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A 5ª. Conferência Municipal da
Cidade de Socorro está integrada à 5ª.
Conferência Estadual das Cidades (5ª.
CEC), deflagrando no Estado de São Pau-
lo, o processo de realização das confe-
rências municipais das cidades, por meio
do Decreto 58916/13. Está agendada
para o próximo dia 10 de maio de 2013,
às 19 horas, no Auditório do Centro
Administrativo da Prefeitura Municipal de
Socorro.

O evento é coordenado pelo
Departamento de Habitação e Regulari-
zação Fundiária, possui uma Comissão
Preparatória Municipal, com Silvia Apare-
cida Cardoso, Diretora do Departamen-
to de Habitação e Regularização Fun-
diária à frente, e está aberto à população,
incluindo convidados entre autoridades
municipais, empresários de vários setores,
representantes das comunidades,
associações, clubes de serviços e outros
interessados.

A conferência terá como tema:
“Quem muda a cidade somos nós: Reforma
Urbana já!”, sendo composta por deba-
tes, painéis, plenária e ato público que
produzirá posteriormente um relatório
final, a ser encaminhado ao Ministério das
Cidades.

URGENTE - Alteração no Horário da
Coleta de Lixo

O Departamento de Meio Ambiente de Socorro, informa a população
que a partir da próxima Segunda Feira (06), o horário da coleta do lixo
normal na cidade e bairros da zona urbana será iniciado todos os dias, a partir
das 4:00 horas da manhã e término às 12:00 horas, e vem por meio deste
solicitar a toda a população que colabore com a colocação do lixo no novo
horário estabelecido para coleta. E apenas a coleta de lixo reciclável e do lixo
da zona rural será mantida nos mesmos dias e horários conforme o
cronograma atual.

Em função das comemorações em
torno do Dia do Trabalho (1º. de maio),
comemorado na última quarta-feira, a
Guarda Municipal de Socorro antecipou-
se às festividades e no dia 24 de abril, esteve
na Creche Municipal Betânia, fazendo uma
visita às crianças, quando puderam mostrar
um pouco de suas atividades.

Na oportunidade as crianças, que
normalmente se identificam muito com po-
liciais de um modo geral, puderam entrar
na viatura, tocar a sirene e se divertirem
imaginando-se por alguns momentos como
“pequenos guar-das”.

Ao ato estiveram presentes, o
Comandante Orlando, os guardas mu-
nicipais Edeli, Adriana e Lemos que com
muito carinho e paciência atenderam a
todas as crianças.

Esta visita contou também com a
presença de um “mini” guarda municipal,

Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!
Tema da 5ª. Conferência Municipal das Cidades

Cronograma da
conferência:

Credenciamento: 18:30 hs
Abertura: 19:00 hs

Palestras:

Painel 1 – Sub tema: Regularização
Fundiária de Loteamentos e Empreen-
dimentos Imobiliários
Recentes alterações da Lei Comple-
mentar n° 120/2007.
Palestrante: Dr. Alexandre Paiva
Marques
Procurador Jurídico do Município

Painel 2 – Sub tema: O Registro de
Imóveis e a Regularização Fundiária
Palestrante: Anderson Henrique Teixeira
Nogueira
Oficial de Registro de Imóveis, TD e Civil
de PJ - Socorro, SP

Painel 3 – Sub tema: Cidade de Socorro:
Diagnósticos e Intervenções Urbanas
Necessárias.
Palestrante: Paulo Márcio Filomeno
Mantovani
Arquiteto e Urbanista

Silvia Aparecida Cardoso, à frente da Comissão Preparatória da Conferência

Guardas Municipais visitam a
Creche Betânia

o garoto João Pedro (filho do guarda mu-
nicipal Lemos) que estava vestido a caráter,
com roupa igual a dos guardas municipais,
o que despertou muita curiosidade e inte-
resse das crianças da Creche. Por outro
lado, a Guarda Municipal e o Departamento
de Educação da Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, em conjunto com os
demais departamentos do Executivo, vêm
desenvolvendo também o Programa
“Parceiros pela Vida”, que visa à apro-
ximação e integração de todos os setores
da sociedade em prol de das crianças, já
que cuidar e educar envolve dedicação,
cooperação, cumplicidade e principalmente
amor de todos os envolvidos neste
processo (família, escola e comunidade).

Esta ação teve inicio com uma
reunião no dia 22 de abril,  realizada no
Auditório do Centro Administrativo e
contou com a presença do prefeito André

Bozola, da vereadora Maria Bernadete
Moraes Rodrigues de Paula, do líder religioso
Apóstolo Geraldo Fernochio, do Psicólogo
Voluntário, Francisco de Assis da Silva Pinto,
de Pais, Representantes da Educação, da
Guarda Municipal, da Assistência Social, da
Saúde, para apresentar a proposta de
trabalho que será desenvolvida a partir do
projeto “Criança vê, criança faz” além de
outras ações que serão desenvolvidas no
decorrer do ano.

Paralelo a este trabalho com as
crianças, o projeto se estenderá também aos

pais e familiares, através de reuniões que
acontecerão regularmente, iniciando nas
creches, posteriormente abrangendo toda
a rede municipal de ensino. “Este será um
trabalho de conscientização que pretende
mostrar aos pais a importância de estarem
sempre atentos aos ensinamentos passados
aos seus filhos, já que os pais são os pri-
meiros modelos de vida para as crianças e
é através deles que as crianças procuram
entender o mundo, afinal os exemplos
falam mais do que as palavras”, asseguram
os profissionais envolvidos com o Projeto.
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Decretos

DECRETO Nº 3158/2013
“Nomeia Junta Administrativa de Recursos de Infração no Trânsito - JARI e dá outras providências”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e, considerando
o artigo 4º do Decreto nº 2264, de 29/08/2002.

DECRETA:

Art. 1º - A Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI prevista no artigo 16 da Lei Federal
nº 9503 de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, implantada neste Município pela Lei
Municipal nº 2826, de 28 de setembro de 1998, fica assim constituída:

Presidente:
Titular – Marcos Roberto de Oliveira Preto
Suplente – Adilson Benedito Pereira
Representante do Órgão que impõe a Penalidade.
Titular – Marcos Rogério de Oliveira
Suplente – Helen Soraia de Oliveira
Representante dos Condutores de Veículos.
Titular – Adilson de Oliveira Cardoso
Suplente – Irai Luiz Ferrari Tafner
Art. 2º - Nos termos da Lei o mandato dos membros será de 01 (um) ano a contar da data da

posse.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nº 3080/

2012 e demais as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de abril de 2013.
Publique-se

Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli

Procuradora Jurídica

DECRETO 3159/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

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

DECRETA:

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para constituírem o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nos termos da Lei Municipal nº 3183/07 de 18 de
abril de 2007, para o biênio 2012/2014.

Presidente: Érika Aparecida Pereira do Nascimento Rosa
Vice-Presidente: Miqueline de Arruda Silvino Palitó
Secretária: Tamires Barel Tonetto
02 representantes do Poder Executivo Municipal
Titular - Célia Maria Monti Viam Rocha
Suplente - Fernanda Aparecida de Lima
Titular - Nielsen Carvalho de Lima
Suplente - Patrícia Aparecida Oliani de Toledo
01 representante dos Professores da Educação Básica Pública
Titular - Miqueline de Arruda Silvino Palitó
Suplente - Elisandra Maria B. Szabo
01 representante dos Diretores das Escolas Básicas Pública
Titular - Érika Aparecida Pereira do Nascimento Rosa
Suplente - Margarete Aparecida Borin Soriano
01 representante dos servidores Técnico/Administrativo das Escolas Básicas Pública
Titular - Tamires Barel Tonetto
Suplente - Karime de Oliveira Costa
02 representantes dos Pais de alunos da Educação Básica Pública
Titular - Adriana Aparecida Oliani Alpi
Suplente - Leandro Domingues de Moraes
Titular - Lilian Mantovani Pinto de Toledo
Suplente - Rosilene Alves de Lima
02 representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública
Titular - Jordão Aparecido de Moraes
Suplente - Maria Cleide Rocha Cunha
Titular - Benedita Aparecida do Nascimento
Suplente - Oralice Souza dos Reis
01 representante do Conselho Municipal da Educação
Titular - Elaine Aparecida Botacin Rozante
Suplente - Valéria Velentin Pereira
01 representante do Conselho Tutelar
Titular - José Adriano de Souza
Suplente - Maria Helena de Oliveira Carvalho

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial o Decreto nº 3157/2013 de 22 de abril de 2013.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de abril de 2013.
Publique-se

Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli

Procuradora Jurídica

Socorro, 02 de maio de 2013.

Extrato de Contratos:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: SRA. ANGELA
COELHO MONIZ. OBJETO: Contratação de empresa/pessoa física, devidamente registrada no CRP
para avaliação psicológica de Guardas Municipais, para atender as exigências do Estatuto de Desarmamento,
Lei Federal nº 10.826 de 2003. VALOR: R$ 2.926,00. ASSINATURA: 19/04/2013. VIGÊNCIA: Até a
entrega de todos os laudos. Dispensa nº 016/2013 – Processo nº 047/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: TELEFONICA
BRASIL S.A.. OBJETO: Contratação de link de internet para a Central de Agendamento, Centro do
Idoso, Museu Municipal e PROCON Palácio das Águias, conforme solicitado pela Divisão de Informática
desta municipalidade. VALOR: R$ 4.075,20. ASSINATURA: 19/04/2013. VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses. Dispensa nº 017/2013 – Processo nº 055/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: ASSIST
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de implantação, adequação e treinamento de usuários para execução de serviços em
sistema para o Departamento de Saúde desta municipalidade, conforme especificações contidas no anexo
II - Projeto Básico do Edital. VALOR: R$ 34.992,00. ASSINATURA: 10/04/2013. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses. Convite nº 008/2013 – Processo nº 044/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: PRETO & RUSSO
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME. OBJETO: Fornecimento de Cascalho Britado,
com entregas parceladas durante o exercício de 2013, para serem utilizados pelo Departamento de
Estradas Rurais desta municipalidade, em conformidade com as especificações constantes no anexo II –
Termo de referencia do edital. VALOR: R$ 98.000,00. ASSINATURA: 04/04/2013. VIGÊNCIA: 31/
12/2013. Pregão Presencial nº 012/2013 – Processo nº 039/2013/PMES.

Extrato de Aditamentos:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: MARCELO GOLO
CECILIA (MEI). OBJETO: Aditamento à Contratação de empresa ou profissional autônomo para a
prestação de serviços visando à realização de Aulas de Futebol e atividades físicas, para a ampliação do
projeto “Campeão do Futuro”. VALOR: R$ 16.876,80.  ASSINATURA: 10/04/2013. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses. Convite nº 020/2012 – Processo nº 056/2012/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: EMPRESA
EDITORA O LIBERAL LTDA. OBJETO: Aditamento à prestação de serviços de Impressão Gráfica
do “Jornal Oficial de Socorro”, conforme especificações contidas no anexo II Termo de referência – Projeto
Básico do presente Edital. VALOR: R$ 16.424,91. ASSINATURA: 02/04/2013. VIGÊNCIA: 03 (três)
meses. Pregão Presencial nº 016/2012 – Processo nº 046/2012/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: A COPIADORA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS XEROGRÁFICOS LTDA – EPP.
OBJETO: Aditamento à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, visando à
locação de copiadoras para diversos departamentos, incluindo manutenções, suprimentos e substituições
do equipamento caso haja necessidade. VALOR: R$ 3.600,00. ASSINATURA: 05/04/2013. VIGÊNCIA:
12 (doze) meses. Convite nº 014/2009 – Processo nº 030/2009/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: TELAMAR
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E
MULTIFUNCIONAIS LTDA. OBJETO: Aditamento à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços, visando à locação de copiadoras para diversos departamentos, incluindo manutenções,
suprimentos e substituições do equipamento caso haja necessidade. VALOR: R$ 21.300,00.
ASSINATURA: 05/04/2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Convite nº 014/2009 – Processo nº 030/
2009/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: SR. LAZARO
DOMINGUES DE FARIA. OBJETO: Aditamento à locação de imóvel para a instalação do PSF I –
Jardim Santa Cruz. VALOR: R$ 13.633,68. ASSINATURA: 19/04/2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
Dispensa nº 009/2010 – Processo nº 032/2010/PMES.

Alexandra Aparecida de Mello
Chefe da Divisão de Licitações.

Licitação

Educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/ 2012

Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2012 a partir da
56ª classificação para contratação no emprego TEMPORÁRIO de Professor de Educação Básica I (PEB-
I), nos termos da Lei 3077/2005, para participarem da atribuição de classes/aulas no dia 08 de maio de
2013, às 9h00 no Departamento Municipal de Educação, situado à Av. José Maria de Faria nº 71, nesta
cidade.O não comparecimento do candidato no local e hora acima determinada será considerado como
desistência do emprego TEMPORÁRIO, e a classe/ aula será atribuída ao próximo candidato, respeitada a
ordem de classificação.

Classe disponível:
1º ano T1 – CMEI (período da tarde)
Jardim I / II / 1º ano T1 – EM Rio do Peixe (período da tarde)
Os convocados deverão comparecer a atribuição com a seguinte documentação: CARTEIRA

PROFISSIONAL, CARTEIRA DE RESERVISTA, TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE QUE VOTOU
NA ÚLTIMA ELEIÇÃO, DIPLOMA OU CERTIFICADO DA INSTRUÇÃO EXIGIDA, RG, CPF, CÓPIA DA
CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS, CÓPIA DA CARTEIRA DE
VACINAÇÃO (FILHOS MENORES DE 07 ANOS), DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA DA ESCOLA
(FILHOS MAIORES DE 06 ANOS), ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES (www.ssp.sp.gov.br) OU
DELEGACIA, COM-PROVANTE DE RESIDENCIA, DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO E 01
FOTO.

Socorro, 02 de maio de 2013.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Professores de Educação Básica I (PEB-I) efetivos na rede municipal de

ensino interessados em carga suplementar da disciplina Arte para atribuição e, as aulas que permanecerem
livres serão imediatamente oferecidas aos Professores de Educação Básica I (PEB-I) contratados, Professores
Adjuntos I efetivos e Professores Adjuntos I contratados (seguindo esta sequência de convocação), para
participarem da atribuição de classes/aulas no dia 08 de maio de 2013, às 14h00 no Departamento
Municipal de Educação, situado à Av. José Maria de Faria nº 71, nesta cidade.

O não comparecimento do candidato no local e hora acima determinada será considerado como
desistência da carga suplementar, e a classe/ aula será atribuída ao próximo candidato, respeitada a ordem
de classificação.

Socorro, 02 de maio de 2013.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto

Prefeito Municipal
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CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data:06 demaio de 2013 – segunda-feira
Horário: 20h

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Veto aposto pelo senhor Prefeito ao Projeto de Lei n.º 18/2013, do Vereador Tarcísio Francisco
Sartori Junior que altera o art. 87 da Lei Complementar n.º 197/2012: manifestaque o projeto
padece de vicio formal de legalidade, e consequente inconstitucionalidade, visto que não atende aos
requisitos necessários a sua elaboração;
Emendas n.º 02 e 03 ao Projeto de Lei n.º 25/2013 do senhor Prefeito:que cria calendário oficial
de eventos do município de Socorro, em tramitação pela Comissão de Justiça;
Moção n.º 01/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula:apela ao Congresso
Nacional para que aprove o Projeto de Emenda Constitucional n.º 534/2002;
Moção n.º 03/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula:que manifesta
aplauso ao Projeto “Aqua Mundo”;
Moção n.º 04/2013 autoria do Vereador João Pinhoni Neto:manifesta aplauso ao Deputado Federal
Alexandre Leite pela destinação de R$ 295.300,00 ao município de Socorro/SP.

Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 24/2013 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar
convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação, Fundação para o
Desenvolvimento da Educação – FDE, objetivando a implantação e o desenvolvimento do Programa Ação
Educacional Estado-Município/Educação, em tramitação pelas Comissões de Finanças e Orçamento e de
Educação;
Projeto de Lei nº 25/2013 do senhor Prefeito: cria calendário oficial de eventos do município de
Socorro;
Projeto de Lei n.º 26/2013 dos Vereadores Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula e
Lauro Aparecido de Toledo: dá denominação a via pública de Rua Bento Montanheiro, conforme
especifica;
Projeto de Lei n.º 27/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: proíbe o funcionamento dos equipamentos
de som automotivos nas vias, praças, avenidas e demais logradouros públicos no âmbito do município de
Socorro e dá outras providências, em tramitação pelas Comissões de Justiça e Redação e de Defesa do
Meio Ambiente;

Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 14/2013 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo:dá denominação a via pública
de Rua Vereador Rodolpho Fruchi, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 16/2013 do Vereador Luis Benedito Alves de Oliveira:dispõe sobre auxílio
transporte para estudantes;
Projeto de Lei n.º 21/2013 do Vereador João Pinhoni Neto:dispõe sobre a inclusão na grade
curricular suplementar das instituições de ensino públicas e particulares, vinculadas à Secretaria Municipal
de Educação, de conteúdo relativo à qualidade de vida;
Projeto de Lei n.º 22/2013de autoria dos Vereadores Pedro Sabio Nunes e Tarcísio Francisco
Sartori Junior:denomina logradouros públicos como Rua Vitória Fávero Beneduzzie Rua Armando
PalmiroBeneduzzi.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃOEXTRAORDINÁRIA
Data: 06 demaio de 2013 – segunda-feira
Horário:ao término da sessão anterior.

Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 24/2013 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar
convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação, Fundação para o
Desenvolvimento da Educação – FDE, objetivando a implantação e o desenvolvimento do Programa Ação
Educacional Estado-Município/Educação, em tramitação pelas Comissões de Finanças e Orçamento e de
Educação;
Projeto de Lei nº 25/2013 do senhor Prefeito: cria calendário oficial de eventos do município de
Socorro.

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 a próximas Sessões se
realizarão dia 06 de maio, a partir das 20h,e serãotransmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do
Socorro 1570 Khz e via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br

João Pinhoni Neto– Presidente

Câmara Municipal da Estância de Socorro

Com a presença de repre-
sentantes de 100 Procons municipais,
foi realizado nos dias 24 e 25 de abril,
o 1º curso para Coordenadores de
Procons Municipais promovido pela
Fundação Procon-SP.  De Socorro
esteve presente integrado ao curso,
Bárbara Leite da Silva, Coordenadora
do Procon Municipal de Socorro.  A
abertura contou com a presença da
secretária Nacional do Consumidor,
Juliana Pereira, do diretor de defesa do
consumidor de Buenos Aires, Juan
Manuel Gallo, do presidente de honra
do Fórum Nacional de Procons,
Archimedes Pedreira Franco, e do
diretor executivo do Procon-SP, Paulo
Arthur Góes.

Na sua apresentação, Juliana
Pereira falou sobre o papel da
Secretaria Nacional do Consumidor
como coordenador da política nacional
de defesa do consumidor e enfatizou
a importância da integração dos órgãos
de defesa do consumidor. “Em um
sistema tudo tem que funcionar bem,
município, estado e união, todos tem
que trabalhar juntos e de forma
integrada para termos resultado”.
Pontos importantes do Plano Nacional
de Consumo e Cidadania também
fizeram parte de seu discurso.

Em seguida Paulo Arthur Góes
destacou a importância dos Procons
municipais no fortalecimento da defesa
do consumidor e afirmou que hoje um
dos desafios é trabalhar na conso-
lidação, qualificação e fortalecimento
destes órgãos através de sua insti-
tucionalização. “Não adianta termos um
Procon forte hoje e amanhã esse
trabalho não existir mais.”

A assessora da diretoria de
atendimento, Fátima Lemos, falou sobre
a importância de um padrão de
atendimento e do meio como a
informação chega ao consumidor.
Andrea Sanchez, diretora de
Programas Especiais, destacou a parti-
cipação da Fundação nas consultas pú-
blicas das agências reguladoras e como
os Procons municipais podem
colaborar. A diretora de Estudos e
Pesquisas, Valéria Garcia, apresentou as
ações de educação da Fundação e pôs
a disposição dos Procons o materiais
impressos para reprodução. Marcio
Marcucci, diretor de fiscalização, falou
da importância estratégica da
fiscalização que foca no aspecto
coletivo das demandas sempre
prestando atenção nas condutas do
mercado de consumo.

Já a diretora de Relações
Institucionais, Regina Lunardelli, e o
assessor de apoio às regionais, José

Socorro participa do 1º. Curso
para Coordenadores de Procons

Municipais

Renato Raposo, falaram do novo
programa de municipalização e do
fortalecimento da política estadual de
defesa do consumidor. A assessora da
Diretoria de Relações Institucionais,
Maria Antonia Damiano, e o Chefe de
Gabinete da Diretoria Executiva,
Carlos Coscarelli, falaram sobre o
cadastro municipal de reclamações
fundamentadas e a sua integração com
o banco de dados da Fundação
Procon-SP. E encerrando, a ouvidora
do Procon-SP, Hilma Araujo, falou sobre
ética e cidadania.

No segundo e último dia do
curso, os temas abordados foram a
institucionalização dos Procons
municipais, a gestão administrativa e
financeira, os fundos federal e estadual
de direitos difusos, as parcerias com
outros órgãos públicos, a importância
das ações integradas e a integração
entre os Procons municipais e a
imprensa local.

O que me chamou muito
atenção nesses dois dias de palestras,
diz Bárbara, de Socorro, foi saber que
o Brasil tem um Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor, Defensoria
Pública, Ministério Público, Procons e
Entidades Civis, todos trabalhando
coordenadamente. Uma relação onde
não há hierarquia, mas há uma
integração entre estes órgãos com o
único objetivo de harmonizar as
relações de consumo.

Claro que muito já foi feito, mas
temos muito mais a fazer, por exemplo:
O Procon já é considerado a porta voz
do consumidor, agora estamos partindo
para uma etapa de apresentação de
soluções e isso só é possível se os
Procons Municipais estiverem ali-
nhados e trabalhar uniformemente
como mandam os procedimentos da
Fundação Procon SP.

Aqui em Socorro “trabalhamos
nos moldes da Fundação Procon SP,
onde fazemos uma triagem inicial,
ouvimos o consumidor, se estiver
fundamentado no Código de Defesa
do Consumidor, emitimos uma CIP –
Carta de Informações Preliminares,
onde o fornecedor é informado
formalmente do problema e tem o
prazo de 10 dias corridos para
apresentar a resposta ou solução.
Passado este prazo e o problema não
for resolvido, é agendada uma audiência
conciliatória onde o fornecedor é
notificado a comparecer com o intuito
de resolver o problema sem ter que
encaminhar mais casos para a Justiça,
que já é tão sobrecarregada”, diz a
coordenadora da unidade do Procon
Municipal de Socorro.
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Foi realizado no último dia 24 de abril no Departamento de Educação, Centro
Administrativo da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, reunião especial da
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME),  com os
secretários e diretores de educação dos municípios que integram a UNDIME, Pólo
de Bragança Paulista.

A UNDIME é a entidade que representa os dirigentes municipais em nível
nacional e atualmente, o Pólo de Bragança é presidido pela profª Célia Maria Monti
Viam Rocha, diretora do Departamento de Educação de Socorro, eleita recentemente
em assembléia por seus pares, e tendo como suplente o Secretário de Educação de
Joanópolis, Daniel Augusto de Aguiar Costa.

Estiveram presentes representantes dos seguintes municípios: Amparo, Atibaia,
Bragança Paulista, Joanópolis, Lindóia, Pedra Bela, Pinhalzinho e Serra Negra. Ainda
fazem parte do Pólo os municípios de Águas de Lindóia, Bom Jesus dos Perdões,
Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Tuiuti e Vargem, além de representantes da
Diretoria de Ensino de Bragança Paulista e os advogados da empresa Graboski.

“As reuniões da UNDIME são realizadas mensalmente, a cada mês em um
município, para troca de experiências e informações, discussão de legislação e busca
de solução para problemas emergenciais da educação nos diferentes municípios”.
Observa Célia Viam, Diretora de Educação de Socorro.

Foram praticamente 16 horas de
muitos sorrisos, alegria, descontração e
animação. Este foi, segundo o Diretor
Municipal de Esportes e Lazer, Airton
Domingues de Souza, a conclusão mais
empolgante da Virada do Lazer, uma parceria
do Estado de São Paulo, através da
Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude
com da FPEFit (Federação Paulista de
Esportes e Fitness) e do Município de
Socorro, juntamente com o Departamento
de Esportes e Lazer. O evento começou a
partir das 20 horas de sexta-feira, 26 de
abril, no Centro de Exposições João Orlandi
Pagliusi, encerrando após às 23 horas, e
retornou com as atividades e brincadeiras
no sábado, 27 de abril, a partir das 8 horas
da manhã, com crianças se divertindo até
às 20 horas.

Cumprindo seu objetivo principal,
a Virada do Lazer procura trazer atividades
nas quais a população pode se divertir sem
pagar nada em dois dias de descontração
e alegria a todos, e também oferece
oportunidade de melhoria da qualidade de
vida e saúde aos participantes em geral.
Assim, na sexta-feira, além das atividades
do programa, o Departamento Municipal
de Esportes e Lazer também preparou

Centenas de crianças e adultos participam e aprovam a
Virada do Lazer

apresentação de ballet e ginástica rítmica,
bem como um passeio de bike durante a
noite, aproveitando a lua cheia. Outra
surpresa ficou por conta da Rede Aprendiz,
que aproveitou o momento para apresentar
sua pista de skate móvel e permitiu que
todos os skatistas de Socorro desfrutassem
da surpresa. O evento também contou com
segurança, ambulância e monitores em
todas as atividades e brinquedos.

Durante todo o evento, a
população pode desfrutar de atividades
que incluíam mesas de xadrez, damas,
cartas, festival de pipas, atividades com
peteca, pebolim, tênis de mesa, brinquedos
infláveis, dentre outras que podem ser
desfrutadas por várias faixas etárias
durante todo dia e noite. “Agradecemos
todos que compareceram ao evento e
destacamos aqueles que permitiram sua
realização, como a Rede Aprendiz, a
Corporação de Guias Mirins de Socorro,
a PM e a GCM, os departamentos
municipais de Turismo, Esporte,
Administração, Saúde, Fiscalização,
Assistência Social, Trânsito, Obras, Meio
Ambiente e Cultura e a Secretaria Estadual
de Esportes, Juventude e Lazer”, finalizou
Airton Domingues de Souza.

Secretários de Educação de várias
cidades se reúnem em Socorro

O evento Adventure Sports Fair é
considerado nos dias atuais o mais
importante do setor, dedicado aos esportes
e ao turismo de aventura. É na verdade
uma referencia no mercado reunindo mar-
cas e destinos, agências governamentais e
as principais ONGs. Está acontecendo na
Bienal do Ibirapuera em São Paulo.

A feira está completando 15 anos
de realização, e Socorro, que já esteve pre-
sente em todas as edições anteriores,
participa este ano e de forma diferenciada,
promovendo a Campanha “Caça ao te-
souro”, com o simpático Capitão Aventura,
personagem que está percorrendo a feira
desde o feriado de quarta-feira (01) até
domingo (05) distribuindo brindes per-
sonalizados do destino e estimulando os
visitantes a conferirem o Stand de Socorro,
repleto de novidades.

No Stand de Socorro os visitantes e
interessados, tomarão contanto com mais
de 20 atividades de aventura que a cidade
oferece, hotéis, pousadas, pontos turísticos
e comércio central. Além disso, concorrerão
a 10 pacotes de viagem para duas pessoas
com hospedagem e atividades de aventuras

Socorro participa com
novidades da Adventure

Sports Fair

inclusas. E os ganhadores irão se aventurar
em uma “Caça ao Tesouro” pelas ruas e
estradas do município. Para isso, o ga-
nhador, no momento em que fizer o check-
in no hotel, receberá um kit, contendo um
mapa da cidade e uma série de instruções,
e a cada etapa vencida o “aventureiro”
ganhará mais.

Por outro lado a feira apresenta
variação em produtos como equipamentos
e vestuário de esportes de aventura, expo-
sição com a presença de 27 estados brasi-
leiros com itinerários de viagem de aventu-
ra e ecoturismo. Tem como atrações, área
de interação com os esportes de aventura
onde os visitantes podem experimentar
diferentes modalidades, como snowboard,
mergulho, arvorismo, escalada, caiaque,
stand up paddle ciclismo e test-drive de
carros off Road e palestras e oficinas para
quem busca especialização.

Outras informações sobre a par-
ticipação de Socorro no evento, ligue 3895-
3353 ACE Socorro, ou 3855-9634 – Depar-
tamento de Turismo. E para mais informa-
ções sobre a Feira, acesse: www.adventu-
refair.com.br.

Inscrições para os cursos
profissionalizantes continuam até 10

de maio no CEMEP
O Centro Municipal de Ensino Profissionalizante - CEMEP informa que

continuam abertas as inscrições para 250 vagas em cursos profissionalizantes, a
serem realizados no mês de maio. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas
até 10 de maio, das 8h às 17h, na Rua: Marechal Floriano Peixoto, 08 - Centro. Os
interessados deverão levar: 01 foto 3x4, Comprovante de Endereço, Cópia do RG
ou CPF.

Cursos: Introdução a Gestão Empresarial (40 vagas), Marcenaria/ Montador
(35 vagas), Introdução ao Barista (25 vagas), Técnicas de Negociação e Vendas (30
vagas), Introdução ao Marketing (40 vagas).

A abertura destas 250 vagas em cursos profissionalizantes faz parte das ações
do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social que tem por objetivo
promover o desenvolvimento social do município através da qualificação profissional
e geração de renda. Informações: assistenciasocial@socorro.sp.gov.br ou (19) 3855-
2299.


