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Prefeito participa de cerimônia
com Governador em Bragança

Com metas e objetivos bem estabe-
lecidos, a EM Benedicta Geralda de Souza
Barbosa, dirigida pela diretora Eliana
Goetze Marcelo,  tem um plano de
estratégias que visa buscar a melhoria dos
índices de qualidade da aprendizagem,
principalmente em Língua Portuguesa e
Matemática.

A partir do foco de trabalho, no qual
se entende a escola como responsável pela
qualidade da aprendizagem dos conteúdos
socialmente construídos pela humanidade
em sua história, o corpo docente e a equipe
técnico-pedagógica atuam em diferentes
frentes para efetivação da busca da
qualidade de aprendizagem mencionada.
Um dos planos de ação mais efetivos é o
do Projeto Reforço. Nesse projeto os alunos
com dificuldades pré-avaliadas através de
avaliações diagnósticas recebem acom-
panhamento individualizado ou em
pequenos agrupamentos para vencerem
suas dificuldades e defasagens.

O objetivo e as metas nesse primei-
ro bimestre do ano de 2013 se balizam em
torno da alfabetização e do letramento. Tem-
se em vista que todos os alunos estejam

com as mínimas condições de domínio da
língua materna.

Sabe-se que é um objetivo audacioso
e provavelmente um semestre apenas não
seja suficiente para tudo. Todavia, até o
momento é notável o número de alunos
que progrediram e se alfabetizaram devido
ao intenso e bem definido trabalho
realizado em sala e também dentro do
reforço. É a escola realizando sua real
função social: a aprendizagem, afirma a
diretora.

EM Benedicta Geralda de Souza Barbosa
desenvolve Projeto Reforço com seus alunos

Sob o slogan “Roupa boa, a gente
doa”, aconteceu no último dia 12, o
lançamento oficial da Campanha do
Agasalho 2013. O evento foi organizado
pelo Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo (Fussesp), no Palácio
dos Bandeirantes, com a presença da
primeira dama, Lu Alckmin.

Em Socorro a Campanha do Aga-
salho também já teve o seu início,
prolongando-se até o dia 30 de junho.
Foram distribuídas 30 caixas coletoras em

vários pontos da cidade, órgãos públicos,
supermercados, agencias bancárias, lojas e
algumas instituições de ensino.

Os socorrenses estão sendo concla-
mados a fazer as suas doações, cujo
montante posteriormente será motivo para
um grande bazar, a ser realizado em um só
dia nas dependências do Departamento de
Assistência Social, e o restante será
encaminhado ao Bazar Social Permanente
localizado na Estação Socorro, ao lado da
Panificação.

Socorro se engaja na Campanha do Agasalho
do Fundo Social de Solidariedade do Estado

No última terça-feira, (dia 21),
estiveram na Câmara Municipal de São
Paulo, representando a Prefeitura Municipal
da Estância de Socorro, Edelson Cabral
Teves, Vice-Prefeito,  Darleni Domingues
Gigli, Procuradora Jurídica, Silvia Aparecida
Cardoso, Diretora do Departamento de
Regularização Fundiária e Ester Gatti de
Souza, Assessora do Departamento de
Regularização Fundiária.

Ao ato em que as prefeituras
interessadas no projeto, foram convidadas
e compareceram em grande número, foi

apresentado e discutido a viabilidade de
implantação do Projeto Federal, “Minha
Casa, Minha Vida”, do PAC, com a presença
do Senador Antonio Carlos Rodrigues.

Atuaram como palestrantes desen-
volvendo assuntos relacionados com o
contexto, Antonio César Ramos dos Santos,
Secretário Executivo do Conselho Curador
do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Social do Ministério das Cidades, Tácito
Quadros Maia, Gerente Nacional de
Habitação de Interesse Social da Caixa
Econômica Federal.

Socorro esteve presente em palestra
sobre “Minha Casa, Minha Vida”

A Junta Militar mudou...
Agora está atendendo no Prédio do Cemep/Senai, localizado atrás da Igreja Matriz.

Atende no horário comercial de segunda a sexta feira.
Emite Carteira Profissional e faz Alistamento Militar.

No mesmo prédio, anexo ao espaço da Junta, emissão de Carteira de Identidade.
Mais informações:  tel.3855-2299

Na manhã da terça-feira, 21 de
maio, o Governador Estadual Geral-
do Alckmin esteve presente no Hos-
pital da Universidade São Francisco,
em Bragança Paulista, para a inaugu-
ração de leitos para dependentes
químicos.

Durante o evento também foi
divulgado o lançamento do Poupa-
tempo naquela cidade, que benefici-
ará toda região, inclusive Socorro,

conforme lembrou o Deputado Es-
tadual Edmir Chedid, também pre-
sente no local.

O Prefeito de Socorro, André
Bozola, esteve na solenidade, onde
também foram reiterados anúncios
de investimentos na malha rodoviá-
ria do Circuito das Águas, entre eles
a duplicação parcial da SP-08, no tre-
cho que liga Socorro à Bragança
Paulista.
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Leis
LEI Nº 3714/2013

“Dá denominação a via pública de Rua Vereador Rodolpho
Fruchi, conforme específica.”.

“De autoria do Vereador Lauro Aparecido de Toledo - PTB”

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica denominada “Rua Vereador Rodolpho Fruchi” a via pública que tem
início na Rodovia Pompeu Conti fazendo ligação com a Rua Auto da Boa Vista, Loteamento do Lino, no
Bairro dos Cubas, conforme mapa em anexo.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de maio 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

LEI Nº 3716/2013
“Denomina logradouros públicos como Rua Vitória Fávero
Beneduzzi e Rua Armando Palmiro Beneduzzi”

“De autoria dos Vereadores:

Pedro Sabio Nunes - Vereador PSDB
Tarcisio Francisco Sartori Junior – Vereador PSDB

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA
A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º - Esta Lei dispõe sobre a denominação de logradouros públicos situados no
bairro da Aparecidinha e na região Central do município de Socorro/SP.

Art. 2.º - Fica denominado “Rua Vitória Fávero Beneduzzi” o logradouro público situado
no bairro da Aparecidinha, que liga as Ruas Padre Silvio Volpicelli e André Luiz Batista, conforme Anexo I.

Art. 3.º - Fica denominado “Rua Armando Palmiro Beneduzzi” o logradouro público
situado na região central, que liga a Rua Ariodante Beneduzzi à Rua André Luiz Batista, conforme Anexo
II.

Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis Municipais
n.º 2.780 de 17-4-97 e n.º 3.376 de 30-7-2010.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de maio 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

ANEXO I
Rua Vitória Fávero Beneduzzi

ANEXO II
Rua Armando Palmiro Beneduzzi

LEI Nº 3717/2013
“Dispõe sobre a concessão de prêmio mensal por
assiduidade aos servidores públicos municipais da Estância
Turística de Socorro e dá providências correlatas”.

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica instituído o Prêmio Mensal por Assiduidade a todos os servidores
públicos municipais de Socorro, ocupantes de empregos de provimento efetivo ou contratados para
funções por tempo determinado.

§ 1º - Os servidores ocupantes de empregos efetivos que estiverem no exercício de
empregos em comissão ou funções de confiança farão jus ao percebimento do prêmio.

§ 2º - Os servidores que estiverem em situação de acumulação legal de cargos ou
funções farão jus ao recebimento de prêmios em virtude de cada vínculo.

Art. 2º - O Prêmio a que se refere o artigo anterior será concedido ao servidor que não
tiver ausência aos dias regulares durante o período de um mês.

§ 1º - Considera-se mês para os fins desta Lei aquele previsto no calendário civil.
§ 2º - Considera-se ausência ao serviço, para os fins desta Lei, todo não comparecimento

do servidor ao trabalho por ele devido por força do vínculo laboral, inclusive as faltas abonadas e
licenças de qualquer natureza ou espécie.

§ 3º - Não se consideram ausências somente aquelas explicitadas pelo parágrafo 3º do
artigo 320 e artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 3º - O prêmio por assiduidade fica fixado em R$ 50,00 (cinqüenta reais) mensais.
Art. 4º - O servidor fará jus ao percebimento do prêmio durante o período de férias

e quando houver redução do período de gozo em virtude de faltas o pagamento será proporcional.
Parágrafo Único: Os servidores que gozarem férias referentes a período aquisitivo

anterior à vigência desta Lei, farão jus ao percebimento do prêmio.
Art. 5º - O Prêmio de que trata a presente Lei não se incorporará ao vencimento para

nenhum efeito e sobre ele não incidirão vantagens de qualquer natureza.
Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de

dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a

partir do primeiro dia do mês subseqüente.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de maio 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

LEI COMPLEMENTAR Nº 199/2013

“Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos vencimentos dos
servidores públicos municipais da Estância de Socorro e dá
providências correlatas”.

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica concedida, no exercício de 2013, revisão geral anual no importe de 5%
(cinco por cento) sobre as tabelas de salários dos servidores públicos municipais a que se referem às Leis
Complementares nº 197/2012 e 171/2011.

§1º - O Anexo V – Escala de Vencimentos da Lei Complementar 197/2012 passa a vigorar
de acordo com o Anexo I desta Lei Complementar.

§2º - O anexo IV – Tabelas de Salários da Lei Complementar nº 171/2011 passa a vigorar
de acordo com o Anexo II desta Lei Complementar.

§ 3º - A sessão de que trata o caput deste artigo será válida também para os membros do
Conselho Tutelar Municipal.

Art. 2º - Para fins de atendimento ao piso salarial profissional do Magistério Público a que
se refere à Lei Federal nº 11.738/2008, à Referência 1, Nível I das tabelas de salários dos empregos
docentes de Professor Adjunto I e Professor de Desenvolvimento Infantil, além da aplicação do percentual
revisional a que se refere o artigo anterior, será concedido o acréscimo diferencial, respectivamente, de R$
32,59 (trinta e dois reais e cinqüenta e nove centavos) e R$ 43,45 (quarenta e três reais e quarenta e
cinco centavos).

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão
à conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1º de abril de 2013.

Parágrafo Único: Excepcionalmente, em relação aos empregos de Professor Adjunto I
e Professor de Desenvolvimento Infantil de que trata o artigo 2º, os efeitos desta lei retroagirão a 1º de
janeiro de 2013.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Estância de Socorro, 23 de maio de 2013.

Publique-se
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Dra. Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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LEI COMPLEMENTAR Nº 200/2013
 “Dispõe sobre a incorporação de abono pecuniário e
concessão de Revisão Geral Anual aos Servidores da Câmara
Municipal e dá outras providências”.

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

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica incorporado aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal o abono
pecuniário no valor de R$ 100,00 (cem reais) de que trata a Lei Complementar nº 133/2009.

Art. 2º - Procedida a adequação a que se refere o artigo anterior, fica concedida Revisão
Geral Anual aos servidores da Câmara Municipal no importe de 5% (cinco por cento), passando a Escala
de Vencimentos do Quadro de Servidores da Câmara Municipal da Estância de Socorro a vigorar de
acordo com o Anexo I da Presente Lei Complementar.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta de verbas
próprias do orçamento vigente, as quais serão suplementadas oportunamente, se necessário. 

Art. 4.º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação produzindo
seus efeitos a partir de 1.º de abril de 2013, revogadas as disposições em contrário.

 
Prefeitura Municipal de Estância de Socorro, 23 de maio de 2013.

Publique-se
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Dra. Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

ANEXO I
ESCALA DE VENCIMENTOS – DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA

ESTÂNCIA DE SOCORRO

Decretos
DECRETO Nº 3162/2013

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 - Fica constituída a seguinte Comissão, para sob a presidência do primeiro
nomeado, organizar, acompanhar e fiscalizar a “Festa de Agosto 2013”, nos dias 13, 14 e 15 de agosto
de 2013.

Presidente:
Acácio José Zavanella - Diretor do Depto de Turismo e Cultura

Art. 2º- Os trabalhos de que trata o presente Decreto, serão prestados sem ônus aos
cofres municipais, porém considerados de relevância pública.

Art. 3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto nº 3064 de 11 de maio de 2012.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de maio 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 Nº 3164/2013
“Regulamenta a Lei Municipal 3358/2012, para definir
procedimentos a vista das normas gerais estabelecidas na Lei Federal
12.527/11 que regula o acesso a informações”

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

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a Lei Municipal 3358/2012 para definir procedimentos
a serem observados pelos órgãos da Administração Municipal a vista das normas gerais estabelecidas na Lei
Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011 que regula o acesso a informações.

Art. 2º. O direito fundamental de acesso a documentos, dados e informação será assegurado
mediante:

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção:
II – implementação da política municipal de arquivos e gestão de documentos;
III – divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações;
IV – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
V – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

.
Art. 3º. – Para efeitos deste Decreto, consideram-se as seguintes definições:

I – arquivos públicos: conjunto de documentos produzidos, recebidos e acumulados por
órgãos públicos.

II – autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida;
III – classificação de sigilo: atribuição, pela autoridade competente, de grau de sigilo a

documentos e dados de informações;
IV – custódia: responsabilidade pela guarda de documentos, dados e informações
V – desclassificação: supressão da classificação de sigilo por ato da autoridade competente

ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e informações sigilosas;
VI – documentos de arquivo: todos os registros de informação, em qualquer suporte,

inclusive o magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos da administração
pública, no exercício de suas funções e atividades;

VII – disponibilidade: qualidade de informação que pode ser conhecida e utilizada por
indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII – documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou
formato;

VIII – Gestão de documentos: conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes
à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegure a
racionalização e a eficiência dos arquivos

IX – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público
em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do município;

X – Reclassificação; alteração, pela autoridade competente, da classificação de sigilo de
documentos, dados e informações;

XI – serviço de atendimento presencial: aquele prestado na presença física do cidadão ou
interessado no serviço;

XII – serviço de atendimento eletrônico: aquele prestado remotamente ou à distância,
utilizando meios eletrônicos de comunicação;

XIII – tratamento da informação: conjunto de ações referentes á produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

Art. 4º. É dever dos órgãos da Administração Pública Municipal:
I – promover a gestão transparente de documentos, dados e informações, assegurando

sua disponibilidade, autenticidade e integridade, para garantir o pleno direito de acesso;
II – divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral, sob sua

custódia, independente de solicitações;
III – proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, por meio de

critérios técnicos e objetivos, o menos restritivo possível.

Art. 5º. Fica criado na administração municipal o Serviço de Informação ao Cidadão –
SIC, com as seguintes atribuições:

I. realizar atendimento presencial e/ou eletrônico, prestando orientação ao público sobre
os direitos do requerente;

II. protocolar documentos e requerimentos de acesso a informação, bem como encaminhar
pedidos de informação.

III. controlar cumprimento de prazos;
IV. realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e informações, ou

informar onde encontrá-los.

Art. 6º. O Prefeito Municipal nomeará servidor municipal efetivo mediante portaria que
ficará responsável pelo SIC no município.

Art.7º. O pedido de informação deverá ser apresentado ao Serviço de Informações ao
cidadão – SIC, por qualquer meio legítimo que contenha a identificação do interessado (nome, número de
documento e endereço) e a especificação da informação requerida.

Art. 8º. O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC órgão responsável pelas informações
solicitadas deverá conceder o acesso imediato àquelas disponíveis.

§ 1º Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o SIC em prazo não superior a 15
(quinze) dias deverá:

1. comunicar  a data, local e modo para se realizar a consulta.
2. indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido
3. quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente

sigilosa, o interessado deverá ser informado sobre a possibilidade de recuso, prazos e condições para sua
interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

4.  A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja
anuência do interessado.

Art. 9º. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito salvo na reprodução
de documentos pelo órgão público, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário
ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados a ser fixado por ato normativo pelo
Chefe do Executivo.

Art. 10. No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados e informações ou
às razões da negativa do acesso, bem como o não atendimento do pedido, poderá o interessado interpor
recurso no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua ciência.

Parágrafo único – O recurso será dirigido à apreciação do Diretor Administrativo que
manifestará após parecer jurídico, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 11. Negado o acesso ao documento, dado e informação pela Diretoria Administrativa,
o requerente poderá no prazo de 10 (dez) dias  a contar da sua ciência, dirigir recurso em segunda
instancia ao Chefe do Executivo que será apreciado no prazo de 10 (dez ) dias.

Art. 12. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da vigência deste decreto o chefe do
executivo designará servidor municipal para exercer as atribuições do SIC.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de maio 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
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Portarias
PORTARIA Nº 6284/2013

“Prorroga Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE 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 04/2013, por mais 60 (sessenta) dias nos termos do art. 57 da Lei Municipal nº 3348/
2010, instaurado pela Portaria nº 6233/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de
costume e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a
data de 05 de maio de 2013.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de maio 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 6285/2013
“Prorroga Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE 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 05/2013, por mais 60 (sessenta) dias nos termos do art. 57 da Lei Municipal nº
3348/2010, instaurado pela Portaria nº 6244/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de
costume e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário, a partir de 21 de maio de
2013.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de maio 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 6286/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITA MUNICIPAL DA

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

Considerando a Lei Municipal nº 2.837 de 28 de dezembro de 1998, que estabelece
atribuição e competência do poder público nas ações de Vigilância Sanitária;

Considerando o disposto nos artigos 1º e 5º da referida Lei, que autoriza o Executivo
a criar “Equipe Técnica de Vigilância Sanitária”, subordinada diretamente ao Departamento Municipal
de Saúde;

Considerando o disposto no Parágrafo 3º do artigo 96 da Lei Estadual nº 10.083/98;
RESOLVE:

Art.1º - Fica constituída a “Equipe Técnica de Vigilância Sanitária” conforme
segue:

Chefe da Supervisão de Vigilância em Saúde Municipal
- Débora Soriano Rostirolla RG nº 13.892.024

Equipe Técnica de Vigilância Sanitária

Assessoria Técnica

Cirurgião Dentista
- Amélia Aparecida Padilha RG nº 5.056.744

Farmacêutico
- Ana Cristina Setsuko Matsumoto RG nº 21.230.989

Médica Veterinária
- Renata Gomes Françoso RG nº 32.999.502-9

Agentes Sanitaristas:
- Alda Ap. de Camargo Francisco RG nº 26.649.372-5
- Andréia Ap. Moreira Lima Forão RG nº 21.989.222
- Rosinéia Ap. Panegassi Lima RG nº 21.262.299-07
- Ana Maria Leonardeti Bonetti RG nº 8.334.709-4

Equipe Técnica de Vigilância Epidemiológica

Enfermeira
- Márcia Pereira de Araújo Fruchi RG nº 8.494.750

Técnico de Enfermagem
- Maria Regina Bernardi RG nº 16.337.697

Escriturário
- Gisele Silva Pinto RG nº 30.237.005-5

Agentes de Endemias:

Supervisor de Campo
- Maria de Lourdes Ferreira RG nº 9.884.687

Agentes de Endemias:
- Eliana Maria de Souza RG nº 17.828.271
- Jaime de Oliveira RG nº 6.094.976
- Marilene Mariano Marcurio RG nº 19.701.433-1

Trabalhador Braçal
- João Carlos Rodrigues Bueno RG nº 15.924.335-X

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de maio 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

DECRETO Nº. 3165/2013

Suplementação de Dotação Orçamentária

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. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Contabilidade um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 258.500,00 (Duzentos e Cinqüenta e Oito Mil e Quinhentos Reais), 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 entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto nº 3146 de 13 de março de 2013, que por um lapso não foi incluída
a movimentação feita dentro da mesma unidade orçamentária “CHEFIA DE GABINETE”, no valor de R$
6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais).

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de maio 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 6287/2013
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 - Dispensar, do Serviço Público Municipal, Eder Geovani Sambo - CTPS
60882 - Série 00296ª-SP, ocupante do emprego em comissão de Chefe da Divisão de Turismo, a partir
de 08 de maio 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, 20 de maio 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 6288/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA

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

RESOLVE:

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido:

- Felipe Camilo Nora - CTPS 028708 - Série 322ª-SP, ocupante do emprego permanente
de Escriturário, a partir de 20 de maio 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, 20 de maio 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
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PORTARIA Nº 6289/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA

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

RESOLVE:

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido:

- Vanessa Aparecida da Silva - CTPS 25129 - Série 0140ª-MG, ocupante do emprego
temporário de Professor de Educação Básica I - PEB I, a partir de 17 de maio de 2013.

- Marisa Ferreira de Souza - CTPS 96326 - Série 00208-SP, ocupante do emprego
temporário de Professor Adjunto I, a partir de 20 de maio 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, 20 de maio 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 6290/2013
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 para ocupar o emprego em comissão:

- Daiani Cristina Rubin de Toledo - CTPS 20585 - Série 00345ª-SP, para ocupar o
emprego em comissão de Assessor Técnico de Gabinete - referência 26, a partir de 15 de maio de
2013.

- Maria de Fátima Reche - CTPS 066056 - Série 348ª-SP, para ocupar o emprego em
comissão de Assessor Técnico de Gabinete - referência 26, a partir de 16 de maio de 2013.

- Selma de Oliveira - CTPS 91575 - Série 00282ª-SP, para ocupar o emprego em
comissão de Assessor Técnico de Gabinete - referência 26, a partir de 16 de maio 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, 20 de maio 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

Educação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/ 2012
Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2012 a

partir da 106ª classificação para contratação no emprego TEMPORÁRIO de Professor Adjunto I, nos
termos da Lei 3077/2005, para participarem da atribuição de classes/aulas no dia 22 de maio de 2013,
às 10h00 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.

Classes disponíveis:  EM Vila Palmira (período da tarde)
                              EM Central (período da manhã)

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, COMPROVANTE DE RESIDENCIA, DECLARAÇÃO DE
ACÚMULO DE CARGO E 01 FOTO.

Socorro, 17 de maio de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

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
22 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:  4º ano M2 (período da manhã) – EM Cel. Olímpio Gonçalves dos Reis

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, COMPROVANTE DE RESIDENCIA, DECLARAÇÃO DE ACÚMULO
DE CARGO E 01 FOTO.

Socorro, 17 de maio de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/ 2012
Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2012 a

partir da 1ª 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
29 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.

Classes disponíveis:  Jardim II T3 – EM Central (período da tarde)
     Jardim II / 1º ano T1 – EM Lavras de Cima (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, COMPROVANTE DE RESIDENCIA, DECLARAÇÃO DE ACÚMULO
DE CARGO E 01 FOTO.

Socorro, 23 de maio de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto
no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º,
letra “a”, inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº
057/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013, cujo objeto é o Registro de preços para
Aquisição de Materiais Hospitalares, para serem utilizados nas unidades básicas de saúde e
Postos de Saúde da Família do Município, por um período de 12 (doze) meses ou até o
esgotamento das quantias, em conformidade com as especificações constantes no anexo II
– Termo de referencia do edital, para as empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento
da Pregoeira, de 15/05/2013, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade
(www.socorro.sp.gov.br), a saber:

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 01 pelo valor total de R$ 384,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro
Reais).

MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, para o lote 02 pelo
valor total de R$ 2.840,00 (Dois Mil Oitocentos e Quarenta Reais).

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 03 pelo valor total de R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais).

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 04 pelo valor total de R$ 58,98 (Cinquenta e Oito Reais e
Noventa e Oito Centavos).

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 05 pelo valor total de R$ 2.849,12 (Dois Mil Oitocentos e
Quarenta e Nove Reais e Doze Centavos).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 06 pelo valor total de R$ 558,60 (Quinhentos
e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 07 pelo valor total de R$ 33,30 (Trinta e Três
Reais e Trinta Centavos).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 08 pelo valor total de R$ 14.191,00 (Quatorze
Mil Cento e Noventa e Um Reias).

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 09 pelo valor total de R$ 3.420,00 (Três Mil Quatrocentos e
Vinte Reais).

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 10 pelo valor total de R$ 1.123,50 (Um Mil Cento e Vinte e Três
Reais e Cinquenta Centavos).

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 11 pelo valor total de R$ 13.695,00 (Treze Mil Seiscentos e
Noventa e Cinco Reais).

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 12 pelo valor total de R$ 748,96 (Setecentos e Quarenta e
Oito Reais e Noventa e Seis Centavos).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 13 pelo valor total de R$ 6.399,20 (Seis Mil
Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 14 pelo valor total de R$ 167,40 (Cento e
Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos).

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 15 pelo valor total de R$ 129,60 (Cento e Vinte e Nove Reais
e Sessenta Centavos).

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 16 pelo valor total de R$ 756,00 (Setecentos e Cinquenta e Seis
Reais).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 17 pelo valor total R$ 234,00 (Duzentos e
Trinta e Quatro Reais).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 18 pelo valor total de R$ 1.005,00 (Um Mil
e Cinco Reais).

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 19 pelo valor total de R$ 5.265,00 (Cinco Mil Duzentos e
Sessenta e Cinco Reais).

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 20 pelo valor total de R$ 17.385,00 (Dezessete Mil Trezentos e
Oitenta e Cinco Reais).

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 21 pelo valor total de R$ 46,92 (Quarenta e Seis Reais e Noventa
e Dois Centavos).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 22 pelo valor total de R$ 1.536,00 (Um Mil
Quinhentos e Trinta e Seis Reais).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 23 pelo valor total de R$ 129,00 (Cento e
Vinte e Nove Reais).

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 24 pelo valor total de R$ 7.530,00 (Sete Mil Quinhentos e
Trinta Reais).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 25 pelo valor total de R$ 12.000,00 (Doze
Mil Reais).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 26 pelo valor total de R$ 171,60 (Cento e
Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos).

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para o lote 27 pelo valor total de R$ 148,00 (Cento e
Quarenta e Oito Reais).

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 28 pelo valor total de R$ 1.490,00 (Um Mil Quatrocentos e
Noventa Reais).

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 30 pelo valor total de R$ 930,00 (Novecentos e Trinta Reais).

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 31 pelo valor total de R$ 6.040,00 (Seis Mil e Quarenta Reais).

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 32 pelo valor total de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais).

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 33 pelo valor total de R$ 1.068,00 (Um Mil e Sessenta e Oito
Reais).

CIRURGICA UNIÃO LTDA, para o lote 34 pelo valor total de R$ 1.125,00 (Um Mil Cento e Vinte e Cinco
Reais).

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, para o lote 35 pelo valor total de R$ 82,80 (Oitenta e Dois Reais e Oitenta
Centavos).



Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira,
HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial.

Socorro, 17 de maio de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto

Prefeito Municipal

Maila Aparecida Jacinto - Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2013
Registro de preços para Aquisição de diversos materiais elétricos e afins para uso em

pequenas manutenções de prédios da municipalidade, pelo período de 12 meses conforme especificações
descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

PROCESSO Nº 048/2013/PMES

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2013
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Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
convida população socorrense

para Audiência Pública

Em atendimento ao artigo 9º, § 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º
101/00), a Administração Municipal convida toda a população para participar
da audiência pública referente às metas fiscais do Primeiro Quadrimestre de
2013, a realizar-se no dia 27 de Maio, às 18 horas, no Auditório da Câmara
Municipal de Socorro, sito à rua XV de Novembro, 12 – Centro – Socorro.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de maio de 2013.

Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
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Financeiro

Associação Rural da Microbacia do
Ribeirão dos Cubas

Comunicado

A Associação Rural da Microbacia Ribeirão dos Cubas
localizada na Estrada Municipal do Serrote, Km4, Bairro dos
Cubas COMUNICA que efetuará a aquisição dos
equipamentos (abaixo especificados) para processamento e
embalagem do mel, na Casa do Mel, localizado no Município
de Socorro -SP com o apoio do Projeto de Desenvolvimento
Rural Sustentável- Microbacias II- Acesso ao Mercado, com o
objetivo de apoiar a organizações de produtores rurais
familiares. O período para envio de orçamento é de 20 a 27
de Maio às 17 horas.

As propostas  poderão ser entregues. no departamento de
Meio Ambiente, no horário comercial das 8:00 às 17:00
horas ou através de correio eletrônico:
(salete.ishikawa@yahoo.com.br; ana.pares@hotmail.com;
meioambiente@socorro.sp.gov.br);

FAX (019) 3855-3178.

Abertura das propostas será dia 28/05/2013, às 9 horas, no
Departamento de Meio Ambiente, no Centro Administrativo,
situado à Av. José Maria de Faria, 71 . Bairro do Salto.

Relação de materiais e equipamentos a serem adquiridos:

1. MESA DESOPERCULADORA COM FILTRO – Capac 32
Quadros, construídas em aço inox 304 polido padrão
alimentício, soldado pelo processo TIG, pés em aço com
pintura eletrostática cor titânio. Filtro interno em chapa
perfurada em aço inox 304. Para quadros padrão Langstroth.
L=1,50 m, com torneira de corte rápido.01 unidade;

2. CENTRÍFUGAS RADIAIS ELÉTRICAS – 32 quadros mel ou
32 de ninho, construídas em aço inox 304 com corpo,
rotor interno, eixo e tampas com soldas removidas e polido
padrão alimentício, soldadas pelo processo TIG (não possuem
dobras nem frisos no corpo), pés em aço com pintura
eletrostática cor titânio, motor elétrico bifásico 110 volts,
com sistema de controle mecânico de velocidade do rotor,
sistema de freio e saída de mel lateral com rosca 1.1/2" BSP.
Máquina robusta com excelente acabamento visando o
aspecto sanitário e facilidade de limpeza. Quadros padrão
Langstroth, com torneira de corte rápido. 01unidade;

3. DECANTADORES LINHA NORMAL – MODELO DS-50,
Capac 50Kg, construído totalmente em açDo inox 304,
soldado pelo processo TIG (não possuem dobras nem frisos
no corpo), soldas removidas, polido padrão alimentício, com
tampa, fundo cônico, visor de nível, e saída lateral com rosca
1.1/2" BSP. Apoiado sobre pés em aço inox 304. Altura de
saída : 50 cm. com torneira de corte rápido. 06 unidades;

4. DECANTADORES LINHA NORMAL – Capac 100Kg,
construído totalmente em aço inox 304, soldado pelo processo
TIG (não possuem dobras nem frisos no corpo), soldas
removidas, polido padrão alimentício, com tampa, fundo
cônico, visor de nível, e saída lateral com rosca 1.1/2" BSP.

Apoiado sobre pés em aço inox 304. Altura de saída : 50 cm.
com torneira de corte rápido: 02 unidades;

5. Balde MODELO BA-020 totalmente em aço inox 304
capacidade 20 litros com alça: 02 unidades;

6. Peneira PB-020 totalmente em aço inox 304 para balde
20 litros: 02 unidades;

7. Peneira MODELO PES-050 totalmente em aço inox 304
para decantadores de 50 kg: 04 unidades;

8. Peneira MODELO PES100 totalmente em aço inox 304
para decantadores de 100 kg: 02 unidades;

9. Mesa para frascos, construída totalmente em aço inox
304, estrutura em perfis tubulares, tampa revestido em chapa
inox 304. Acompanha pés niveladores em aço inox com
sapata plástica. Dimensões : C=1,90m x A=0.95 m x L=0.90m:
03 unidades;

10. 01 CONJUNTO PARA PREPARAÇÃO DE Fácil SACHES,
composto por :

01 – Envasadora APITEC modelo TES-050-A, com
aquecimento elétrico;

01– Mesa calha APITEC, modelo MCS-300, comprimento 3
metros;-

01 - Máquina solda alta freqüência p/ PVC, MAQ-SEL , 1 kVA,
pedal automático;

01– Compressor de ar;

11.ENVASADORA PARA FRASCOS DE MEL, COM BALANÇA
ELETRÔNICA, POR GRAVIDADE, capacidade até 2 kg,
produção até 300 frascos por hora, podendo variar conforme
a temperatura e viscosidade do mel. Construída totalmente
em aço inox 304 polido (todas as partes em contato com o
produto), composta por tubo com conexão clamp 1.1/2" e
válvula esfera passagem plena para acoplar ao decantador,
bico de dosagem de fácil desmontagem para limpeza, tara
automática de todos os frascos, suporte dos frascos com
altura regulável e encosto regulável. Acompanha painel digital
de controle da balança. Alimentação e retirada dos frascos
manual:; 01 unidade;

12. DESCRISTALIZADOR BANHO-MARIA, construídos em
AÇO INOX 304, com controle automático de temperatura.
Pés em aço carbono pintado em epoxi cor creme. Resistência
elétrica 220 ou 380 volts, painel elétrico com controlador
automático e indicador digital de temperatura da água.
capacidade 4 latas 25 kg ou baldes 30 kg: 01 unidade;

13. Garfos desoperculadores: 02 unidades.

As informações e orientações necessárias poderão ser obtidas
na íntegra junto à organização.

Socorro 20 de maio de 2012.
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Trânsito
RESOLUÇÃO Nº 02/2013

A DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO da Prefeitura Municipal
da Estância de Socorro expede a presente resolução para alterar o trânsito
nas seguintes vias públicas, conforme elencado:

Art. 1º - Altera o sentido de circulação de veículos na Rua Dr. Alfredo de
Carvalho Pinto, tornando-se único no sentido do entroncamento da Rua José A. Calafiori
até o entroncamento com a Rua General Glicério, ficando proibido em sentido contrário,
e permitindo-se o estacionamento ao lado direito na referida via.

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir de 27 de Maio de 2013,
revogadas as disposições contrárias.

DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Câmara Municipal

Sessão Ordinária de 20 de maio de 2013.
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.
Vereadores presentes:Dirceu de Moraes, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro
Aparecido de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de
Paula, Pedro Sabio Nunes, Tarcisio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi.

POSSE DO SUPLENTE DE VEREADOR DIRCEU DE MORAES
O Presidente da Câmara Municipal, vereador João Pinhoni Neto, em cumprimento aodisposto nos Artigos
06 e 11, do Regimento Interno, solicitouque o Suplente de Vereador, senhor Dirceu de Moraes, fizesse o
juramento para tomar posse, nos seguintes termos: Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu
mandato, respeitando a lei e promovendo o bem estar do município. Ato contínuo, o vereador respondeu:
“Assim o prometo”.
Em seguida, o Presidente solicitou que o vereador empossado assinasse o Termo de Posse e tomasse o seu
lugar para a continuidade dos trabalhos, nomeando o mesmo, ainda, nos termos do art. 101, do Regimento
Interno, para a vaga do vereador João Henrique Meira Sousa nas Comissões Permanentes de Finanças e
Orçamento e de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor.

Em seguida, o Presidente solicitou à 1ª Secretária que proceda a leitura das matérias destinadas ao
EXPEDIENTE:

Em discussão: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 06 de maio de 2013. Deliberação do Plenário:
aprovadas por unanimidade.
Expediente recebido do Executivo Municipal
Ofício nº 102/2013 de autoria do Senhor Prefeito Municipal: encaminha o Projeto de Lei nº 39/
2013, que autoriza construção de ponte sobre o Rio do peixe, nos termos do art. 182 da Lei Orgânica do
Município.Deliberação do Senhor Presidente: Encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração
de pareceres.
Ofício n.º 198/2013 encaminhado pelo Prefeito Municipal: solicita o agendamento de data para a
realização de audiência pública da saúde, onde será apresentado relatório sobre o funcionamento das
ações da saúde, demonstrando as fontes dos recursos aplicados no 1º quadrimestre de 2013 (janeiro a
abril).Deliberação do Senhor Presidente: Referida audiência foi agendada para o dia 28 de maio às 20
horas.

Explicação
A Rua Marechal Floriano Peixoto (Rua da Festa da Marechal) não terá trânsito de
veículos no espaço  que compreende o evento, nos dias 30 e 31 de maio e nos dias
01 e 02 de junho. Durante os dias e horários da festa, a Rua Marechal Floriano
Peixoto terá sentido único de direção da esquina da Rua José Bonifácio (Lubeck Bar)
até o Correio. Será permitido estacionar dos dois lados da rua, desde o entroncamento
iniciado no Lubeck Bar até o Açougue Jupia no entroncamento que se localiza o
Portal da Festa.
Por outro lado, a Rua Alfredo de Carvalho Pinto (Rua do Correio) terá mão única
invertida do uso atual, no sentido Correio – Rua General Glicério.
A Divisão de Trânsito agradece a compreensão e colaboração de todos.
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Ofício n.º 201/2013 encaminhado pelo Prefeito Municipal: responde as indicações do nº 258 a 279/
2013 apresentadas na sessão ordinária de 15 de abril de 2013. Deliberação do Senhor Presidente: A
disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 202/2013 encaminhado pelo Prefeito Municipal: responde as indicações do nº 280 a 305/
2013 apresentadas na sessão ordinária de 06 de maio de 2013. Deliberação do Senhor Presidente: A
disposição dos interessados e posteriormente arquive-se.

Expediente recebido de diversos
Ofício nº 003852/DR.01/2013 do Engenheiro Flavio José Giannoni, do DER: responde o Ofício nº
108/2013 que encaminhou o Requerimento n.° 69/2013, de autoria conjunta dos Vereadores Maria
Bernadete Moraes Rodrigues de Paula e João Henrique Meira Sousa,  o qual solicitou a correção na obra
do canteiro central e na rotatória de acesso ao bairro do Saltinho.Deliberação do Senhor Presidente: A
disposição dos interessados e posteriormente arquive-se.
Ofício nº 188/2013 da Câmara Municipal de Amparo: encaminha a Moção nº 04/2013, que manifesta
repúdio ao projeto de Lei nº 125/96, o qual autoriza a prática de morte sem dor em casos
específicos.Deliberação do Senhor Presidente: Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação para
elaboração de pareceres.
Ofício CT-DAR 04.026/2013 da CLARO: responde o ofício nº 32/2013, que encaminhou o
Requerimento nº 05/2013, da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, o qual solicitou a
instalação de uma torre de telefonia celular nos bairros das Lavras de Cima, Currupira, Pereiras e Varginha.
Deliberação do Senhor Presidente: A disposição dos interessados e posteriormente arquive-se.
Ofício CT-DAR 04.074/2013 da CLARO: responde o ofício nº 110/2013, que encaminhou o
Requerimento nº 71/2013,  de autoria de todos os vereadores, o qual solicitou o comparecimento nesta
Câmara Municipal do Diretor Regional responsável por esta operadora a fim de prestar esclarecimentos
acerca da má qualidade do serviço de telefonia celular neste município.Deliberação do Senhor Presidente:
A disposição dos interessados e posteriormente arquive-se.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Parecer nº 67/2013 da Comissão de Justiça e Redação: favorável à Moção nº 18/2013 da Câmara
Municipal de Bragança Paulista, a qual apela à Ministra Chefe da Casa Civil para que atenda reivindicações
das Santas Casas, objetivando reajuste de 100% para procedimentos de média e baixa complexidade.
Deliberação do Plenário: Aprovado por unanimidade.
Ofício nº 12/2013 do Departamento de Administração e Finanças da Câmara Municipal:
encaminhando o Balancete Financeiro desta Casa referente ao mês de abril/2013.  Deliberação do Senhor
Presidente: Encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento para elaboração de pareceres.
Projeto de Resolução nº 07/2013 de autoria do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: que
dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar os áudios e vídeos das sessões no site oficial.  Deliberação
do Senhor Presidente: Encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres.
Projeto de Lei nº 31/2013 de autoria do vereador Luís Benedito Alves de Oliveira: dá denominação
a via pública de Joaquim Calixtro Franco.  Deliberação do Senhor Presidente: Encaminhe-se às Comissões
Permanentes para elaboração de pareceres.
Projeto de Lei nº 32/2013 de autoria do vereador Thiago Bittencourt Balderi: dispõe sobre a
obrigatoriedade das instituições bancárias instalarem biombos, tapumes ou estruturas similares nos locais
de atendimento ao público.  Deliberação do Senhor Presidente: Encaminhe-se às Comissões Permanentes
para elaboração de pareceres.
Projeto de Lei nº 33/2013 de autoria do vereador Luís Benedito Alves de Oliveira: dá denominação
a via pública de Renato Correa Bueno.  Deliberação do Senhor Presidente: Encaminhe-se às Comissões
Permanentes para elaboração de pareceres.
Projeto de Lei nº 34/2013 de autoria do vereador Luís Benedito Alves de Oliveira, dá denominação
a via pública de Rua CarmélioArtioli.  Deliberação do Senhor Presidente: Encaminhe-se às Comissões
Permanentes para elaboração de pareceres.
Projeto de Lei nº 35/2013 de autoria do vereador Luís Benedito Alves de Oliveira: dá denominação
a via pública de Rua AbondioBozzer.  Deliberação do Senhor Presidente: Encaminhe-se às Comissões
Permanentes para elaboração de pareceres.
Projeto de Lei nº 36/2013 de autoria do vereador Luís Benedito Alves de Oliveira: dá denominação
a via pública de Rua TelesphoroBozzer.  Deliberação do Senhor Presidente: Encaminhe-se às Comissões
Permanentes para elaboração de pareceres.
Projeto de Lei nº 37/2013 de autoria do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: declara de
utilidade pública o Instituto Educacional Brasileiro - EDUBRA.  Deliberação do Senhor Presidente:
Encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres.
Projeto de Lei nº 38/2013 de autoria Da Mesa Diretora: dispõe sobre a concessão de prêmio mensal
por assiduidade aos servidores públicos da Câmara Municipal.  Deliberação do Senhor Presidente:
Encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres.
Pedido de Informação n.º 13/2013, de autoria do Vereador Pedro Sabio Nunes: solicita informações
sobre a compra de retroescavadeira para o município.  Deliberação do Senhor Presidente: Oficie-se o
senhor Prefeito encaminhando o presente expediente.
Pedido de Informação n.º 14/2013, de autoria do Vereador João Pinhoni Neto: solicita informações
sobre a contratação de Organização Social da Saúde. Deliberação do Senhor Presidente: Oficie-se o
senhor Prefeito encaminhando o presente expediente.
Pedido de Informação n.º 15/2013, de autoria do Vereador Pedro Sabio Nunes: solicita informações
sobre a contratação de plano de saúde para o funcionalismo público municipal. Deliberação do Senhor
Presidente: Oficie-se o senhor Prefeito encaminhando o presente expediente.
Requerimentos do Vereador João Pinhoni Neto: n.º 116/2013, nos termos do art. 12, III do Regimento
Interno desta Casa de Leis, requer que seja oficiada a administração da Santa Casa de Misericórdia de
Socorro, para que encaminhe a esta Casa a informações com relação aos médicos plantonistas no pronto
de socorro no dia 14 de maio de 2013 no período das 07 às 19hs; n.º 122/2013, requerendo paraseja
constado em Ata Voto de Congratulação a OAB/SP 160° Subseção de Socorro, pela posse de sua nova
diretoria eleita para o triênio 2013/2015, bem como pelo recebimento do certificado ISO 9001. Deliberação
do Plenário: aprovados por unanimidade.
Requerimento de autoria conjunta de todos vereadores: n.º 113/2013, solicitando aconsignação
em Ata de um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora ARLETE CONCEIÇÃO BOVI
GOMES MOREIRA, ocorrido dia 14 de maio do corrente ano; nº 114/2013, solicitando aconsignação em
Ata de um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora CECÍLIA de MORAES, ocorrido dia 14 de
maio do corrente ano; nº 115/2013, solicitando aconsignação em Ata de um Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento do senhor DOMINGOS RIBEIRO de SOUZA, ocorrido dia 14 de maio do corrente ano.
Deliberação do Senhor Presidente: Encaminhem-se.
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º121/2013, requerendo que seja oficiado
ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Dr. Edmir Chedid, solicitando que intervenha junto ao
departamento estadual de transporte, visando a destinação de recursos financeiros para a realização de
pavimentação asfáltica na Estrada Municipal do Bairro do Moraes. Deliberação do Plenário: Aprovado por
unanimidade.
Requerimento daVereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.º 118/2013:
requerendo que seja oficiado ao Excelentíssimo Deputado Estadual Feliciano Nahimy Filho, solicitando
que proponha emenda ao orçamento do estado, destinando verbas para castração de animais na cidade
de Socorro e o agendamento de uma audiência pública para tratar dos problemas relativos aos animais
(controle de zoonoses, cantil, etc). Deliberação do Plenário: Aprovado por unanimidade.
Requerimentos do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: n.º 112/2013,requerendo para
que seja constado em ata um Voto de Congratulaçãoa Cia. de Dança e Teatro Roger Crivelini pela belíssima
apresentação de seu espetáculo “Cabaré das Mimosas” apresentado durante o período de 04 a 26 de
maio de 2013;nº 117/2013, requerendo a dispensa da discussão e votação da Redação Final do Projeto
de Lei Complementar nº 03/2013,que dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos vencimentos dos servidores
públicos municipais da Estância de Socorro,de acordo com o artigo 246 do Regimento Interno da Câmara
Municipal; nº 119/2013, requerendoque seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Orlando
Morando, solicitando que  intervenha junto ao Governo Estadual a fim de destinar verba ao Lar de Jesus
AmélieBoudete (Lar das Meninas) e  a Lar Dom Bosco (Lar dos meninos) no município de Socorro; nº 120/
2013, requerendo para que seja constado em ata um Voto de Congratulação a CERVEJARIA KRIL por
levar o nome de nossa cidade à Feira da APAS (Associação Paulista de Supermercado), realizada nos dias
06 à 09 de maio.Deliberação do Plenário: Aprovados por unanimidade
Indicações do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: nº 308/2013, indicando para que
sejam designados 01 (um) eletricista e 01 (um) encanador para a Casa de Agricultura de Socorro, a fim de
realizar reparos necessários no prédio;n.º 330/2013, indicando para que seja realizada pintura da faixa de
pedestres na Rua Dr. Luiz Pizza, mais precisamente no cruzamento com a Rua Sebastião Teixeira de Paiva.
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 306/2013, reiterandoindicação
anterior, indicando que viabilize melhorias na estrada municipal do Bairro dos Nogueiras até o Bairro do
Agudo; n.º 307/2013, reiterandoindicação anterior, indicando o nivelamento e cascalhamento nas estradas
do Bairro do Rio do Peixe, acesso ao Bairro do Pinhal e Gamelão;n.º322/2013, indicando que seja passada
a máquina motoniveladora e cascalhada a estrada do Bairro do Oratório. acesso ao Bairro do Sertãozinho
ao Bairro da Chave; n.º 323/2013, indicando que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada na
estrada do Bairro dos Nogueiras até o bairro  Barão de Ibitinga; n.º 327/2013,  reiterandoindicação
anterior, indicando que seja passada a maquina motoniveladora e cascalhada a estrada que interliga  o
Bairro Currupira e Lagoa; n.º 328/2013, reiterandoindicação anterior, indicando que seja passada a
máquina motoniveladora e cascalhada a estrada que interliga o Bairro da Lagoa ao Bairro Tijuco Preto; n.º
329/2013, indicando que seja feita a pavimentação asfáltica na estrada Municipal do Bairro dos Rubins.
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao Senhor Prefeito: n.º 335/2013,
indicandopara que seja canalizada a água da mina existente na Rua José Maria de Faria, ao lado dos
apartamentos do CDHU, e que seja construída uma fonte nas proximidades do Centro Administrativo;

n.º 336/2013, indicandoque mantenha o banheiro público aberto e em funcionamento 24h durante os
dias, 30, 31 de maio e 01e 02 de junho do corrente ano por ocasião da realização da Festa da Rua
Marechal Floriano Peixoto e que seja designada uma guarnição da Guarda Civil Municipal para
patrulhamento dos arredores do banheiro público nos dias mencionados.
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito:n.º 309/2013, reiterandoindicação
anterior, indicando que seja instituído um Plano de Carreira ao funcionalismo público municipal; n.º 310/
2013, reiterandoindicação anterior, indicando para que seja instalada Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
em nosso município; n.º 311/2013, reiterandoindicação anterior, indicando que seja implantado em nossa
cidade, com a máxima urgência, um curso de aperfeiçoamento do Corpo de Bombeiros para guarnição da
Guarda Civil Municipal dotada de todo equipamento necessário; n.º312/2013, reiterandoindicação anterior,
indicando que seja realizada a compra de um caminhão coletor e compactador de lixo para o município
de Socorro; n.º 313/2013, reiterandoindicação anterior, indicando que seja realizada a compra de um
caminhão pipa para o município de Socorro; n.º 314/2013, reiterandoindicação anterior, indicando que
seja realizada a compra de uma maquina retroescavadeira traçada para manutenção das estradas rurais
de nosso município; n.º 315/2013, reiterandoindicação anterior, indicando que seja realizada a compra de
um micro ônibus para uso do Departamento de Saúde; n.º 316/2013, reiterandoindicação anterior,
indicando a construção de mais creches em nosso município; n.º 317/2013, reiterandoindicação anterior,
indicando a construção de uma creche no Bairro do Oratório; n.º 318/2013, reiterandoindicação anterior,
indicando que seja realizada a compra de um veículo utilitário tipo, perua Kombi, para uso do Departamento
de Saúde; n.º 319/2013, reiterandoindicação anterior, indicando que seja implantado um sistema de
monitoramento por câmeras de segurança nos pontos estratégicos de nossa cidade; n.º 320/2013,
reiterandoindicação anterior, indicando para que seja adquirida uma nova ambulância para nosso Município;
n.º 321/2013, reiterandoindicação anterior, indicando que seja ampliado o número de varredores de ruas
no munícipio de Socorro, em especial nos bairros domunicípio; n.º 324/2013, reiterandoindicação anterior,
indicando que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada a estrada que compreendida entre o
Bairro do Jaboticabal e o Bairro do Ferreirinhas; n.º 325/2013, reiterandoindicação anterior, indicando
que interceda junto ao Departamento de Trânsito para que realize a pintura das faixas de pedestres nas
ruas recapeadas recentemente e nas que forem necessárias; n.º 326/2013, reiterandoindicação anterior,
indicando para que seja estudada a possibilidade de se construir uma academia ao ar livre em nosso
município; n.º 331/2013, reiterandoindicação anterior, indicando para que seja feito a pavimentação
asfáltica das ruas Jardim Saltinho que ainda não possuem asfalto; n.º332/2013, reiterandoindicação
anterior, indicando que o caminhão de lixofaça a coleta de material reciclável nos bairrosTijuco Preto,
Pinhal, Currupira, Gamelão e Gramal Grande, pelo menos uma vez ao mês; n.º 334/2013, indicando que
seja colocada tela de proteção com portão ao redor da Praça da Independência, com objetivo de impedir
o acesso de vândalos no período noturno; n.º 337/2013atendendo ao pedido dos moradores locais,
indicando que seja colocada uma lombada na Rua Coronel Euclides Figueiredo, na proximidade da
Creche Municipal do Betânia.
Indicações do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior ao Senhor Prefeito: n.º 333/2013,
indicandopara que viabilize a desobstrução/desassoreamento de toda extensão do ribeirão existente no
bairro do Oratório.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação
Redação Final do Projeto de Lei nº 25/2013 da Comissão de Justiça e Redação:que cria calendário
oficial de eventos do município de Socorro. Deliberação do Plenário: Aprovado por 05 votos favoráveis e
03 contrários dos vereadores Pedro Sabio Nunes, Tarcísio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt
Balderi.
Emenda n.º 01ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2013do senhor Prefeito:que inclui o § 3º
ao artigo 1º do referido projeto. Deliberação o Plenário: Aprovado por unanimidade.
Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 16/2013 do vereador Luis Benedito Alves de Oliveira: dispõe sobre o auxílio
transporte para estudantes. Deliberação o Plenário: Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Complementar nº 03/2013 do Prefeito Municipal: dispõe sobre a revisão anual
geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais da Estância de Socorro. Deliberação o Plenário:
Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Complementar nº 04/2013 da Mesa Diretora da Câmara Municipal: dispõe
sobre a incorporação de abono pecuniário e concessão de revisão geral anual aos servidores da Câmara
Municipal. Deliberação o Plenário: Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 28/2013 do vereador Lauro Aparecido de Toledo: dá denominação a via pública
de Rua JulioBalbi, conforme especifica. Deliberação o Plenário: Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 29/2013 do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: declara de utilidade
pública a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer de Socorro – APFCCS. Deliberação o
Plenário: Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 30/2013 do Prefeito Municipal: dispõe sobre a concessão de prêmio mensal por
assiduidade aos servidores públicos municipais da Estância Turística de Socorro. Deliberação o Plenário:
Aprovado por unanimidade.

Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei nº 26/2013 dosvereadores Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula e
Lauro Aparecido de Toledo: denomina via pública de Rua Bento Montanheiro,conforme especifica.
Deliberação o Plenário: Aprovado por unanimidade.
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.Deliberação o Plenário: Aprovado por unanimidade.

Sessão Extraordinária de 20 de maio de 2013.
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.
Vereadores presentes:Dirceu de Moraes, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro
Aparecido de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de
Paula, Pedro Sabio Nunes, Tarcisio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi.
Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar nº 03/2013 do Prefeito Municipal: dispõe sobre a revisão anual
geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais da Estância de Socorro. Deliberação o Plenário:
Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Complementar nº 04/2013 da Mesa Diretora da Câmara Municipal: dispõe
sobre a incorporação de abono pecuniário e concessão de revisão geral anual aos servidores da Câmara
Municipal. Deliberação o Plenário: Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 30/2013 do Prefeito Municipal: dispõe sobre a concessão de prêmio mensal por
assiduidade aos servidores públicos municipais da Estância Turística de Socorro. Deliberação o Plenário:
Aprovado por unanimidade.

ATO DA PRESIDÊNCIA nº 15/2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 1º SUPLENTE DE VEREADOR DA COLIGAÇÃO PT/PTB/PV E PC
do B

JOÃO PINHONI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, convoca o
suplente de Vereador Dirceu de Moraespara assumir o cargo de vereador desta Câmara, observado o
disposto no artigo 18 e § 1.º da Lei Orgânica do Município e artigo 8º e § 2º do artigo 11 do Regimento
Interno da Câmara. No ato da posse o convocado deverá apresentar documento de identidade, diploma
eleitoral, declaração de bens, título eleitoral e comprovante de votação nas últimas eleições. Socorro, 13 de
maio de 2013.
João Pinhoni Neto - Presidente da Câmara Municipal

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, nos termos do artigo 24, XV, da
Lei Orgânica do Município, convida a população socorrense para participar de Audiência Pública, dia 28
de maio, terça-feira, às 20 horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, à Rua XV de Novembro n.º 18,
visando a divulgação do relatório sobre o funcionamento das ações da Saúde, demonstrando as fontes
dos recursos aplicados no 1º quadrimestre de 2013 (janeiro a abril) e o Demonstrativo das Aplicações dos
Recursos Financeiros do CONISCA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas, em
cumprimento ao artigo 12 da Lei Federal n.º 8.689/93, a Emenda Constitucional 29 e conforme dispõe a
Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). João Pinhoni Neto – Presidente
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
Sessõesserealizarão dia 20 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


