
ANO VI - Nº 240 - Distribuição Gratuita Socorro, 19 de abril de 2013

No dia 7 de abril a cidade estevecom  fotógrafos por todas as partes.Aconteceu nesta data o encontro do Clubeda Fotografia de Campinas/SP, ondeestiveram presentes 38 fotógrafos,profissionais e amadores, que percorreramtoda a cidade em busca do momento certoe do lugar certo.Foram muitos lugares visitados,dentre eles o Mirante do Cristo, o Paláciodas Águias, a Feira de domingo na Av. Dr.Rebouças, a Estação Socorro, as ruas

Alfabetizar todas as criançasbrasileiras até os 8 anos de idade ao fimdo 3º. Ano do Ensino Fundamental. É estaé a principal meta do Pacto Nacional pelaAlfabetização na Idade Certa, lançadopelo Ministério da Educação (MEC) e quepretende envolver o País num grandeesforço educacional para que o objetivoseja cumprido. Trata-se de um com-promisso firmado entre a União e mu-nicípios e Estados interessados em aderir.Ao todo, 5.270 municípios e todas asunidades da Federação aderiram. Quandode seu lançamento a presidente DilmaRousseff assinou medida provisória paragarantir apoio técnico e financeiro daUnião aos entes federados, em breve, oprojeto se tornará lei. Todos os custosdo Pacto ficam a cargo da União, cominvestimento total de 2,7 bilhões de reaisaté 2014.O município de Socorro estáintegrado ao projeto através de seu De-partamento de Educação, mas ao aderircomprometeu-se atuar em quatro fren-tes em suas redes de ensino: formaçãode professores alfabetizadores,fornecimento de materiais didáticos, ava-liação da alfabetização e também gestão

Socorro recebe “Acordo”do Ministério dasComunicações sobre oProjeto Cidades Digitais
O Ministério das Comunicaçõesatravés de sua Secretaria de InclusãoDigital/Depto de Articulação e Formação,por seu coordenador geral, Cristiano Cezarde Oliveira Passos, encaminhou “Acordo”de Cooperação Técnica do Projeto deImplantação e Manutenção das CidadesDigitais ao município de Socorro.O ofício endereçado ao PrefeitoMunicipal, André Eduardo Bozola de SouzaPinto,   relata que foi publicado no DiárioOficial da União, o extrato do Acordo deCooperação Técnica assinado peloMinistério das Comunicações e o municípiode Socorro, em São Paulo, cujo objeto é oProjeto de Implantação e Manutenção dasCidades Digitais. Este documento estáaprovado e identificado como objeto doPlano de Trabalho do Projeto CidadesDigitais, descrito em 4 itens.O primeiro fala da implantação deinfraestrutura de conexão entre órgãos eequipamentos públicos locais e à internet,de acordo com as especificidades doMunicípio, promovendo melhoria eagilidade na prestação de serviços aocidadão e integração das políticas públicas.O segundo, a instalação de um ou maispontos públicos de acesso à internet parauso livre e gratuito pela população emespaços de grande circulação. O terceiro,apoio à formação continuada de servidorespúblicos na apropriação de tecnologia dainformação e da comunicação comoferramentas de uso na gestão pública paraa promoção da cidadania.E o quarto, qualificação e apoio aespaços públicos e comunitários de uso dastecnologias digitais, tornando-os centrosirradiadores de informação e de integraçãodas comunidades nas áreas onde sãoinstalados, promovendo a comunicaçãocomunitaria.

Socorro está integrado ao Pacto Nacional pelaAlfabetização na Idade Certa
e mobilização. O MEC, por sua vez vaipremiar as escolas com melhoresresultados, através de uma verba de R$500 milhões. As Ações do Pacto são umconjunto integrado de programas, ma-teriais e referências curriculares e peda-gógicas que serão disponibilizados peloMinistério da Educação e que contribuempara a alfabetização e o letramento, ten-do como eixo principal a formação con-tinuada dos professores alfabetizadores.Estas ações apoiam-se em quatro eixosde atuação: Formação continuada deprofessores alfabetizadores,  materiaisdidáticos e pedagógicos, avaliações egestão, controle e mobilização.

Em Socorro a formação doPACTO com os professores alfabe-tizadores será feita em duas turmas: umaturma com encontro quinzenal (quinta-feira) e outra com encontro mensal (sá-bado). Os orientadores de estudo- TâniaMaria M. da Luz e Fernanda A. de Lima,tiveram uma formação inicial naUNICAMP dos dias 18 a 22 de fevereiro.A Coordenadora do PACTO em Socorroé a Nielsen Carvalho de Lima que terá afunção de cadastrar os professores cur-sistas e manter atualizado as informaçõesno sistema SISPACTO.  A turma de quintarealizou a 1ª formação no dia 7 de marçoe a turma de sábado no dia 16 de março.

Concomitante a esta formação,também ocorre a formação do PRÓLETRAMENTO de Alfabetização e Lin-guagem e Matemática na Escola CoronelOlímpio Gonçalves dos Reis toda quar-ta-feira a partir das 18h30. Essas forma-ções visam contribuir com a formaçãocontinuada do professor para que estepossa desenvolver novas práticas detrabalho em sala as quais resultem namelhoria da qualidade do ensino. O De-partamento de Educação da PrefeituraMunicipal da Estância de Socorro, fica àdisposição dos interessados em obtermais informações a respeito do Pacto,através do fones:  3895-9611/3895-9662.

Socorro recebe Clube da Fotografia deCampinas
Campos Salles e Treze de Maio, a Praça daMatriz, a Praça 9 de Julho (Fórum eDelegacia), a Fazenda Sant’Ana, a Pedra BelaVista, a Kango Jango e o caminho turísticodo Rio do Peixe.Muitas fotos belíssimas foramproduzidas, e os fotógrafos presentes seencantaram com Socorro . O Chefe daDivisão de Turismo, Eder Geovani Sambo,acompanhou o grupo durante todo o dia,guiando estes turistas pela cidade econtando um pouco sobre a história,

características e curiosidades de Socorro/SP. “Foi ótima esta visita, pois se tratade um grupo de pessoas formadoras deopinião e de uma região com alto po-tencial de emissão de turistas para Socorro.Deixamos as melhores impressões pos-síveis, e certamente eles retornarão em bre-ve para conhecer mais das belezas que acidade possui, trazendo suas famílias parase divertirem, ao passo que nossa econo-mia se aquece”, comenta Eder Sambo.
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Leis
LEI nº 3711/2013
“Autoriza o Poder Executivo a conceder Suplementação à Subvenção Social a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro”

DR. ANDRÉ EDUARDO DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DESOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTELEI: Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de 2013, Suplementação àSubvenção Social, à “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro”.Art. 2º - A presente Lei tem por finalidade garantir a suplementação ao apoio financeiro à“Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro” associação filantrópica e humanitária, fundada em11/11/1909, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.Art. 3º O valor destinado a suplementação à subvenção social será de R$ 80.540,00 (oitenta milquinhentos e quarenta reais) a partir do mês de abril/2013, perfazendo, assim, um total mensal de R$300.000,00 (Trezentos mil reais).Parágrafo único - A referida entidade deverá apresentar seu plano de aplicação em data a serdesignada pelo Departamento de Finanças e prestar contas dos recursos repassados nos termos dalegislação vigente pertinente ao assunto.Art. 4º - - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de dotaçõesorçamentárias consignadas no orçamento vigente, devendo ser suplementadas se necessário.Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de abril de 2013.Publique-se Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

Decretos
DECRETO Nº. 3139/2013

Suplementação de Dotação Orçamentária
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.DECRETA:Art. 1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Contabilidade um crédito adicional suplementarno valor de R$ 59.750,00 (Cinqüenta e Nove Mil e Setecentos e Cinqüenta Reais), para reforço dasseguintes dotações do orçamento vigente:

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

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Fevereiro de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

DECRETO Nº. 3146 / 2013
Suplementação de Dotação Orçamentária

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,DECRETA:Art. 1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Contabilidade um crédito adicional suplementarno valor de R$ 252.000,00 (Duzentos e Cinqüenta e Dois Mil Reais), para reforço das seguintes dotaçõesdo orçamento vigente:

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

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de Março de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

DECRETO Nº. 3154/2013
Suplementação de Dotações Orçamentárias

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito adicionalsuplementar no valor de R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), para Reforma da UBS Jardim Araújo/Teixeira, conforme dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente da transferênciaFundo a Fundo, proposta nº. 3552102034085/10366 do Ministério da Saúde, de conformidade com oartigo 43, § 1º, inciso II, da Lei 4.320/64 de 17/03/1964, no valor de R$ 75.000,00Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 08 de Abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

DECRETO Nº. 3155/2013
Suplementação de Dotações Orçamentárias

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito adicionalsuplementar no valor de R$ 1.700.000,00 (Um Milhão e Setecentos Mil Reais), para reforço da seguintedotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes de SuperávitFinanceiro do exercício anterior, apurado em 28/12/2012, na fonte de recurso próprio, em conformidadecom o Artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei nº. 4.320 de 17/03/1964, no valor de R$ 1.700.000,00Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 08 de abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica
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PORTARIA Nº 6258/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder a licença para a servidora RAQUEL APARECIDA AVANÇO, ocupante doemprego permanente de Servente, sem vencimentos ou remuneração para tratar de interesses particularespor 02 (dois) nos termos da Lei Complementar nº 197/2012 - Capítulo XII - Artigo 100, durante operíodo de 03 de Abril de 2013 a 02 de Abril de 2015.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6259/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido, a servidora Mariete de Oliveira - CTPS39707 - Série 095-SP, ocupante do emprego temporário de Professor Adjunto I, a partir de 01 de Abril de2013. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6260/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2012 no empregopermanente de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL- ref. 11 os servidores abaixo relacionados:

Portarias

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6261/2013
 “Prorroga Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,RESOLVE:Art. 1º - Prorrogar o Processo Administrativo, na modalidade Processo Administrativo Disciplinar- PAD, nº 02/2013, por mais 60 (sessenta) dias nos termos do art. 57 da Lei Municipal nº 3348/2010,instaurado pela Portaria nº6192/2013.Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume epublicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6262/2013
 “Prorroga Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,RESOLVE:Art. 1º - Prorrogar o Processo Administrativo, na modalidade Processo Administrativo Disciplinar- PAD, nº 03/2013, por mais 60 (sessenta) dias nos termos do art. 57 da Lei Municipal nº 3348/2010,instaurado pela Portaria nº 6194/2013.Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume epublicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6263/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir Mariete de Oliveira - CTPS 39707 - Série 095ª-SP, no emprego permanente deProfessor Adjunto I – Nível II – ref. 1 a partir de 01 de Abril de 2013 em virtude de aprovação em concursopúblico Edital nº 01/2012.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6264/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,RESOLVE:Art. 1º - Contratar por tempo determinado conforme Lei Municipal nº 3.077/2005 e Lei nº 3422/2010 obedecendo à ordem de classificação do concurso público Edital nº 01/2012 com término previstopara o último dia letivo em 20 de Dezembro de 2013 nos empregos de:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6265/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,RESOLVE:Art. 1º - Nomear Eliandro Francisco Cotrim - CTPS 018111 - Série 00087ª-SP, para ocupar oemprego em comissão de Chefe da Divisão de Material e Compras - referência 35, a partir de 01 de abrilde 2013.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6266/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso das dependências do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” nos dias21 (sábado) e 22 (domingo) de dezembro de 2013, para a realização do coquetel de Formatura dosalunos da EE José Franco Craveiro, conforme Ofício nº 30/2013 datado de 05 de março de 2013 doDiretor de Escola José Joaquim de Souza.Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foiautorizado seu uso, respondendo a escola por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimôniopúblico. Art. 3º - É de inteira responsabilidade da escola o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011,bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus paraa Administração.Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário, em especial a Portaria n° 6177/2013 de 28 de janeiro de 2013.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de abril de 2013.Publique-se. Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

Departamento de Trânsito de Socorrosolicita
A colaboração dos munícipes que transitam com seus veículosna Rua do Expresso e suas cercanias, para que no próximo domingo(dia 21), no período das 8:00h às 12:00h, NÃO ESTACIONEM SEUSVEÍCULOS na Rua José Batista Pereira do Araujo, no trechocompreendido entre as Ruas Antonio Pereira Pinto e José Raimundode Souza.Motivo: Haverá uma competição esportiva nessa redondeza, porconta da Academia Corpo e Movimento. O departamento agradece.



Página 04 Socorro, 19 de abril de 2013

Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORROOrdinária de 15de abril de 2013.

Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.Vereadores presentes:João Henrique Meira Sousa, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecidode Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, Pedro Sabio Nunes,Tarcisio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi.
EXPEDIENTE

Em discussão: Ata da Sessão Ordinária de 1º de abril e 15 de abrilde 2013. Deliberação do Plenário:aprovadas por unanimidade.
Expediente recebido do Executivo MunicipalOfício n.º 114/2013do Chefe de Gabinete do senhor Prefeito, senhor Marcos Roberto de OliveiraPreto:encaminha resposta à indicação n.º 69/2013, da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues dePaula,informando que já existe um projeto de ciclovia na Avenida XV de Agosto. Deliberação do senhorPresidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício n.º 115/2013do Chefe de Gabinete do senhor Prefeito, senhor Marcos Roberto de OliveiraPreto: encaminha resposta à indicação n.º 115/2013, da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues dePaula,quanto à viabilidade de construção de área de lazer no Bairro da Santa Cruz. Deliberação do senhorPresidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício do senhor Prefeito, Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto: encaminha resposta aoPedido de Informação n.º 07/2013, do Tarcísio Francisco Sartori Junior,a respeito do veículo oficial de usoexclusivo do Prefeito. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício do Chefe de Gabinete do senhor Prefeito, senhor Marcos Roberto de Oliveira Preto:informaqueforam executadosos serviços de roçada e cascalhamento das estradas rurais solicitados nas indicaçõesnúmeros 19, 29, 37, 39,40, 53, 94 e 122/2013 do Vereador José Carlos Tonelli. Deliberação do senhorPresidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício do Chefe de Gabinete do senhor Prefeito, senhor Marcos Roberto de OliveiraPreto:informaque foram executados os serviços de cascalhamento das estradas rurais solicitados nasindicações números 11, 14, 19, 29, 35 e 36/2013 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo. Deliberação dosenhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício do Chefe de Gabinete do senhor Prefeito, senhor Marcos Roberto de Oliveira Preto:informao aterramento da cratera aberta na ponte localizada na divisa de Socorro com o município de Munhoz,cujo serviço foi solicitado através de indicação da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício do Chefe de Gabinete do senhor Prefeito, senhor Marcos Roberto de OliveiraPreto:informaqueforam executados os serviços de roçada e cascalhamentodas estradas rurais solicitadosnas indicaçõesnúmeros 56, 59, 111, 120, 121 e 127/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes;Ofício n.º 105/2013 da Diretora do Departamento de Educação, senhora Célia Maria Monti ViamRocha:colocao departamento à disposição para a realização do projeto Dia do Bairro, conforme pedido decolaboração da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula;Ofício n.º 106/2013 da Diretora do Departamento de Educação, senhora Célia Maria Monti ViamRocha:informa em atenção à indicação nº 64/2013, da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues dePaula, que estão sendo tomadas as devidas providências para o atendimento da Lei Federal nº 11947/2009, que dispõe sobre o Atendimento da Alimentação Escolar e do Programa Dinheiro Direto naEscola.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Expediente recebido de diversosComunicados do Ministério da Educação: informam a liberação de recursos para o município novalor total de R$ 165.656,53 para pagamento de programas diversos.Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos senhores vereadores;Ofício do subsecretário da Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo, sr. Rubens E. Cury:encaminharesposta ao Requerimento n.º 34/2013, do Vereador Pedro Sabio Nunes,informando que asolicitação da instalação de um posto fixo do Poupatempo no município de Socorro ficará registrada noprograma. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício CT PLR*RB 79/2013 da Telefonica/Vivo S.A.: encaminha resposta ao Requerimento n.º 43/2013,do Vereador José Carlos Tonelli,informando que foi normalizada e testes comprovaram o funcionamentodo sistema de rádio que atende o serviço WLL.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dossenhores vereadores;Ofício CT PLR*RB 80/2013 da Telefonica/Vivo S.A.:encaminha resposta ao Requerimento n.º 05/2013, da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, informando que os Bairros Lavras deCima, Currupira, Pereira e Varginha constam no projeto da telefonia móvel de 2013.Deliberação do senhorPresidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício CT PLR*RB 81/2013 daTelefonica/Vivo S.A.: encaminha resposta ao Requerimento n.º 04/2013, da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, informando que o Corredor Turístico doRio do Peixe consta no projeto da telefonia móvel de 2013. Deliberação do senhor Presidente: à disposiçãodos senhores vereadores;Ofício n.º 115/2013–GAB do Deputado Federal Guilherme Mussi: informa o recebimento e aanálise das solicitações apresentadas pelo vereador Pedro Sabio Nunes. Deliberação do senhor Presidente:à disposição dos senhores vereadores;Ofício AG n.º 020/2013 do IBGE: reafirma o compromisso com a administração pública municipalvisando a prestação de um serviço público efetivo.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dossenhores vereadores;Ofício PRE n.º 169/2013 da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – CODASP:encaminha emresposta aos Requerimentos n.º 76, 77, 78 e 79/2013, de autoria do Vereador Pedro SabioNunes, informando a necessidade inicial de indicação do trecho, bairro e número de cadastro naPrefeiturapara inclusão de Socorro no Programa Melhor Caminho. Deliberação do senhor Presidente: àdisposição dos senhores vereadores;Ofício n.º 002/2013-MNBS1 da SABESP: encaminha resposta ao Requerimento n.º 59/2013, doVereador José Carlos Tonelli, informando a necessidade de execução de aterro em terreno – que especifica- localizado na Rua Espatódeas para que haja viabilidade técnica de implantação de rede de esgoto nolocal. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício n.º 003/2013-MNBS1 da SABESP: encaminharesposta ao Requerimento n.º 70/2013, doVereador João Pinhoni Neto, informando que a realização de estudos para a implantação de rede deesgoto no Loteamento Lino.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício n.º 004/2013-MNBS1 da SABESP: encaminha resposta ao Requerimento n.º 75/2013, doVereador João Pinhoni Neto, informando que a implantação de rede de esgoto na Praça Rachid José Malufestá em fase de execução. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício n.º 005/2013-MNBS1 da SABESP: encaminha resposta ao Requerimento n.º 74/2013, doVereador João Pinhoni Neto, que solicitou providencias com relaçãoa tubulação de rede de esgotoinstalada na grade lateral da ponte existente na Avenida Dr. Rebouças, informando que a travessia dereferida tubulação será solicitada a empresa responsável. Deliberação do senhor Presidente: à disposiçãodos senhores vereadores;Ofício CT R*R 0004/2013 da Telefonica/Vivo S.A.: informaas obrigações contidas no Plano Geralde Metas para a universalização do serviço telefônico fixo comutado prestado no regime público – PGMU.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;Ofício n.º 129/2013 da OI S/A:encaminha resposta ao Requerimento n.º 71/2013, de autoriaconjunta de todos os Vereadores, informando que até o início de maio deste ano será instalada mais umaEstação Radio Base da operadora no município de Socorro. Deliberação do senhor Presidente: à disposiçãodos senhores vereadores;Ofício do COMDER – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Socorro:dispõe sobreconvite para a palestra sobre “O novo Código Florestal”, a realizar-se no dia 26 de abril de2013, às 19h, noauditório do Centro Administrativo Municipal.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dossenhores vereadores;Ofício n.º 01/2013 do grupo “Viver Sereno”: agradece à cessão do Plenário desta Casa,em 09 deabril de2013 para a realização da palestra “Amor Exigente” pelo Padre Haroldo Rahm. Deliberação dosenhor Presidente: à disposição dos senhores vereadoresExpediente apresentado pelos senhores VereadoresOfício n.º 10/2013-DAF desta Casa de Leis: encaminhabalancete financeiro referente ao mês demarço de 2013.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamentopara elaboração de pareceres;Emenda n.º 02, do Vereador João Pinhoni Neto, ao Projeto de Lei n.º 25/2013 que cria o calendáriooficial de eventos do município de Socorro: altera a redação do artigo 9.º do referido Projeto de Lei.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;Emenda n.º 03, do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior, ao Projeto de Lei n.º 25/2013 quecria o calendário oficial de eventos do município de Socorro: altera a redação do artigo 9.º do referido

Projeto de Lei.  Deliberação do senhor Presidente:encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboraçãode pareceres;Projeto de Lei n.º 26/2013 dos VereadoresMaria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula e LauroAparecido de Toledo:dá denominação a via pública de Rua Bento Montanheiro, conforme especifica.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;Projeto de Lei n.º 27/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: proíbe o funcionamento dosequipamentos de som automotivos nas vias, praças, avenidas e demais logradouros públicos no âmbito domunicípio de Socorro e dá outras providências. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se àsComissões Permanentes para elaboração de pareceres;Moção n.º 02/2013 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: manifesta aplauso ao DeputadoEstadual José Antonio de Barros Munhoz, à ex-prefeita Municipal Marisa de Souza Pinto Fontana e aoSecretário de Planejamento de Amparo, senhor Mário Auler pelo empenho na aprovação de Projeto de Leique outorga ao município de Socorro a propriedade reconhecida em escritura pública da área onde estálocalizado o Centro de Exposições João OrlandiPaglliusi e a Feira Permanente de Malhas.  Em votação:aprovada por unanimidade;Moção n.º 03/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula:que manifestaaplauso ao Projeto “Aqua Mundo”.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão deJustiça e Redação para elaboração de parecer;Moção n.º 04/2013 autoria do Vereador João Pinhoni Neto:manifesta aplauso ao Deputado FederalAlexandre Leite pela destinação de R$ 295.300,00 ao município de Socorro/SP.  Deliberação do senhorPresidente: encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação para elaboração de parecer;Pedido de Informação n.º 09/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes ao senhor Prefeito: solicitainformações quanto a revisão salarial do funcionalismo público municipal e dados da folha de pagamento.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;Pedido de Informação n.º 10/2013 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhorPrefeito:solicita informações quanto ao valor repassado à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia deSocorro.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;Requerimento do vereador João Pinhoni Neto: nº 97/2013: requer para que seja oficiado aoDeputado Estadual Dr. Edmir Chedid solicitando a destinação de verbas para aquisição de um aparelho deultrassonografia para o Posto de Saúde do município. Em votação: aprovado por unanimidade;Requerimentos do vereador João Pinhoni Neto números 100/2013 e 101/2013: requer a retiradado Projeto de Lei nº 20/2013, que dispõe sobre volume de equipamentos de som automotivos e Projetode Resolução nº 03/2013, que altera o Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Socorro.Deliberação do senhor Presidente: atendam-se;Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: nº 94/2013, requer a retirada do Projetode Lei nº 15/2013, que denomina Conjunto Habitacional São João. Deliberação do senhor Presidente:atenda-se;Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: nº 102/2013, requer para que seja constadoem ata um Voto de Congratulação a “Corporação Musical Santa Cecília”, em razão do aniversário de 90anos de existência. Em votação: aprovado por unanimidade;Requerimento do vereador Pedro Sabio Nunes e coautoria dos vereadores Tarcísio FranciscoSartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi: nº 96/2013,requer para que seja oficiado ao DeputadoEstadual, Dr. José Antônio Barros Munhoz, solicitando emenda parlamentar visando a destinação derecursos ao NEFTAI (Clínica de Recuperação de dependentes químicos) de Socorro. Em votação: aprovadopor unanimidade;Requerimento do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: nº 103/2013, requer para que sejaconstado em Ata um Voto de Congratulação ao Padre Haroldo J. Rahm, pelos excelentes trabalhos sociaisrealizados, bem como pela palestra realizada em nosso município no dia 09 de abril p. passado. Emvotação:aprovado por unanimidade;Requerimento do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: nº 104/2013,requer para que sejaconstado em Ata Voto de Congratulação a professora Maria Aparecida Tasca de Oliveira Santos, fundadorado Grupo de Apoio Amor Exigente de Socorro, pelos excelentes trabalhos sociais realizados em nossomunicípio. Em votação:aprovado por unanimidade;Requerimento do vereador João Henrique Meira Sousa: nº 105/2013, requer justificativa de suaausência em reunião de Comissão, conforme atestado médico em anexo.  Deliberação do senhor Presidente:aprovado por unanimidade;Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: nº 260/2013, indica intercessão aosetor competente para a implantação de uma linha de ônibus circular no Bairro dos Pereiras;nº 261/2013,indica intercessão ao setor competente visando melhorias na iluminação da Praça da Independência,visando à inibição de atos ilícitos; nº 262/2013, indica para que a Guarda Municipal intensifique a rondanoturna na Praça Nove de Julho, visando maior segurança aos moradores vizinhos;nº 266/2013, indica onivelamento e o cascalhamento da estrada municipal do Bairro do Belizário; nº 267/2013, indica onivelamento e o cascalhamento do trecho da estrada vicinal do Bairro dos Marianos, mais precisamente daigreja até o Bairro da Lagoa;nº 277/2013, indica o nivelamento e o cascalhamento do trecho da estradavicinal que liga o Bairro Barão de Ibitinga, mais precisamente do pesqueiro Sant’ City até o Bairro daLabrinha;Indicação do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito:nº 268/2013, indica para que sejadeterminado ao departamento de fiscalização que verifique a regularidade do depósito de lixo localizadona Rua Sebastiao Teixeira Paiva;Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: nº 264/2013, indica onivelamento e o cascalhamento dos seguintes acessos das estradas do Bairro do Moquémdo inicio daestrada até o centro do bairro eda igreja do bairro acima citado até o Bairro Camanducaia de Cima;nº265/2013, indica o nivelamento e o cascalhamento da estrada do Bairro dos Camilos;nº 269/2013, indicao nivelamento e o cascalhamento da estrada do Bairro dos Rubins que dá acesso ao Bairro do Moquem,conforme especifica;nº 273/2013, indica providência visando a pavimentação asfáltica de todas as ruas doloteamento “Montini”; nº 278/2013, indica intercessão ao departamento competente para que sejarecapeada todas as ruas do Bairro Vila Nova; nº 279/2013, indica intercessão ao departamento competentepara que seja feita a pavimentação asfáltica das Ruas: Nossa Senhora de Fátima, Santo Expedito,  Alagoase  Piauí, localizadas no Bairro Santa Cruz ;Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito:nº 263/2013, indica a concessão de subvenção social para o exercício de 2013 ao CAAD - Centro de Apoio aosAlcoólatras e Dependentes, conforme especifica;nº 274/2013, indica para que sejam feitos reparos na RuaCoronel Egídio Borges dos Santos na Vila Palmira e melhoria de sua iluminação;Indicações do vereador Luís Benedito Alves de Oliveira ao senhor Prefeito: nº 258/2013: indicaprovidências na ponte da estrada do Bairro da Pedra Branca visando os reparos necessários, inclusive daslinhas de tubos; nº 259/2013, indica intercessão ao departamento competente visando a instalação de 2(dois) postes com braços de luz no pátio da igreja existente no Bairro Barão de Ibitinga;nº 272/2013,indica intercessão ao setor competente para que seja estudada a possibilidade da implantação de umalinha de transporte escolar beneficiando os alunos do novo conjunto habitacional (CDHU), Vale das Florese Vale das Águas;Indicações do vereador Pedro Sabio Nunes ao senhor Prefeito:nº 270/2013, indica estudosquanto a possibilidade do cadastramento de nosso Município no Programa “PROVAB - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA” do Governo Federal, cujo programa visa estimular e promovera atuação do profissional em medicina na Atenção Básica;nº 271/2013, indica estudos junto à Secretariade Emprego e Relações do Trabalho (Sert), para implantar no município de Socorro o Programa Frente deTrabalho do Governo Estadual;nº 275/2013, indica providências visando o reparo do gramado e da travedo gol no campo de futebol do Bairro do Pinhal,  em atendimento a solicitação dos moradores locais;Indicações do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor Prefeito:nº 276/2013, indica o nivelamentoe o cascalhamento da estrada que dá acesso ao Recreio dos Artistas localizada no bairro do Ribeirão doMeio. Deliberação do senhor Presidente: determino o devido encaminhamento das indicações.

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

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DASSESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próxima SessãoOrdinária será realizada em 6 de maio, a partir das 20h,e será transmitida ao vivo pela Rádio NossaSenhora do Socorro 1570 Khz e via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br ewww.camarasocorro.sp.gov.brJoão Pinhoni Neto– Presidente
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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/ 2010CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR DEEDUCAÇÃO INFANTIL
Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2010,homologado em 04/02/2010, abaixo relacionados, para contratação em caráter TEMPORÁRIO noemprego de PROFESSOR AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, nos termos da Lei 3077/2005,para participarem da atribuição de classe no dia 24 de abril de 2013, às 9h00 no DepartamentoMunicipal de Educação, situado à Av. José Maria de Faria nº 71, nesta cidade.

Nº Nome59 ADRIELE CECCONELLO60 RENATA DA SILVA PINTO61 NEUSA APARECIDA FRANCO62 TERESA COUTINHO DA ROCHA63 LUANA REALE DE MELO64 LUCELIA DIAS CALIXTO65 ALESSANDRA RIBEIRO66 MARIA CLAUDETE DE GODOY67 APARECIDA CONCEIÇÃO TOVAZI DE MORAES- PNE68 JOICE APARECIDA MAGON69 JOSIANE DA COSTA70 BIANCA ALBUQUERQUE DE MELO
O não comparecimento do candidato no local e hora acima determinada será consideradocomo desistência do emprego TEMPORÁRIO e a classe será atribuída ao próximo candidato, respeitadaa ordem de classificação.Classe Disponível:01 Vaga na CM São Bento – berçário 1.Socorro, 17 de abril de 2013. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito Municipal

DECRETO Nº 3156/2013
 “Dispõe sobre a aprovação do Projeto de Parcelamento do Solo, na modalidade de loteamentodenominado Residencial Sítio dos Ipês, neste município, na forma e condições que especifica”.
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIADE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E;Considerando o que dispõe o artigo 48, Seção III, inciso IV, parágrafo 2º da Lei Complementar120/2007;Considerando a aprovação do projeto em questão;Considerando, ainda, a manifestação do Departamento de Planejamento e Urbanismo, que concluipela regularidade do projeto,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado, nas condições deste ato, o projeto de parcelamento do solo, na modalidadede loteamento, atinente ao imóvel objeto da matricula nº 15.547 do Livro 2 – Registro Geral, localizado navia pública objeto da matricula 15.753 do Livro 2 – Registro Geral, a qual tem início na estrada municipaldenominada Estrada dos Sonhos – Farmacêutico Oswaldo Paiva, Bairro do Salto, Socorro, SP, denominando-se o loteamento “RESIDENCIAL SÍTIO DOS IPÊS”, com área total de 219.128,18 m²Art. 2º - O projeto de loteamento é composto por 213 lotes, 01 área institucional de 11.000 m²,objeto da matricula nº 15.832 do Livro 2 – Registro Geral, 02 áreas verdes e 12 ruas.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de abril de 2013.Publique-se Dr. André Eduardo Bozola de Souza PintoPrefeito MunicipalPublicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.Darleni Domingues GigliProcuradora Jurídica

RESOLUÇÃO CMI n° 001/2013
Divulga os membros eleitos para a Mesa Diretora eSecretaria Executiva do Conselho Municipal do Idosoe a aprovação do calendário anual de sessões ordinárias.

O Conselho Municipal do Idoso de Socorro – CMI de Socorro, no uso das atribuições que lhe sãoconferidas pela Lei Municipal n° 3.044, de 30 de junho de 2004, e suas alterações;Considerando o resultado da eleição realizada durante a Sessão Plenária e a aprovação do calen-dário anual de sessões ordinária ocorrida no dia 16/04/2013;Considerando o disposto no artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso –CMI de Socorro:
RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os membros eleitos para a formação da Mesa Diretora e para o cargo de SecretárioExecutivo do Conselho Municipal do Idoso;Presidente: Atalício Tavares de ToledoVice-Presidente: Airton Benedito Domingues de SouzaPrimeira Secretária: Carolina Mantovani Bovi Zanesco.Secretária Executiva: Maria Aparecida da Silva Sigolo.Parágrafo único. Consoante disposição do parágrafo único do artigo 7° do Regimento Interno doCMI, os membros da Mesa Diretora e a Secretária Executiva exercerão suas atribuições por um período de2 (dois) anos.Art. 2° Divulgar a aprovação de um calendário anual das sessões ordinárias a serem realizadas às 19horas na Sala dos Conselhos, localizada à Avenida José Maria de Faria, n° 71, Socorro, Estado de São Paulo,nas seguintes datas: 14/05/2013; 11/06/2013; 09/07/2013; 13/08/2013; 10/09/2013; 08/10/2013; 12/11/2013; 10/12/2013.Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.Socorro, 16 de abril de 2013 Atalício Tavares de Toledo - Presidente do CMI

RESOLUÇÃO CMAS n° 001/2013
Dispõe sobre a alteração do parágrafo único do artigo 34do Regimento Interno do Conselho Municipalde Assistência Social – CMAS de Socorro.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições quelhe são conferidas pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012, e suas alterações;Considerando a deliberação obtida na Sessão Plenária Ordinária ocorrida no dia 15/04/2013;Considerando o disposto no artigo 6º, inciso III do Regimento Interno do do ConselhoMunicipal de Assistência Social – CMAS de Socorro;
RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a alteração do parágrafo único do artigo 34 do Regimento Interno doConselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, na forma do anexo único da presenteResolução.Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.Socorro, 17 de abril de 2013 Daniela MoreiraPresidente “ad hoc” do CMAS

ANEXO ÚNICORESOLUÇÃO CMAS n° 001/2013REGIMENTO INTERNOCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE SOCORROCMAS/SOCORRO
CAPÍTULO VIDa Competência dos Órgãos do CMDCA
 (...)
Seção IIDa Mesa DiretoraArt. 33 (...)Art. 34 (...)Parágrafo único. Haverá alternância entre Poder Público e Sociedade Civil na ocupação docargo de Presidente da Mesa Diretora.Socorro, 15 de abril de 2013

Comunicado do Programa RendaCidadã
O Governo do Estado de São Paulo está desenvolvendo o Programa RendaCidadã. Trata-se de um benefício destinado aos Idosos com mais de 80 anos e comrenda mensal per-cápta de meio salário mínimo. O valor mensal do benefício é deR$ 100,00 (cem reais). As pessoas aqui relacionadas são prováveis beneficiárias,devem procurar o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, no Senai(atrás da Igreja Matriz). Ana Brito Formagio – Angelo Albert Masero, - Antonia de Godoy

Souza – Brasilio Aparecido Cardoso Faria – Dorival Pinto da Fonseca – Geraldino  Rodrigues
de Moraes – José Godoy Neto – Miguel Cardoso de Oliveira – Rita Lucas Pereira – Rosa de
Souza Nunes e Sebastiana Candido da Silva. Mais informações, tel. 3855-2299 com
Estela ou Camila.

Conservatório Municipal deSocorro abre seleção paraprofessor
O Conservatório Municipal de Socorro Maestro Luiz Gonzaga Francoestá selecionando professor de música especializado em Canto Coral eMusicalização Infantil. Os interessados devem enviar seus currículos para oConservatório até dia 26 de abril de 2013, aos cuidados de Beatriz Minozzi.Endereço: Rua XV de Novembro, 222 – Centro – Socorro/SP CEP:13.960-000. E-mail: comunicação@conservatoriodesocorro.com.brTelefone: 19 3855-2880.
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O Comuc (Conselho Municipalde Cultura), juntamente com a Divisãode Cultura de Socorro, realizou o Sarauda Banda – homenagem a CorporaçãoMusical Santa Cecília-. O eventoaconteceu no sábado (13) na EstaçãoSocorro, com a presença deaproximadamente 150 pessoas,integradas àquela aquela noite especial,apreciando um espetáculo de rara belezae emoção.A programação teve início comuma abertura que contou com aexecução do Hino de Socorro, seguidode apresentação de “naipes” queformam a banda, para que todospudessem conhecer cada um dosinstrumentos da banda e suas funções,em meio a apresentações da BandaCarinhoso.O ponto alto do Sarau foi aemoção do maestro e professor LuizGonzaga Franco, considerado o músicomais idoso de Socorro, porém gozandode plena saúde, bem estar e disposição.

Corporação Musical Santa Cecília é homenageada
Toninho Mariano discorreu sobre ahistória da renovação da banda, que teveinício em 1962 e o episódio sobre ouniforme de gala que naquelaoportunidade veio a surpreender apopulação socorrense, além de relatarsobre a Procissão de São Sebastião aoVivo, fato que provocou risos de quemestava presente.Houve também a apresentaçãoda Queren e de seu esposo ClaytonSouza, e Felipe Melo que cantaramespecialmente para os músicoshomenageados. Apresentaram-setambém cantando, Zézinho do AmericanBand, Louis Harms Trong Sant Louiz eTiago Faria.A conhecida e querida por todosDa. Fiinha, discorreu sobre o seu avô,fundador da banda, maestro Zeca Pedro.Outros participantes tambémenalteceram a homenagem, RafaelBarbosa Borin, Rafael Borin, AntonioAparecido de Souza (Porva), Tutucom,Nico.

O Comuc ofereceu bolo eguaraná aos presentes. O boloproduzido pela Silvana da PadariaArtesanal, canecas alusivas aos 90 anosda banda pelo Ateliê Luka Brasil,

decoração por conta de Ulysses Faria earranjo de flores pelo Marco Antonioda Silva Pinto. No fechamento, a bandatocou a música Santa Cecília, no que foimuito aplaudida.

O prefeito municipal, acompanhadodos diretores de turismo e cultura, educaçãoe assistência e desenvolvimento  social, eCarlos Henrique de Oliveira Santos, diretorda Rádio Socorro, esteve na terça-feira, dia16,  visitando a Escola Municipal CelOlímpio Gonçalves dos Reis, sendorecebido por sua diretora Regina CéliaMazolini Carneiro, e pela CoordenadoraRosana Falciroli Paltrinieri e professoras. Oprefeito esteve em uma das salas de aulas,em que o Soldado PM Guilherme ministravaensinamentos sobre o Proerd – ProgramaEducacional de Resistência às Drogas e aViolência, quando enalteceu o trabalho daPolicia Militar por esta dedicação. Colocou-se a disposição para colaborar em suaadministração. Também conversou com ascrianças, sendo surpreendido com o abraçofraterno de todos que cantaram o“Parabéns a Você”, já que naquele dia estavaaniversariando.Criado nos Estados Unidos, em 1983pela Polícia Militar de Los Angeles, o Proerd-Programa Educacional de Resistência àsDrogas, está no Brasil desde 1992, comoum programa de caráter social e preventivoposto em prática em todos os estados doBrasil, por policiais militares devidamenteselecionados e capacitados. O programatambém se desenvolve em Socorro, desdeo ano 2000, com aulas ministradas uma vezpor semana em sala de aula, durante quatromeses em média, nas escolas de ensinopúblico e privado para os alunos queestejam cursando quinto ou sétimo anosdo ensino fundamental. Participam dessas

Prefeito visita EM Cel Olímpio eparticipa de aula do Proerd
aulas-palestras, PM Soldado GuilhermeSilva Pinto e PM Feminino Elisangela deOliveira.Os objetivos gerais das aulas doProerb, é relatado pelo Soldado Guilherme,dentro dos conformes do Programa, queestá no envolvimento da Polícia, com aEscola, a Família e a Comunidade naproblemática das drogas e da violência, porisso desenvolve uma ação pedagógica deprevenção ao uso indevido de drogas e aprática da violência nas escolas, além dedesenvolver o espírito de solidariedade, decidadania e de comunidade na escola.Segundo ao que se insere nodesenvolvimento do Programa, o início naescola é precedido por uma reunião compais e educadores, no sentido de divulgaro programa e orientar o engajamento e aparticipação de todos no processo. Opolicial comparece à escola fardado, umavez por semana, ao longo de quatro meses,acompanhado do professor da turma, paraministrar as aulas aos estudantes. As aulasa serem ministradas estarão organizadas nolivro do estudante, em 10 (dez) lições de45 minutos. Além do livro do estudante,quando possível, a criança recebe um “kit”de comunicação visual composto de 01camiseta e 01 boné com a logomarca doprograma, os quais serão distribuídos nodia da Formatura, juntamente com umcertificado de conclusão do curso, quandoo aluno formando presta o compromissodiante da Família e autoridades, a resistiràs drogas e à violência, celebra-se assim, aparceria entre a Escola, a PM e a Família.

No mês em que se comemora oDia Nacional do Livro Infantil, um dospersonagens de Monteiro Lobato“ganhou vida” na Creche Municipal“Betânia”, através da visita ilustre daboneca de pano Emília. A boneca falantevisitou as crianças e interagiu com elas,causando muita curiosidade nospequeninos.Esta visita ilustre se deu, pois fazparte da proposta pedagógica da creche,incentivar a prática da leiturapromovendo- a de uma forma lúdica eprazerosa. E nada como trazer paraperto dos pequeninos um personagemdiretamente dos livros infantis.Dia 18 de abril é comemoradoo Dia Nacional do Livro Infantil, por sera data de nascimento de um dos principaisescritores da literatura infantil do Brasil,Monteiro Lobato, o criador ilustre daboneca falante Emília e dos demaispersonagens do “Sítio do Pica-PauAmarelo”.Na creche, os bebês já passam ater o contato com este mundomaravilhoso da leitura e os livros lhe sãoapresentados de uma forma prazerosa ealegre, para que desde cedo eles possamperceber que ler é uma viagemmaravilhosa e não apenas mais umaatividade da creche,  e que a leitura pode

Boneca Emília visita aCreche Betânia

e deve ser feita da mesma forma em casacom seus familiares. E pensando nisto acreche vem trabalhando com o Projeto“Maleta da Leitura” o qual tem comoobjetivo principal estimular o hábito daleitura e estreitar os laços entre a crechee as famílias, incentivando a participaçãoda família no ato de ler.O projeto constitui-sebasicamente no incentivo à leitura, pormeio da utilização de uma maleta,juntamente com um livro e um cadernode registros. Esta maleta é levada paracasa para que o livro possa ser lido pelafamília juntamente com a criança.A família deve escolher ummomento calmo e tranquilo para serfeita a leitura do livro, promovendodesta forma um momento dedescontração e também de resgate devalores proporcionando assim odesenvolvimento afetivo e cognitivo dacriança. Após o livro ser lido, a famíliarelata no caderno de registro como foieste momento da leitura e a criançatambém deixa a sua marca desenhandoo que mais gostou no livro. A maletaretorna à creche e mais uma criançapode levá-la para casa e beneficiar-sedeste momento prazeroso que só aleitura pode proporcionar.


