolvimento Social –
Governo de Estado e “está funcio-
nando há poucos meses, portanto
ainda está em fase de implantação,
organização interna e estudos de
possibilidades a serem colocadas em
pratica, dentro das mais diferentes
temáticas de apoio ao idoso”, escla-
rece Mariangela de Morais Oliveira,
Chefe da Divisão de Assistência ao
Idoso.  Essa contemplação ocorreu à
partir da constatação de que 17% da
população socorrense é considerada
idosa, número extremamente alto
para um município que não chega a 40
mil habitantes.

A primeira turma de inscritos
soma 23 pessoas que chega ao CRI
diariamente pela manhã, quando
tomam café substancial e nutritivo,
posteriormente almoço elaborado
por nutricionista, com refeições varia-
das de acordo com as eventuais doen-
ças dos idosos como, por exemplo,
diabetes, quando nem tudo pode ser
ingerido,  seguido de algumas ativida-
des, afirma a fisioterapeuta coorde-
nadora, que dirige todas as ações que

se referem a um envelhecimento
saudável.

O trabalho central focado
junto aos idosos consiste inicial-
mente em motivá-los para uma vivên-
cia melhor no sentido de sua própria
valorização pessoal, quando “ensina-
mos e orientamos a todos a obter
independência e autonomia, muitas
vezes desconhecidos ou não prati-
cados por eles, despertando assim o
físico mental e promovendo a saúde”,

comenta a fisioterapeuta.
Por ora, estão sendo realiza-

das sessões de ginástica  com a preo-
cupação de observar com cautela o
limite físico de cada um, princi-
palmente os que têm idades mais
avançadas. “Esses exercícios são
reconhecidos pelos médicos e não
tem contra indicação, na medida em
que cada idoso é avaliado anterior-
mente”. Algumas outras atividades
são realizadas, como campanhas,

palestras, encontros, reuniões.
A informação é de que outras

turmas serão iniciadas, mas ainda não
se tem datas programadas, no en-
tanto, quem desejar desde já inscre-
ver-se e ficar na espera,  podem fazê-
lo através do telefone: 3895-6482 ou
ir ao local, Rua Pedro Bonetti, 188 na
Abadia/Socorro. E para os idosos que
desejarem apenas participar das ativi-
dades físicas existe a possibilidade de
inclusão.

Programa Escola de Moda inicia aulas e recebe visitas
Na terça-feira, 22, o Prefeito

Municipal, acompanhado da presidente
do Fundo Social de Solidariedade de
Socorro, e também do Diretor do Depar-
tamento de Assistência e Desenvol-
vimento Social, visitou o programa
Escola de Moda, idealizado pelo Fundo
Social Estadual e que oferece capa-
citação para o mercado de trabalho,
como o curso de corte e costura, em
parceria com o Departamento de
Assistência.

De acordo com a coordenação
do programa, “muitos alunos chegam
sem saber costurar, e saem sabendo
fazer vestido tubinho, calça e camisa,
peças bases para confeccionar qualquer
outro item do vestuário”. O projeto visa
atender pessoas em situações de
vulnerabilidade social e começou com
o curso de Corte e Costura. A duração
é de 140 horas e são destinados às

pessoas com mais de 18 anos. Não é
necessária escolaridade mínima e os
alunos recebem material didático.

A “Escola de Moda” tem como
alvo principal a capacitação profis-
sional, habilitando grande contin-
gente de pessoas para o trabalho
autônomo ou vinculado a empresas e
cooperativas, buscando a geração de
renda e melhoria da qualidade de
vida, bem como a promoção da auto-
nomia, socialização, trabalho em
equipe e autovalorização do indiví-
duo.

As aulas do curso de Corte e
Costura começaram na quinta-feira,
17, com duas turmas, a tarde e a noite,
no CEMEP/Senai, com um total de 30
alunas. Maiores informações no CRAS
(Centro de Referência de Assistência
Social) localizado na Rua Barão de
Ibitinga, 593. Telefone 3895-5503.

Inscrições para cursos do
CEMEP/SENAI começam
na Segunda

Abrem nesta segunda-feira,
28, as inscrições para cinco cursos
gratuitos oferecidos pelo Centro
Municipal de Ensino Profissiona-
lizante (Cemep) de Socorro. As op-
ções são para eletricista, costura
industrial, petchwork, marchetaria e
macramê e as inscrições seguem até
o próximo dia 1º de fevereiro.

As inscrições devem ser rea-
lizadas na sede do Cemep, à Rua

Marechal Floriano Peixoto, nº 8, no
Centro de Socorro, das 14 às 18 horas,
portando documento de identidade,
CPF e comprovante de escolaridade.
Os cursos são gratuitos e será cobrada
apenas uma taxa de matrícula, única,
no valor de R$ 50,00. Maiores infor-
mações através do (19) 3855-2299. As
aulas têm início na segunda-feira, 4
de fevereiro.
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O último domingo de manhã
foi de muito trabalho para o Projeto
Piracema, Defesa Civil e Prefeitura
Municipal de Socorro. Desde as pri-
meiras horas do dia, integrantes das
três instituições se reuniram para uma
operação de limpeza do Rio do Peixe
ao longo da cidade.

O trabalho teve como objetivo
limpar cabeceiras de pontes e demais
entulhos e lixo presentes no Rio do
Peixe, que além de causarem poluição
aumentam as chances de represa-
mento de água, o que pode contribuir
para transbordamentos neste período
de constantes chuvas.

De acordo com o coordenador
do Projeto Piracema, Hermenegildo
Tardelli, a operação contou com 3
barcos e cerca de 15 pessoas, sendo
que a Guarda Civil Municipal acom-
panhou a limpeza das pontes. O grupo
saiu do Centro de Lazer do Traba-
lhador, desobstruindo as pontes da
Praça Rachid José Maluf, Rua José
Antonio Calafiori, Rua Padre Antonio
Sampaio e João Batista P. de Araújo,
além das passarelas presentes no
trajeto, que seguiu até o bairro do
Jardim Golo.

Durante a limpeza, foram reti-
rados lixos, galhos e bambus, além do
corte de árvores, visando um curso
livre para a água que corre o rio.
“Devido ao lixo, sujeira e galhos, que
represam a água, não há vazão, sendo
importantíssimo que o curso do rio
esteja livre”, afirmou o coordenador
da Defesa Civil de Socorro, Lourenço
Luís do Prado. Dentre os entulhos
retirados, foi encontrado um com-
putador, entre outros aparelhos ele-

Piracema, Defesa Civil e Prefeitura realizam limpeza
do Rio do Peixe

trônicos. O bambuzal localizado no
trecho da Avenida Irmãos Picarelli não
foi retirado devido à falta de equipa-
mentos, o que deve ser resolvido em
breve pelo Departamento do Meio
Ambiente.

O Prefeito Municipal também
participou dos trabalhos e salientou a

importância de manter o rio limpo, “o
que contribui para o meio ambiente,
com um rio limpo, principalmente
devido ao potencial do Rio do Peixe
para Socorro, além da contribuição
para a vazão da água em períodos de
chuva, evitando transbordamentos”,
disse.

O Projeto Piracema também
ressaltou que a necessidade de contri-
buição por parte da população, que
não deve jogar lixo em ruas, vias e no
rio. Denúncias a respeito de lixos e
entulhos atirados em locais irre-
gulares devem ser realizadas no Horto
Municipal ou pelo (19) 3895-8318.

Teve início na sexta-feira, 18,
na Praça da Matriz, o Festival de Verão
2013, organizado pela Prefeitura
Municipal de Socorro e que reuniu nos
três dias de evento um grande públi-
co, que acompanharam os shows das
bandas Banana Elétrica e Sampa Crew
e também do artista Denis Castro, da
Rede Record.

A abertura do evento acon-
teceu com grande expectativa, na
sexta-feira, quando um belo público
prestigiou os sucessos do axé inter-
pretados pela banda Banana Elétrica.
Na noite seguinte, a forte chuva que
caiu no período da tarde não atra-
palhou o pop romântico da banda
Sampa Crew.

Festival de Verão movimenta final de semana socorrense

Finalizando a primeira sema-
na de Festival de Verão, no domingo,
20, o show de Denis Castro, do Melhor
do Brasil da Rede Record, e banda
apresentou o melhor do sertanejo
universitário, animando o final de
noite do público que se fez presente,
principalmente jovens fãs do artista.

As três noites contaram com a
participação dos DJs Fernando MS, Jr.
Help e Wagner Araújo e os shows
foram finalizados por volta da meia
noite, também nas três oportunida-
des. O Festival de Verão também
movimentou o comércio central e a
vida noturna socorrense, com grande
movimento em bares, restaurantes e
lanchonetes.

O Festival de Verão 2013 segue
neste final de semana. Na sexta, 25,
às 20 horas, no Centro Cultural, acon-
tece o concurso Literário de Poemas
com o Tema “Carnaval” e a partir das
21 horas, na Praça da Matriz, show de
Jaime e Alexandre e Lança Perfume.
No sábado, 26, no Centro de Exposi-
ções e Eventos João Orlandi Pagliusi
(Recinto), às14h, será realizada a
oficina de Artesanato no “Espaço do
Artesanato”, com show da banda
Kebradeira à noite na Praça. Já no

domingo, 27, no Centro Cultural, às
20h, a banda Acaso se apresenta, com
show de Thimbahia na sequência.

O Diretor do Departamento de
Turismo e Cultura avaliou de maneira
positiva os primeiros dias de evento,
principalmente tendo em vista o
pouco tempo para divulgação do
evento. O Prefeito Municipal também
prestigiou os três dias de evento,
parabenizou a organização e convidou
toda a população para prestigiar os
próximos dias de festival.

Vandro Ramos
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PORTARIA Nº 6163/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA
PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Designar a partir de 01 de Janeiro

de 2013 a servidora Nielsen Carvalho de Lima -
CTPS 005360 - Série 00144ª-SP, ocupante do
emprego permanente de Professor de Educação
Básica I – PEB I para responder pela Diretoria do
Departamento de Educação  - referência 50,
fazendo jus à diferença de salário entre as
respectivas referências.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, 15 de Janeiro de 2013.
Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da
Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6164/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA
PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Afastar a Servidora Municipal,

Márcia Aparecida Moysés Andreucci Paccola,
Professor de Educação Básica I – PEB I, das suas
funções básicas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, 16 de Janeiro de 2013.
Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da
Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6165/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA
PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art.1º. Constituir a seguinte Comissão

para, sob a presidência do primeiro designado,
fazer a análise de Cestas Básicas:

-Franks Fernando Felix do Prado
-Maria Aparecida de Oliveira
-Marili Franco
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, 21 de Janeiro de 2013.
Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da
Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA N.º 6166/2013

Nomeia Comissão para a análise das tintas
a serem adquiridas no exercício de 2013 nos
moldes estabelecidos nos Processos Licitatórios.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA
PINTO, PREFEITO 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
do primeiro nomeado, integrar a Comissão
Municipal para  análise das tintas a serem
adquiridas no exercício de 2013 nos moldes
estabelecidos nos Processos Licitatórios.

- Joel de Jesus Félix
- Luiz Carlos de Faria
- Daniel Tavares
- Emerson Alberto de Souza
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, 21 de Janeiro de 2013.
Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da
Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA N.º 6167/2013

“Instaura processo Administrativo
Disciplinar - PAD”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA
PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE

PORTARIA N 6168/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA
PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SO-
CORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica prorrogada a licença

gestante da servidora abaixo relacionada, nos
termos da Lei Municipal nº 3295/2009 de 21 de
maio de 2009.

- Mara Rubia Vancini – CTPS 84434 - Série
00196ª-SP, ocupante do emprego de Agente
Comunitário de Saúde da Família, a partir de 15 de
Janeiro de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, 22 de Janeiro de 2013.
Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da
Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA Nº 6169/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA
PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SO-
CORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º  - Conceder a licença sem

vencimentos ou remuneração para tratar de
interesses particulares de acordo com a Lei
Complementar nº 197/2012 - Capítulo XII - Artigo
100:

- Luis Carlos Borin - R.G. Nº 22.950.309-3
ocupante do emprego permanente de Pedreiro,
durante o período de 07 de Janeiro de 2013 a 06
de Janeiro de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, 22 de Janeiro de 2013.
Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da
Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA N 6170/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA
PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Lourenço Luis do Prado -

CTPS 78756 - Série 00296ª-SP, para ocupar o
emprego em comissão de Chefe do Serviço de
Almoxarifado - referência 27, a partir de 07 de
Janeiro de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, 22 de Janeiro de 2013.
Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da
Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA Nº 6171/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA
PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Art. 1º. Desligar do Serviço

Público Municipal, a pedido - Vivian Brazil Mazzeo
- CTPS 069751 - Série 265ª-SP, ocupante do
emprego permanente de Professor de Educação
Básica II – PEB II (Educação Física), a partir de 21 de
Janeiro de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar competente Processo

Administrativo Disciplinar, na modalidade de
Processo, para apuração funcional de servidor
municipal lotado no Departamento de Saúde -
Divisão de Transportes Gerais, que em tese pode
ter configurado infração administrativa.

Art. 2º -  A Comissão Processante
Permanente constituída através da Portaria nº
6117/2013 de 03 de janeiro de 2013, composta
por Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves -
Procurador Jurídico, Matrícula nº 2.312,
Presidente, Dra. Lauren Salgueiro Bonfá -
Procuradora Jurídica, Matrícula nº 2.182,
Secretária, e Dra. Enicéia Aparecida de Oliveira -
Oficial Administrativo, Matrícula nº 168, Membro
Auxiliar, deverá promover a imediata instauração
do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei
nº 3348/2010.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor
nesta data, devendo ser afixada em local de
costume, dando ciência ao imputado e publicada
no jornal oficial, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, 21 de Janeiro de 2013.
Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da
Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Janeiro de 2013.
Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

DECRETO Nº. 3115/2012

Suplementação de Dotação Orçamentária
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$ 922.773,91 (Novecentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Setenta e Três
Reais e Noventa e Um Centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

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

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Novembro de 2012.
Publique-se
Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal
Afixado nesta data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº. 3118/2012

Suplementação de Dotação Orçamentária

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$ 1.559.577,78 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos
e Setenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento
vigente:

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

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de Dezembro de 2012.
Publique-se
Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal
Afixado nesta data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 3120/2012

“Revoga permissão de ponto de taxi”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO

DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e,
Considerando, o artigo 69 da Lei Municipal nº 2981 de 30 de dezembro de 2002.

DECRETA:
Art.1º - Fica revogada a permissão do ponto de táxi nº 14 – Rua Dr. Alfredo O. Santos -

Permissionário: Lazaro Miquelini.
Art. 2º - A permissão supracitada está sendo revogada por falecimento do permissionário,

conforme Processo Administrativo nº 2012/1233.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições

em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de Dezembro de 2012.

Publique-se
Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal
Afixado nesta data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº. 3121/2012

Dispõe sobre 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. – Autorizado pelo Ato da mesa nº. 06/12 da Câmara Municipal da Estância de Socorro,

em 20/12/2012, fica aberto no Departamento de F inanças - Contabilidade um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço das seguintes dotações do
orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com a anulação parcial da
seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de dezembro 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

Extrato Trimestral Janeiro 2013
EXTRATO 3ª 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, 21 de janeiro de 2013.

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

Licitação
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Maila Aparecida Jacinto - Pregoeira

Tributação
EDITAL Nº 01/2013

PEDRO APARECIDO FRANCISCONI, Chefe da Divisão de Tributação e Arrecadação da Prefeitura
Municipal da Estância de Socorro, USANDO das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em
cumprimento aos dispositivos contidos na Lei Complementar nº 59/2001 (Código Tributário Municipal),
Artigo 292 Inciso III e Artigo 293 Inciso III.

FAZ saber a todos através do presente EDITAL, que se encontram na DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E
ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, as notificações de lançamento do
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS (TSU) do EXERCÍCIO DE
2013, de acordo com a relação anexa, e que os atuais endereços são ignorados, insuficiente, tiveram
seu recebimento recusado ou o imóvel encontra-se fechado nas diversas tentativas de entrega, os
quais desde já ficam NOTIFICADOS do referido lançamento.

FAZ saber ainda, que os contribuintes e/ou proprietários relacionados terão o PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste EDITAL, para retirarem as NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTOS
(CARNÊS) as quais poderão ser pagas sem os acréscimos legais.

E para que não se alegue qualquer duvida posterior, lavrou-se o presente EDITAL.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de janeiro de 2013.

PEDRO APARECIDO FRANCISCONI
Chefe da Divisão de Tributação e Arrecadação
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Fiscalização
Edital

Estão abertas as inscrições para as entidades de interesse social e os ambulantes regulares,
que quiserem estar trabalhando nas festividades de carnaval 2013 em Socorro. A autorização para
trabalhar nas adjacências da Rua Campos Salles, Treze de Maio e Praça da Matriz( Praça Coronel
Olímpio Gonçalves dos Reis). Para a libertação da autorização será cobrado uma taxa única (Limpeza
e Iluminação) de R$50,00, que deverá der requerida na Fiscalização e paga até dia 07 de fevereiro de
2013, na tesouraria da Prefeitura Municipal de Socorro.

Somente poderá pedir a autorização para trabalhar nas festividades de Carnaval 2013 as
Entidades e ambulantes constituídos até a data desta publicação.

Sem mais,
Marcelo Mantovani Fratini
Diretor do Departamento de Tributação.
Arrecadação e Fiscalização

COMDER
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE SOCORRO

CAPITULO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO
Artigo 1º- O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável da Estância de Socorro
COMDER, criado pela Lei Municipal  nº 2792 de 03/07/92, regido pela Lei  Municipal nº 3314 de 29/09/2009, Lei Municipal
nº 3332  de 09/12/2009 e Lei Municipal nº 3685 de 22/11/2012, tem por atribuições:
I- Estabelecer diretrizes para a 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;
Artigo 2º- O COMDER é uma entidade sem fins lucrativos.
Artigo 3º- O COMDER é uma entidade consultiva e deliberativa.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
Artigo 4º- O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável será constituído de 15(quinze) membros titulares
e igual número de suplentes, indicados dentre os seguintes segmentos: Lideranças Rurais, Associações Rurais, Sindicato
Rural, Ongs, Prefeitura, Turismo, Associação Comercial, Escritórios de Desenvolvimento Rural da Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral  (CATI), Escritório de Defesa Agropecuária da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (EDA),
Escritório de Desenvolvimento dos Agronegócios (CODEAGRO), Instituições Públicas e Privadas ligadas a  agricultura.
§1º- Os membros do COMDER serão designados por ato do (a) Prefeito (a) Municipal.
Artigo 5º- O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável da Estância de Socorro irá propor a cassação do
mandato do membro que deixar de comparecer a 03(três) reuniões consecutivas ou a 06 (seis) alternadas, no período
de um ano, injustificadamente, ou cujas justificativas não forem aceitas pelo plenário.
§1º- O prazo para requerer justificativa de ausência é de 02 (dois) dias úteis a contar da data da reunião em que a mesma
ocorreu, devendo ser efetuado ofício encaminhado ao Presidente.
§2º No caso de ocorrência de vaga, o respectivo suplente deverá completar o mandato do substituído.
§3º- No caso de vacância tanto  do membro titular como do suplente, novos membros titular e suplente deverão ser
nomeados, que  deverão completar o mandato dos substituídos.

CAPÍTULO III
DA DIREÇÃO DO CONSELHO
Artigo 6º- O COMDER será administrado pelo Presidente e Vice-Presidente, eleitos por votação secreta em Assembleia
Ordinária por maioria dos seus membros, para um mandato de 02(dois) anos, podendo ser reeleitos para mais um
mandato consecutivo e um Secretário Executivo, que deverá ser um técnico da Casa da Agricultura.
§1º- Sòmente poderão concorrer cargo de Presidente e Vice-Presidente membros titulares.
§2º- Não poderão concorrer aos cargos de Presidente e Vice-Presidente membros indicados pelo Poder Público.
§3º- Em caso de empate na eleição para Presidente e Vice-Presidente deverá ser escolhido o membro mais idoso.

CAPÍTULO IV
DOS MEMBROS DO CONSELHO
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO
Artigo 7º- Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável:
I- Presidir e coordenar as reuniões, bem como convocar reunião extraordinária, dando ciência do resultado aos
seus membros;
II- Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho;
III- Assinar conjuntamente com o Secretário Executivo as atas das reuniões do Conselho;
IV- Convidar pessoas de interesse do Conselho para participar das reuniões, com direito a voz e não direito a voto,
com o objetivo de colaborar com o Conselho;
V- Colocar matéria em discussão e votação;
VI- Anunciar os resultados das votações, decidindo em caso de empate;
VII- Decidir questões de ordem e submetê-las a consideração dos membros do Conselho, quando omisso o Regimento;
VIII- Propor normas para o bom andamento dos trabalhos do Conselho;
IX- Designar relatores para o estudo preliminar a ser discutido nas reuniões;
X- Vistar livros e documentos oficiais do expediente do Conselho;
XI- Representar o Conselho perante quaisquer órgãos públicos ou privados;
XII- Participar das reuniões do Conselho Regional de Desenvolvimento Regional Sustentável.

DAS ATRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO
Artigo 8º- Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em seus impedimentos ocasionais e auxiliar suas ações.

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Artigo 9º- Ao Secretário Executivo compete:
I- Assessorar o Presidente na elaboração das pautas das reuniões e nas matérias técnicas;
II- Organizar a ordem do dia das reuniões e enviar a pauta aos membros com antecedência mínima de 5(cinco) dias;
III- Secretariar as reuniões do Conselho;
IV- Preparar as atas das reuniões e assiná-las juntamente com o Presidente;
V- Responsabilizar-se pelos livros, atas e documentos do Conselho;
VI- Convocar reuniões ordinárias, dando ciência aos membros do Conselho;
VII- Adotar as providências necessárias à execução das prioridades definidas pelo Conselho;
VIII- Dar ciência ao Diretor de Agricultura e Abastecimento e/ou Prefeito (a) das decisões do Conselho.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO
Artigo 10º- Os membros do Conselho tem as seguintes atribuições:
I- Participar das discussões e deliberações do Conselho, apresentando proposições, requerimentos, moções e
questões de ordem;
II- Votar as proposições submetidas à deliberação do Conselho;
III- Comparecer às reuniões em horário pré-fixado;
IV- Desempenhar as funções para as quais forem designados;
V- Relatar os assuntos que lhes foram designados pelo Presidente;
VI- Obedecer as normas regimentais;
VII- Assinar as atas de reuniões do Conselho;
VIII- Apresentar retificações, ratificações ou impugnações;
IX- Justificar seu voto dentro do prazo fixado pelo Presidente;
X- Apresentar à apreciação do Conselho qualquer assunto relativo às suas atribuições;
XI- Eleger o Presidente e o Vice-Presidente.

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
Artigo 11º- A ordem dos trabalhos do Conselho será a seguinte:
I- Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
II- Expediente;
III- Ordem do dia;
IV- Outros assuntos de interesse
Parágrafo Único- A leitura da ata poderá ser dispensada pelo plenário quando sua cópia tiver sido distribuída aos membros
do Conselho antecipadamente.
Artigo 12º- As matérias apresentadas durante a ordem do dia serão discutidas de acordo com a pauta prèviamente
apresentada e votada na reunião em que foram apresentadas, exceto quando o plenário deliberar o contrário.

Artigo 13º- Encerrada a discussão, poderá ser concedida a palavra a cada membro do Conselho, pelo prazo fixado pelo
Presidente para encaminhamento da votação.

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO
Artigo 14º- A votação poderá ser simbólica, nominal ou secreta, cabendo ao plenário sua aprovação.
Artigo 15º- O voto é pessoal e intransferível, não podendo haver voto por delegação ou procuração.
Artigo 16º- As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples.
Parágrafo Único- O Vice-Presidente, quando não estiver no exercício da Presidência, terá direito a voz e voto, como os
demais membros.
Artigo 17º- As decisões do Conselho serão registradas em ata, que deve ser escrita sem emendas ou rasuras e subscritas
pelo Presidente do Conselho e pelo Secretário Executivo, sendo assinada a lista de presença por todos os participantes.
Artigo 18º- O Conselho reunir-se-á ordinariamente de acordo com o dispositivo em resolução do Presidente, com a
presença de pelo menos metade de seus membros e extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou mediante
solicitação de pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros titulares.
§1º- A convocação será através e-mail, contato telefônico ou pessoalmente, com antecedência mínima de 7 (sete) dias,
ou  em caráter de urgência, através dos mesmos meios.
§2º- Não havendo quorum em primeira convocação, a reunião será realizada após 30 (trinta) minutos, independentemente
do número de membros presentes, salvo deliberação em contrário da Presidência.
§3º- Todas as reuniões do Conselho serão públicas, desde que não haja interferência nos trabalhos.

CAPÍTULO V
DAS REGRAS GERAIS DE REUNIÕES DO CONSELHO
Artigo 19º- O Conselho terá reuniões ordinárias mensais.
§1º- As reuniões serão convocadas mediante calendário anual pré-fixado, ajustado pelos seus membros.
§2º- Ao término de cada reunião, serão propostos os indicativos de assuntos para pauta e local da próxima reunião.
§3º- Propostas para a pauta das reuniões deverão ser apresentadas por escrito, ao Secretário Executivo do Conselho,
com antecedência de 10(dez) dias de cada reunião ordinária.
Artigo 20º- O Conselho ao se reunir extraordinàriamente por convocação do Presidente ou por solicitação da maioria de
seus membros, a qualquer tempo, para tratar exclusivamente do assunto versado na pauta para a qual foi convocado.
Artigo 21º- É livre a participação do suplente nas reuniões, tendo direito a voto apenas quando estiver representando o
titular.
Artigo 22º- As matérias sujeitas a votação serão decididas por maioria simples de votos.
Parágrafo Único- Em caso de empate, caberá ao Presidente o voto de qualidade.
Artigo 23º- Toda reunião ordinária ou extraordinária terá seu registro em ata eletrônica.
Artigo 24º- De acordo com as necessidades e para agilidade dos trabalhos, fica facultada a criação de grupos de trabalho.
§1º- Os grupos de trabalho serão constituídos pelos membros do Conselho (titulares e suplentes) para tratar de assuntos
específicos, tendo caráter temporário ou permanente.
§2º- Os grupos de trabalho constituídos deverão eleger um coordenador e um relator entre os seus membros.
§3º- A cada reunião ordinária do Conselho, os grupos de trabalho relatarão as atividades desenvolvidas no período.
§4º- O parecer final do grupo de trabalho sobre o assunto para o qual foi criado será submetido à apreciação e votação
em reunião do Conselho.
§5º- Outras entidades públicas ou privadas poderão ser convidadas a participar das reuniões dos grupos de trabalho,
conforme a especialidade do assunto que será tratado.

CAPÍTULO VI
DAS REGRAS ESPECÍFICAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO
Artigo 25º- As reuniões serão classificadas em:
I- Ordinárias
II-   Extraordinárias
III-   De Base
§1º- As reuniões ordinárias, além do disposto no artigo  19º deste Regimento, tratarão de assuntos  relacionados com
as condições operacionais do COMDER, tais como planos de ação, metodologia de condução de planos de ação, e demais
assuntos com média relevância a ser classificadas pelo Presidente.
§2º- As reuniões extraordinárias, além do disposto no artigo 20º deste regimento, tratarão de assuntos relacionados com
as condições do próprio Conselho, tais como sua estrutura, casos omissos de seu funcionamento constantes neste
Regimento e demais assuntos de alta relevância a serem classificados pelo Presidente.
§3º- As reuniões de base tratarão de assuntos relacionados com as condições informais do Conselho, tais como pré-
reuniões e assuntos que dizem respeito aos grupos de trabalho descritos no artigo 24º deste Regimento, sem prejuízo
do disposto no §3º e §4º do mesmo artigo, caso em que, dada a relevância do assunto, a matéria tratada poderá ser
colocada em pauta de reunião ordinária ou extraordinária.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CONSELHO
Artigo 26º- O prazo de duração do COMDER será indeterminado.
Artigo 27º- A alteração do Regimento Interno só poderá ocorrer em reunião quando o assunto constar na pauta de
convocação e na qual estejam presentes, no mínimo dois terços dos membros titulares.
Artigo 28º- O Conselho poderá solicitar a participação, assessoramento ou a presença de profissionais ou representantes
dos órgãos e entidades que tenham interesse das matérias em pauta.
Artigo 29º- Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelos membros do COMDER da Estância
de Socorro.
Socorro, 29 de Novembro de 2012.

Rodrigo da Silva Binotti                                Alfred Erbert
Secretário Executivo                                     Presidente

Ata 41 da 42º reunião - No nono dia do mês de janeiro de 2013, às 15hs, na sala dos conselhos
da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, foi realizada a reunião do CONDEF – Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência. Estavam presentes: Carlos Antônio de Souza Vido (Saúde), Lauren Salgueiro
Bonfá (Jurídico), Therezinha Aldecoa (APCD), Luciana Pelatieri Siqueira Mosca (Planejamento), Sandra
Bittencourt, Rogério Bittencourt (OAB), Franks Felix do Prado (Promoção Social), Selma Maria Appezzato
(Gabinete), Enicéia Oliveira (OAB), Marcelo Ferragutti (APAE), Flávio Scalabrini Meneghelli (COMTUR)
e Raquel Frias (Fiscalização). A reunião teve como foco a posse do novo Presidente do conselho, assim
como seu vice-presidente e secretária. O Sr. Dr. Rogério Bittencourt, representante da OAB, assumiu
a presidência, o Sr. Flávio Scalambrini Meneghelli (COMTUR) assumiu a vice-presidência e a Sra Luciana
Pelatieri Siqueira Mosca assumiu a função de secretária. Após a posse o Sr. Dr. Rogério propôs a criação
de um site, vinculado ou não com o da Prefeitura deste Município, e de um mascote, para que a
população conheça melhor o conselho e interaja mais com o mesmo. Como andamento da reunião os
participantes fizeram algumas sugestões: a criação de um calendário anual das reuniões e atividades
do CONDEF, a criação de um marketing interno para divulgação das ações do conselho e maior
familiarização da população com o mesmo e por fim sugeriram que todos trouxessem às reuniões
mensais as necessidades de cada departamento para que o conselho possa levar estas necessidades
aos órgãos competentes, para que sejam tomadas as devidas providências. O Sr. Vice-presidente
Flávio Scalambrini Meneghelli pediu apoio ao Sr. Franks para a imediata nomeação do Diretor do
Departamento da pessoa com mobilidade reduzida, departamento existente na Prefeitura que ainda
não tem efetiva atividade. Foi questionado também o andamento do projeto para a construção pela
prefeitura de um Centro Tecnológico de inclusão social na cidade, porém ainda não existe uma posição
concreta para esta proposta.Para as próximas reuniões do conselho foram nomeadas, através de
ofício do gabinete, as seguintes pessoas integrantes da prefeitura desta cidade:

• Representante do Gabinete do Prefeito:
Titular – Marcos Roberto de Oliveira Preto
Suplente – Selma Maria Appezzato
• Representante do Departamento dos Negócios Jurídicos:
Titular – Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Suplente – Lauren Salgueiro Bonfá
• Representante do Departamento Municipal de Esportes e Lazer:
Titular – Airton Benedito Domingues de Souza
Suplente – Paulo Cezar Teixeira
• Representante do Departamento Municipal de Saúde:
Titular – Adriana Helena Teixeira Soares
Suplente – Marco Antônio Zanesco
• Representante do Departamento Municipal de Promoção Social:
Titular – Franks Fernando Félix do Prado
Suplente – Marina Lima Biachi
• Representante do Departamento Municipal de Tributação, Arrecadação e Fiscaliuzação:
Titular – Raquel Frias Pares
Suplente – Marcelo Mantovani Fratini
• Representante do Departamento Municipal de Obras e Sreviços Urbanos
Titular – Joel Jesus Félix
Suplente – Sergio Natalino Borin
• Representante do Departamento Municipal de Planejamento e Urbanismo
Titular – Luciana Pelatieri Siqueira Mosca
Suplente – Ana Cláudia Filomeno Mantovani
•  Representante do Conselho Municipal de Educação
Titular- Sandra Bittecournt
Suplente - Mercedes Previatello
• Representante da Associação de Pessoa com Defeciencia de Socorro -APCD
Titular- Therezinha Aldecoa
Suplente- Joana da Silva Pinto
• Representante de APAE
Titular- Luciana Aparecida da Costa
Suplente- Marcelo Paes Ferragutti

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, cuja ata vem redigida e
assinada por mim, Luciana Pelatieri Siqueira Mosca (secretária).

COMDEF



Página 10 Socorro, 25 de janeiro de 2013

Câmara Municipal da Estância de Socorro
ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 12/2013

“Dispõe sobre a nomeação de servidor para ocupar o emprego de Chefe de Gabinete.”
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, VEREADOR JOÃO PINHONI NETO,

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, nomeia
Natalia de Alcântara Borin, CTPS nº 60960, série 00296-SP, para o preenchimento do emprego em
comissão de Chefe de Gabinete, de livre escolha e dispensa pelo Presidente da Câmara, sob o regime
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 22 de janeiro de 2013.
João Pinhoni Neto– Presidente

1-CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Convocada nos termos do art. 29, I, da Lei Orgânica do Município
Data: 28 de Janeiro de 2013 – segunda-feira
Horário: 20h
Pauta da Ordem do Dia:Projeto de Lei Complementar n.º 01/2013 do senhor Prefeito, que altera lei
complementar nº 197/2012;Projeto de Lei nº 08/2013 do senhor |Prefeito, que altera o art. 23 da Lei
Municipal nº 3348/2010, que dispõe sobre processo administrativo disciplinar;Projeto de Lei nº 09/
2013 do senhor Prefeito, que altera o art. 14 da Lei Municipal nº 3420/2010, que dispõe sobre as
Organizações Sociais;Projeto de Lei nº 10/2013 do senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a
celebrar convênio para cessão de “menores aprendizes” oriundos da Corporação de Guias Mirins de
Socorro lavrado ente o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Prefeitura Municipal.

2-CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Convocada nos termos do art. 29, I, da Lei Orgânica do Município
Data: 28 de Janeiro de 2013 – segunda-feira
Horário: ao término da anterior
Pauta da Ordem do Dia:Projeto de Lei Complementar n.º 01/2013 do senhor Prefeito, que altera lei
complementar nº 197/2012;Projeto de Lei nº 08/2013 do senhor |Prefeito, que altera o art. 23 da Lei
Municipal nº 3348/2010, que dispõe sobre processo administrativo disciplinar;Projeto de Lei nº 09/
2013 do senhor Prefeito, que altera o art. 14 da Lei Municipal nº 3420/2010, que dispõe sobre as
Organizações Sociais;Projeto de Lei nº 10/2013 do senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a
celebrar convênio para cessão de “menores aprendizes” oriundos da Corporação de Guias Mirins de
Socorro lavrado ente o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Prefeitura Municipal.

COMUNICADO DE OUVIDORIA

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a servidora
Daniela Mendes Bonetti, atende a população na Ouvidoria da Câmara Municipal, das 13h às 17h, de
segunda a sexta-feira, para o recebimento de sugestões, reclamações, denúncias ou elogios
(Regimento Interno da Câmara, Capítulo VI, Título III). Maiores informações pelo telefone 3895-1559.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as Sessões
Extraordinárias, que se realizarão em 28 de janeiro serão transmitidas ao vivo via internet pelo site
www.camarasocorro.sp.gov.br
João Pinhoni Neto– Presidente

Dentre as novidades do Carna-
val de Socorro em 2013 está o 1º
Festival de Marchinhas, que pretende
reunir músicos, intérpretes, e demais
interessados em compor marchinhas
carnavalescas inéditas para a folia. O
concurso é organizado pela Rede
Aprendiz em parceria com a Prefeitura
Municipal.

As inscrições estão abertas até
o próximo dia 28 e podem ser realiza-
das através do site
www.festivaldemarchinhas.com.br
ou pessoalmente no Centro Cultural
e Turístico de Socorro, à Rua XV de
Novembro nº 210, centro. O evento
dará início à programação do Carnaval,
sendo realizado no dia 8 de fevereiro,
no Coreto da Praça da Matriz.

Também está programada para
o dia do evento, após a divulgação do
resultado oficial, a apresentação da

Inscrições para o Festival de
Marchinhas terminam na
segunda

corte oficial do Carnaval de Socorro
2013. Para os organizadores, o objetivo
do concurso é resgatar as tradições do
carnaval de Socorro, incentivando
novas composições de marchinhas e
formação de bandas e grupos, inte-
grando o festival a outras atrações do
carnaval 2013, como o desfile de rua,
os shows na Praça e os palcos temá-
ticos, novidades que terão apresen-
tações de choro, samba raiz e tam-
bém marchinhas, espalhadas pela
cidade.

O regulamento do concurso
pode ser conferido no site do festival.
Os participantes serão julgados por
uma comissão especializada e os três
primeiros colocados receberão prê-
mios em dinheiro. Para maiores infor-
mações, entrar em contato via e-mail
contato@festivaldemarchinhas.com.br
ou através do telefone (19) 3895-4829.

Veteranos Amigos
empata jogo contra o

Veteranos do
Montessionense
No sábado, 19 de janeiro, no

Campo do Bairro das Lavras de Cima,
a equipe do Veteranos Amigos
recebeu a forte equipe do Veteranos
do Montessionense para a realização
de uma partida amistosa. Em uma
partida com dois tempos distintos, a
equipe socorrense venceu a partida
na primeira etapa por um gol, anotado
por William, mas cedeu o empate na
etapa final, encerrando o jogo com o
placar de um a um. A equipe
socorrense, sob o comando de Gugu,
atuou com Cesar, Vivaldo, Betão,
Rafael, Binotti, Tavinho, Neto,
William, Márcio, Marcos Zucato,
Ricardinho, Macaca, Marcão, Luís
Carlos e Calamba. O Veteranos
Amigos volta a jogar no sábado, 26 de
janeiro, às 16 horas, em novo jogo
amistoso, enfrentando a Madeireira
Rosimar, de Monte Sião.

Amigos começa neste
sábado sua participação

no Regional de
Morungaba

No sábado, 26 de janeiro, às
16 horas, a equipe Senior – 48 anos do

Esporte
Notícias do Departamento Municipal de Esportes

Veteranos Amigos inicia sua
participação na edição 2013 do
Campeonato Regional de Morungaba,
enfrentando a equipe do Big Soccer,
de Atibaia. A equipe socorrense busca
repetir a boa atuação de 2012.

Copa no Oratório
No domingo, 20 de janeiro,

aconteceu a rodada inaugural do 1º
Torneio Carvalho de Futebol,
realizado no campo do Bairro do
Oratório de Baixo, com realização do
Plano Assistencial Carvalho e apoio do
Departamento Municipal de Esportes.
Na rodada, equipes disputavam uma
única partida e, se vencedoras, iriam
disputar a fase semifinal da
competição. Os resultados da rodada
foram:
Galáxios0 x 3 Alemão
Lavras de Baixo 3 x 4 Galera
Vila Nova 1 x 1 Moraes (nas
penalidades, 2x3 para o Moraes)
Oratório 2 x 1 Jaboticabal

No domingo, 27 de janeiro,
inicia a disputa da categoria veteranos
e a disputa das semifinais, com os
seguintes jogos:
9 horas – veteranos – Amigos FC x
Eduba Sertãozinho
11 horas – veteranos – Rosa Mendes x
Jaboticabal
13h30 – semifinal – Alemão x Galera
15h30 – semifinal – Moraes x Oratório

Curta a página
da Prefeitura
de Socorro no

Facebook e
Participe da

administração!

facebook.com/prefeitura.socorro
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Visita aos Postos de Saúde nos bairros
Com a finalidade de levantar as

necessidades imediatas para adequa-
ção dos postos de saúde dos bairros,
notadamente àqueles que compõem
o atendimento rural, o Prefeito André
Bozola e os responsáveis pela saúde
de Socorro, Dr. Alan Thayme Bebiano
Vieira e José Ricardo Lopes, estiveram
percorrendo alguns dos postos como
Morais, Chaves, Rio do Peixe e Jabo-
ticabal.

Na oportunidade foram consta-
tadas algumas irregularidades nos
locais e as necessidades de mudanças,
para um melhor atendimento à popu-
lação, destacando a urgência em servi-
ços de manutenção, como reparos nas
paredes internas e externas, troca dos
móveis de escritório já envelhecidos
e utensílios médicos necessários a
oferecer um atendimento mais efi-
caz, consertos hidráulicos e elétricos,
jardinagem, pintura nas dependên-
cias, enfim “dar uma cara nova” aos
ambientes desses postos, para que os
munícipes  possam ser atendidos em
ambiente mais saudável e harmo-

nioso.
No que se relaciona com o

aspecto médico, José Ricardo diz que
“os munícipes dos bairros servidos por
essas unidades terão atendimento
diário, no horário tradicional. Nes-
tes  locais serão realizados os primei-
ros atendimentos médicos ambula-
toriais  e agendamento posterior com
médico”.

E para que o serviço se justifi-
que em sua mudança,  a partir do
início dessa operação, cada posto terá
funcionários competentes e respon-
sáveis, profissionais da área médica,
como enfermeiro padrão qualificado
e auxiliar de enfermagem, enquanto
que uma vez por semana um médico/
clínico geral estará no local para o
atendimento geral juntamente com
farmacêutico para  dispensa de medi-
cações após o atendimento médico,
assegura  Dr.  Alan, diretor do depar-
tamento de saúde. A expectativa para
o início do atendimento médico dos
postos está prevista para fevereiro.

Socorro
esteve
presente em
reunião do
Consórcio
de Turismo

Na quarta-feira, 16, o presi-
dente do Consórcio do Circuito das
Águas Paulista e prefeito de Serra
Negra, Antonio Luigi Ítalo Franchi –
Bimbo,  esteve presente à frente da
primeira reunião com os secretários
e diretores de Turismo da região em
conjunto com a Diretoria do Consórcio
de Turismo. O chefe da Divisão de
Turismo da Prefeitura Municipal, Eder
Geovani Sambo, esteve presente e
participou da reunião.

O Presidente do Consórcio deu
boas vindas às cidades presentes e se
manifestou estar muito satisfeito em
ver o empenho da nova Diretoria,
esperando ter a participação efetiva
de todas as cidades para que em
conjunto possam realizar projetos de
interesse em comum da região, para
beneficiar e desenvolver o pólo-
turístico do Circuito das Águas Pau-
lista.

Como principal foco, a reunião
foi para tratar o desenvolvimento do
turismo rural no Circuito das Águas
Paulista, uma vez que a região des-
taca-se na produção agrícola do Esta-
do, tendo produtos diferenciados e
com excelente qualidade.

Os presentes ouviram a expla-
nação dos pesquisadores da Secreta-
ria Adriana Verdi e Maria Cecília Mar-
tins de Souza. O foco da reunião foi o
Turismo Rural. De acordo com um
levantamento da Secretaria de Esta-
do, duas mil propriedades agrícolas
estão no Circuito das Águas Paulista.
“Temos notado o crescimento acen-
tuado do segmento nos últimos seis,
sete anos. A orientação e incentivo da
Secretaria de Estado,  é de suma

importância para o crescimento orga-
nizado desses empreendimentos”,
disse Bimbo.

De acordo com Adriana Verdi, o
intuito da Secretaria da Agricultura do
Estado de São Paulo é de que o
Circuito tenha um representante
direto participando das reuniões na
Câmara Setorial a cada três meses para
que o consórcio tenha condições de
trabalhar e estudar o funcionamento
desse segmento e adaptá-lo ao in-
teresse do município.

Eder Geovani Sambo, chefe da
Divisão de Turismo, da Prefeitura
Municipal, que após ouvir as expla-
nações e considerá-las, trouxe para o
município os objetivos primordiais do
encontro, que se estenderá através
de novas reuniões em datas oportu-
nas. “Caberá aos representantes de
cada cidade estabelecer critérios de
conscientização e importância da
participação dos empresários rurais
nesse contexto de valorização, de seus
produtos no que tem de melhor den-
tre leite e seus derivados, cachaça,
morango, hortaliças, legumes, café,
peixe e outros através de 67 pro-
dutores cadastrados”, afirmou.



Página 12 Socorro, 25 de janeiro de 2013

Divisão de Trânsito promove alterações
O semáforo localizado na conflu-

ência da Rua Antonio Leopoldino com
a Av. XV de novembro será desligado
pela prefeitura municipal na próxima
segunda-feira, 28, e transferido para
o cruzamento da descida do conhe-
cido morro do ginásio, próximo ao
posto de saúde central.

A informação é do Chefe da
Divisão de Trânsito, César Augusto de
Oliveira, que afirma ser necessária a
alteração devido ao alto fluxo de
veículos durante todo o dia no cruza-
mento das ruas Visconde do Rio
Branco, José Conti, Dr. Hallin Feres e
também da Av. Bernardino de Cam-
pos.

O responsável pelo trânsito
socorrense também destaca que no
cruzamento do museu, onde atual-
mente se encontra instalado o semá-
foro, o fluxo de veículos cruzando as
vias diminuiu consideravelmente,
desde que a Rua Antonio Leopoldino
passou a ser sentido único, em direção
à Padre Antonio Sampaio. A retirada
do semáforo será iniciada na segunda-
feira e a expectativa é que em cerca
de uma semana já esteja instalado no
novo local.

Interdições temporárias
A divisão de trânsito também

promoverá algumas alterações tem-

porárias em sentidos de ruas na pró-
xima semana, tendo em vista obras da
SABESP para a construção da Estação
de Tratamento de Esgoto – ETE.

O trecho localizado entre o
cruzamento das ruas João Leonardeli,
Capitão Barduíno e Luiz A. Dantas
(conhecido trevo da Santa) será impe-
dido até a esquina da antiga Casa da
Sogra, nos dois sentidos. O desvio será
feito pelo quarteirão ao lado, pelas
ruas Ângelo Schiorato e Idalga Mei-
reles. A previsão é de que em apro-
ximadamente 4 dias a obra da SABESP
já esteja concluída e o trânsito volte
ao normal.

Ainda devido a obras para a ETE,
na próxima semana, o acesso à Rua
Andrelino de Souza Pinto pela Estrada
do Contorno só será permitido atra-

vés do cruzamento das Lavras de Cima,
já que o acesso anterior (sentido
Lindóia/Bragança) estará inter-ditado,
até o início do trecho paralelo ao rio.

Inversão temporária
A última medida tomada pela

Divisão de Trânsito foi na Rua Padre
Antonio Sampaio. Devido à inter-
dição da Rua José Maria de A. Souza
(acesso pela Rua Treze de Maio) para
a instalação do palco principal de
shows do Festival de Verão, a descida
da Rua Padre Antonio Sampaio teve
sentido invertido, até o fim do carna-
val, 14 de fevereiro. Agora, os veículos
podem subir a referida rua sentido
Praça da Matriz, para conseguir acesso
até a Rua XV de Novembro.

A cidade de Socorro, represen-
tada por seu Prefeito Municipal, foi
eleita na quinta-feira, 17, para com-
por o conselheiro fiscal da Associação
das Prefeituras das Cidades Estância
do Estado (Aprecesp). A eleição acon-
teceu no auditório Paulo Kobayashi da
Assembleia Legislativa do estado e
definiu como novo presidente da
entidade o prefeito de Ilhabela,
Toninho Colucci.

O secretário-adjunto de Turis-
mo do Estado, Cláudio Valverde, o do
Emprego e Relações do Trabalho, Davi
Zaia, o deputado federal Márcio Fran-
ça, e o deputado estadual Edmir
Chedid, entre outros, prestigiaram a
eleição. O Prefeito de Socorro esteve
acompanhado do Diretor do Depar-
tamento de Turismo e Cultura.

A eleição teve chapa única,
composta por Antonio Luiz Colucci
(prefeito de Ilhabela), como presi-
dente; Antonio Luiz Gomes (prefeito
de Itu), como vice; José Roberto Zem
(prefeito de Morungaba), como 1º
secretário; Francisco Nascimento
Brito (prefeito de Embu das Artes),
como 2º secretário; Ildefonso Mendes

Socorro no conselho fiscal da APRECESP

Neto (prefeito de São Bento do
Sapucaí), como 1º tesoureiro; e Arnal-
do Shigueyuki Enomoto (prefeito de
Pereira Barreto), como 2º tesoureiro.

Passam a integrar o novo con-
selho fiscal da entidade Francisco
Pereira de Sousa (prefeito de Poá),

André Bozola (prefeito de Socorro),
Nivaldo Domingos Negrão (prefeito
de Ibirá), José Mauro Orlandini (pre-
feito de Bertioga), Danmiel de Oli-
veira Costa (prefeito de São Roque) e
Luciano de Almeida Semensato (pre-
feito de Caconde).

O secretário-adjunto de turis-
mo, Claudio Valverde, ressaltou a
importância da secretaria, que vem
agilizando e dinamizando os recursos
para as cidades turísticas. O deputado
federal Márcio França afirmou que se
faz preciso ampliar o leque das cida-
des turísticas, fortalecendo a Apre-
cesp e incrementando o turismo no
estado, gerando mais emprego e
qualidade de vida.

O prefeito de Socorro destacou
a importância da presença da cidade
no conselho da entidade, argumen-
tando ainda a necessidade de for-
talecer cada vez mais o turismo na
cidade, buscando novas alternativas
e recursos para o progresso do setor.

O que é a Aprecesp
A Aprecesp é uma entidade

privada e sem fins lucrativos criada
em 1985 com o objetivo de repre-
sentar os interesses e trabalhar pelo
desenvolvimento turístico das cida-
des estância no litoral e interior
paulista. Hoje congrega 67 estâncias
que estão divididas entre: balneárias,
climáticas, hidrominerais e turísticas.


