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Queima do Alho atrai grande público
e arrecada R$29,6 mil para entidades

Aconteceu no último do-
mingo, 30 de junho, no Centro de
Exposições “João Orlandi Pagliusi” a
nona edição da “Queima do Alho”,
evento realizado pelas entidades
assistenciais da cidade de Socorro:
Asilo José Franco Craveiro, APAE,
CAAD, ONG São Lázaro, Lar Dom
Bosco e Lar das Meninas. O Fundo
Social de Solidariedade participou
pela primeira vez neste ano.

Considerado por muitos o
eventos mais aguardado do ano,
começa nesta sexta-feira o 22°
Socorro Rodeo Festival Country
numa realização da empresa Pagliato
de Sorocaba.

As atrações principais serão
duplas de sertanejo universitário de
renome nacional. Apresenta-se hoje,
na noite de abertura, a dupla Maria
Cecilia & Rodolfo e no sábado,
Fernando & Sorocaba tocam seus
grandes sucessos. A animação do
domingo fica por conta de Marcos
& Belutti, na penúltima noite do
evento, que se encerrará na segun-
da-feira, véspera do feriado de 09 de
julho, com show de Thaeme &
Thiago.

O evento apresentará a reali-
zação do rodeio todas as noites,
além da tenda eletrônica da Asso-
ciação Dancing Night e balada
eletrônica nos camarotes com DJ
Junior Help.

Cada noite tem um custo
antecipado individual diferente, os
ingressos para sexta e domingo
saem por R$20, enquanto no sábado
quem for prestigiar a festa deve
pagar R$30, e na segunda-feira, R$25.
O preço dos ingressos na hora serão
diferentes.

O passaporte antecipado para
todas as noites está à venda por
R$75, nas empresas Rimodas, Pape-
laria Peretto, Salão Greicy’s e Lega
Produções e Eventos. Os camarotes
saem por R$2 mil cada para até 10
pessoas na Lega Produções e Event-
os, através dos telefones 3895-7964
e 9648-7578.

Você poderá acompanhar a
cobertura em tempo real dos even-
tos do Rodeio através do site oficial
www.rodeiosocorro.com.br e pá-
gina do Facebook: facebook.com/
rodeiosocorro.

Além do tradicional almoço
preparado pelas entidades, houve
apresentações musicais com Jonas
da Viola, Grupo Terra Batida de Viola
e Catira, Denis & Diogo, Adryan &
Adriel, Amarildo & Alexandre e
Grupo de Viola Morena da Fronteira.
A corte mirim do Rodeio, eleita
através de concurso pela internet, foi
apresentada ao público durante o
evento.

Nem mesmo a chuva espantou
as mais de 1.500 pessoas que presti-
giaram a Queima do Alho e o Horse
Show, evento realizado na área
externa do pavilhão, com exibição de
números com cavalos e a montaria
mirim em carneiros.

O evento arrecadou
R$29.683,14 que foram distribuídos
entre as entidades participantes,
proporcionalmente à venda de
ingressos de cada uma.

22° Socorro Rodeo Festival
Country começa hoje

Acontece na próxima terça-feira,
09 de julho, às 10h da manhã, a
celebração do 81º aniversário da
Revolução Constitucionalista de 1932.

Será comemorado na Praça 09
de Julho (Fórum), em cerimônia
solene com presença das home-
nageadas Irma Rovesta Mantovani e
Maria de Lourdes Pinto Picarelli,

voluntárias da Casa do Soldado de
Socorro, então incorporada ao
Batalhão 23 de Maio de São Paulo,
atual residência do Sr. Alcindo de
Oliveira Santos.

Além da presença das autori-
dades locais e execução de hinos,
entre eles, do Soldado Constitu-
cionalista.

09 de Julho será lembrado
com cerimônia e homenagens

Convocação Reunião Extraordi-
nária do Conselho Municipal da

Assistência Social - CMAS

Ficam convocados os conselheiros -
Poder Público e Sociedade Civil para
participarem da Reunião Extraordi-

nária do Conselho Municipal da
Assistência Social - CMAS, a ser

realizada na quinta-feira, 18 de julho,
as 16h, na Sala dos Conselhos

Av. José Maria de Faria, 71 (Prefeitura).
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Portarias
PORTARIA Nº 6338/2013

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 o Profº Paulo César Teixeira, RG nº 4.844.597, como
Chefe de Delegação pelo Município de Socorro nos Jogos Regionais/2013, na cidade
de Itatiba-SP, no período de 02 a 13 de Julho de 2013.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de Julho 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

Leis
LEI Nº 3731/2013

“Dá denominação a via pública de Rua Joaquim Calixto Franco,
conforme específica.”.

“De autoria do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira - PP”

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 Joaquim Calixto Franco” localizada
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, 02 de julho 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 3732/2013

“Dá denominação a via pública Rua “Renato Correa Bueno”, conforme específica”.

“De autoria do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira - PP”

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 Renato Correa Bueno” a primeira rua
que parte da rotatória da Rodovia Pompeu Conti, tendo início a confluência da rodovia
com a Avenida José Vicente Lomonico, 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, 02 de julho 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 3733/2013

“Dá denominação a via pública de Rua Carmélio Artioli, conforme
específica.”.

“De autoria do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira - PP”

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 Carmélio Artioli” localizada 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, 02 de julho 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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LEI Nº 3734/2013

“Dá denominação a via pública de Rua Abondio Bozzer, conforme específica.”.

“De autoria do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira - PP”

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 Abondio Bozzer” localizada 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, 02 de julho 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 3735/2013

“Dá denominação a via pública de Rua Telesphoro Bozzer, conforme específica.”.

“De autoria do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira - PP”

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 Telesphoro Bozzer” localizada 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, 02 de julho 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

Licitação
Extrato de Contratos:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
EDITORA ESFERA LTDA. OBJETO: Aquisição de material Didático Apostilado para
as Unidades Escolares de Educação Infantil, conforme relação e especificações contidas
no Anexo II – Termo de Referência do Edital. VALOR: R$ 77.914,00. ASSINATURA:
24/06/2013. VIGÊNCIA: 31/12/2013. CONVITE Nº 018/2013 – PROCESSO Nº
069/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: ANA
CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO - ME. OBJETO: Aquisição de diversos
materiais e produtos de uso Laboratorial, com entregas parceladas durante o exercício
de 2013. VALOR: R$ 21.591,76. ASSINATURA: 19/06/2013. VIGÊNCIA: 31/12/
2013. CONVITE Nº 020/2013 – PROCESSO Nº 071/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: CQC
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de
diversos materiais e produtos de uso Laboratorial, com entregas parceladas durante o
exercício de 2013. VALOR: R$ 1.365,00. ASSINATURA: 19/06/2013. VIGÊNCIA:
31/12/2013. CONVITE Nº 020/2013 – PROCESSO Nº 071/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
CIRÚRGIA IMIGRANTES EIRELI - ME. OBJETO: Aquisição de diversos materiais e
produtos de uso Laboratorial, com entregas parceladas durante o exercício de 2013.
VALOR: R$ 7.554,78. ASSINATURA: 19/06/2013. VIGÊNCIA: 31/12/2013.
CONVITE Nº 020/2013 – PROCESSO Nº 071/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
ÚNICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de consultoria técnica visando à gestão e controle
da arrecadação do ISSQN do Município, conforme especificações descritas no anexo II –
Projeto Básico do Edital.
 VALOR: R$ 78.000,00. ASSINATURA: 04/06/2013. VIGÊNCIA: 12 meses.
CONVITE Nº 016/2013 – PROCESSO Nº 063/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: J.
MENDES JUNIOR – ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada para
manutenção periódica em equipamentos odontológicos da rede municipal de saúde,
conforme especificações contidas no anexo II - Projeto Básico do Edital. VALOR: R$
19.200,00. ASSINATURA: 05/06/2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. CONVITE Nº
019/2013 – PROCESSO Nº 070/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
EASY CARD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de relógio
ponto com fornecimento de materiais, para apontamento de frequência dos funcionários
que exercem suas funções junto a diversos departamentos da municipalidade, conforme
especificações contidas no anexo II - Projeto Básico do Edital. VALOR: R$ 30.190,00.
ASSINATURA: 18/06/2013. VIGÊNCIA: 12 meses. CONVITE Nº 017/2013 –
PROCESSO Nº 068/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. OBJETO: Contratação
de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro de veículos pertencentes
à frota desta municipalidade, conforme especificações contidas no anexo II - Projeto
Básico do Edital. VALOR: R$ 19.784,23. ASSINATURA: 19/06/2013. VIGÊNCIA: 12
meses. CONVITE Nº 021/2013 – PROCESSO Nº 073/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA. OBJETO: Aquisição de toldos, piso
laminado e cortinas persianas, para o Departamento de Educação desta municipalidade,
conforme relação e especificações contidas no Anexo II – Memorial Descritivo do Edital.
VALOR: R$ 1.963,00. ASSINATURA: 12/06/2013. VIGÊNCIA: 31/12/2013.
CONVITE Nº 012/2013 – PROCESSO Nº 059/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: ANA
PAULA MONTEIRO NUNES. OBJETO: Contratação de empresa ou profissional
autônomo para a prestação de serviços visando à realização de curso de capacitação
sobre Terceiro Setor e Elaboração Projetos destinado aos membros dos Conselhos
Municipais e Instituições Sociais do Município. VALOR: R$ 6.600,00. ASSINATURA:
17/06/2013. VIGÊNCIA: 04 meses. DISPENSA Nº 023/2013 – PROCESSO Nº
089/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
CENTRO HIPICO PAGLIATO LTDA – EPP. OBJETO: Prestação de serviços de
realização de evento, mediante possibilidade de exploração de próprio municipal,
denominado “Rodeio Festival Country 2013”, a realizar-se nos dias 05, 06, 07 e 08 de
julho de 2013, devendo fornecer toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra
e outros, em conformidade com as especificações constantes no anexo II – Projeto
Básico. VALOR: R$ 40.500,00. ASSINATURA: 12/06/2013. VIGÊNCIA: até o término
do evento. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 – PROCESSO Nº 074/2013/
PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
ANDRETA VEÍCULOS LTDA. OBJETO: Aquisição de veículos tipo passeio, zero
quilômetro, para comporem a frota de veículos desta municipalidade, em conformidade
com as especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital. VALOR:
R$176.800,00. ASSINATURA: 24/06/2013. VIGÊNCIA: até o término do prazo de
garantia. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013 – PROCESSO Nº 076/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
COMERCIAL DELATTO LTDA. OBJETO: Aquisição de alimentos para o Centro Dia
DE CONVIVÊNCIA do Idoso, com entregas parceladas durante o ano de 2013, conforme
especificações constantes no Anexo II – Projeto Básico. VALOR: R$ 25.735,43.
ASSINATURA: 24/06/2013. VIGÊNCIA: 31/12/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº
029/2013 – PROCESSO Nº 079/2013/PMES.
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Extrato de aditamento:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
EMPÓRIO CARD LTDA. OBJETO: Aditamento ao contrato de empresa especializada
na administração e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação (cartões
eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha
de acesso para uso pessoal e intransferível para a aquisição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais) destinados aos servidores da prefeitura municipal da estância
de socorro.  VALOR: R$ 1.486.518,00. ASSINATURA: 26/06/2013. VIGÊNCIA: 30/
12/2013. CONCORRÊNCIA Nº 001/2009 – PROCESSO Nº 002/2009/PMES.

Socorro, 04 de julho de 2013.

Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de 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 077/2013/PMES – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 027/2013, cujo objeto é Aquisição de veículos tipo utilitário,
zero quilometro, sendo uma Van adaptada para cadeirantes, para comporem
a frota de veiculo da municipalidade em conformidade com as especificações
no anexo II – Termo de Referência do edital, para as empresas abaixo relacionadas,
conforme Ata de Julgamento da Pregoeira, de 28/06/2013, disponibilizada na íntegra no
sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

A. ALVES LTDA.  para o item 01 valor total de R$   98.850,00
A. ALVES LTDA.  para o item 02 valor total de R$ 131.900,00

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO
o presente processo de Pregão Presencial. Socorro, 03 de julho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Silvia Carla Rodrigues de Morais – Pregoeira Municipal

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 082/2013/PMES – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 030/2013, cujo objeto é a Aquisição de materiais de papelaria
para o Departamento de Educação para ser utilizado durante o exercício de
2013, em conformidade com as especificações constantes no anexo II – Termo
de Referência do edital para as empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de
Julgamento da Pregoeira, de 21/06/2013, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico
da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 01 pelo valor total de R$       30,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 04 pelo valor total de R$     540,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 05 pelo valor total de R$  6.880,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 06 pelo valor total de R$     217.80
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 07 pelo valor total de R$     325,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 08 pelo valor total de R$       65,70
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 10 pelo valor total de R$     503,24
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 11 pelo valor total de R$     112,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 12 pelo valor total de R$  2.352,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 15 pelo valor total de R$     124,79
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 16 pelo valor total de R$       75,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 17 pelo valor total de R$       40,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 18 pelo valor total de R$  2.415,20
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 19 pelo valor total de R$  1.740,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 20 pelo valor total de R$  6.210,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 21 pelo valor total de R$     990,00
RODRIGO TONELOTTO EPP  para o lote 22 pelo valor total de R$       47,26

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira,
HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial. Socorro, 28 de junho de
2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal
Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira Municipal

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
convida população Socorrense para Audiência

Pública

Em atendimento ao artigo 48º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade
Fiscal (L.C. N.º 101/00), a Administração Municipal convida toda a população
para participar da audiência pública referente ao Plano Plurianual PPA 2014-
2017 e Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2014, a realizar-se no dia 10
de Julho, às 18 horas, no Auditório Municipal do Centro Administrativo de
Socorro, sito à avenida José Maria de Faria, 71 – Salto – Socorro - SP.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 de junho de 2013.

Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Sessão Ordinária de 1º de Julho de 2013.

Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.
Vereadores presentes:Dirceu de Moraes (Suplente de vereador em exercício),
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.

Expediente encaminhado pelo senhor Prefeito
Ofício n.º 263/2013: encaminha prestação de contas da Prefeitura Municipal referente
ao mês de maio de 2013.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento para elaboração de pareceres;
Ofício n.º 280/2013: encaminhaveto totalao Projeto de Lei n.º 16/2013, que “dispõe
sobre auxílio transporte para estudantes”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
se à Ordem do Dia para apreciação e votação;
Ofício n.º 282/2013: informa,em resposta ao Pedido de Informação n.º 16/2013,do
Vereador Pedro Sabio Nunes, que solicitou informações sobre a construção de uma
creche no Bairro do Oratório, que o assunto encontra-se em estudos.Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 287/2013: informa,em resposta à indicação n.º 304/2013, do Vereador Lauro
Aparecido de Toledo,que sugeriu estudos quanto à possibilidade de destinar recursos
financeiros para construção de 300 (trezentas) casas populares em nosso município,
que foi feito pedido neste sentido ao Secretário de Estado da Habitação.Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 294/2013:encaminha o Projeto de Lei n.º 56/2013, que “dispõe sobre a
transação de débitos tributários, a fim de atender a demanda de redução de feitos junto
aos cartórios Judiciais da Comarca de Socorro”, para apreciação em regime de
urgência.Deliberação do senhor Presidente:encaminhe-se às Comissões Permanentes
para elaboração de pareceres;
Ofício n.º 295/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 57/2013, que “dispõe sobre a
criação, administrativa, gerenciamento e atribuição do Gabinete de Gestão Integrada
Municipal e dá outras providências correlatas”, para apreciação em regime de urgência.
Deliberação do senhor Presidente:encaminhe-se às Comissões Permanentes para
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 299/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 58/2013, que “dispõe sobre
concessão de auxílio transporte a estudantes de cursos de nível técnico e superior
(universitário), durante os exercícios financeiros de 2014, 2015 e 2016”, para apreciação
em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente:encaminhe-se às Comissões
Permanentes para elaboração de pareceres;

Expediente encaminhado por diversos
Comunicados do Ministério da Saúde: informam a liberação de recursos para o
município no valor total de R$ 68.935,28 para pagamento de programas diversos.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Comunicados do Ministério da Educação:informam a liberação de recursos para
o município no valor total de R$ 183.118,17 para pagamento de programas diversos.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício COM-RC1.3-EXT-454/2013 do DER:informa, em resposta ao Requerimento
n.º 69/2013, de autoria conjunta dos Vereadores Maria Bernadete Moraes Rodrigues de
Paula e João Henrique Meira Sousa, que solicitou que fosse feita uma correção na obra
do canteiro central e rotatórialocalizados na rodovia Dr. Otavio de Oliveira Santos, mais
precisamente no bairro do Saltinho.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos
vereadores;
Ofício n.º 541/2013/GAB/BSB do Deputado Federal Alexandre Leite: agradece
à Moção n.º 04/2013, que manifestou aplauso pela verba destinada ao nosso município
no valor de R$295.300,00.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício da Igreja Evangélica Assembleia de Deus: solicita melhorias na rotatória de
acesso à estrada municipal do bairro do Oratório.  Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos vereadores;
Ofício n.º 144/2013-gnl da OAB de Socorro: agradece ao Voto de Congratulações
aprovado pelo Requerimento n.º 122/2013, do Vereador João Pinhoni Neto, que
congratulou pela posse de sua nova diretoria eleita para o triênio 2013/2015, bem
como pelo recebimento do certificado ISO 9001.Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos vereadores.

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Emenda n.º 01/2013 ao Projeto de Lei Complementar n.º 05/2013 dos
Vereadores Pedro Sabio Nunes e Tarcísio Francisco Sartori Junior: suprime o
artigo 2.º do referido Projeto de Lei Complementar.  Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Projeto de Resolução n.º 05/2013 da Mesa Diretora da Câmara Municipal:
dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal da Estância de Socorro.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para
elaboração de pareceres;
Projeto de Resolução n.º 06/2013 da Mesa Diretora da Câmara Municipal:
dispõe sobre a consolidação das alterações havidas no quadro de pessoal dos servidores
da Câmara Municipal da Estância de Socorro, cria o emprego de Diretor Administrativo
da Câmara Municipal, altera e redenomina cargo existente e dá outras providências.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para
elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 59/2013 da Mesa Diretora:dispõe sobre o subsídio dos Secretários
Municipais da Estância de Socorro e dá outras providências. Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 60/2013 do Vereador Dirceu de Moraes:regulamenta o destino
das embalagens vazias de agrotóxicos no âmbito municipal.  Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Moção n.º 05/2013 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: apela ao
Congresso Nacional a rejeição do Projeto de Emenda Constitucional n.º 37 (PEC-37)
que limita os poderes de investigação do Ministério Público. Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se à Comissão de Justiça para elaboração de parecer;
Moção n.º 06/2013 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:apela ao senhor
Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, providências necessárias
para contratar médicos legistas para o Instituto Médico Legal (IML) de Bragança Paulista.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Justiça para elaboração
de parecer;
Pedidos de Informação do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior ao
senhor Prefeito:n.º 21/2013, solicitandoesclarecimentos sobre a construção de pista
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de skate no município;en.º 22/2013, solicitando informação acerca da arrecadação do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços– ICMS no município de Socorro.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhem-se;
Pedidos de Informação do Vereador Pedro Sabio Nunes ao senhor Prefeito:n.º
24/2013, solicitando informações sobre implantação de zona azul nas ruas centrais do
município;n.º 25/2013, solicitando informações sobre o estoque de cascalho para
manutenção das estradas rurais do município; en.º 26/2013, solicitando informações
sobre o atendimento à população no Posto de Saúde do Bairro do Jaboticabal. Deliberação
do senhor Presidente: encaminhem-se;
Requerimento do Vereador João Pinhoni Neto: n. 153/2013, requerendo para
que seja constado em Ata Voto de Congratulação ao Deputado Estadual Edmir Chedid
pelas emendas orçamentárias destinadas ao município de Socorro/SP através da Prefeitura
Municipal, em benefício à Santa Casa de Misericórdia e ao Lar das Meninas. Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula:
n.º 144/2013, requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado
Federal Eli Correa Filho, para que interceda junto ao órgão competente a fim de que seja
destinada verba para a realização de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal do
Bairro da Lagoa. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimentos do Vereador Pedro Sabio Nunes: nº 148/2013, requerendo para
que seja oficiado o Senhor Júlio Semeghini, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
Regional, solicitando uma ambulância para o Município de Socorro. nº 149/2013,
requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Francisco
Everardo Oliveira Silva, para que interceda junto ao Governo Federal, a fim de disponibilizar
emenda parlamentar destinando recursos financeiros para a Santa Casa Misericórdia de
Socorro (Hospital Dr. Renato Silva); nº 150/2013, requerendo para que seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Dilador Borges, para que interceda junto ao
Governo Estadual, para que disponibilize emenda parlamentar para aquisição de uma
ambulância para o município de Socorro; nº 151/2013, requerendo para que seja oficiado
ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Francisco Everardo Oliveira Silva, que
interceda junto ao Governo Federal, visando disponibilizar emenda parlamentar, para
aquisição de um trator com implementos agrícolas (Patrulha Agrícola), para uso de
pequenos produtores de nosso município; e nº 152/2013, requerendo para que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Dilador Borges, para que interceda
junto ao Governo Estadual, a fim de disponibilizar emenda parlamentar destinando recursos
financeiros para o Asilo José Franco Craveiro, localizado neste município. Deliberação do
Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: nº 142/2013,
requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo Deputado Estadual Dr. Cauê Macris,
solicitando intercessão ao Governo Estadual, para que disponibilize emenda parlamentar,
para aquisição de uma máquina Motoniveladora (Patrol), a fim de realizar a manutenção
das estradas rurais; nº 143/2013, requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo
Deputado Estadual Dr. Cauê Macris, solicitando intercessão ao Governo Estadual, a fim
de destinar verba à Entidade Assistencial Lar de Jesus Amélia Boudet (lar das meninas),
bem como para a Entidade Assistencial Lar Dom Bosco (lar dos meninos) do município
de Socorro, e Requerimento nº 155/2013, solicitando a retirada da Moção n.º 05/
2013 de sua autoria.  Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade
Requerimento dos Vereadores João Pinhoni Neto, Dirceu de Moraes, José
Carlos Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luís Benedito Alves de Oliveira,
Maria Bernadete Rodrigues de Paula: n.º145/2013, requerendo para que seja
oficiado ao Governo Federal solicitando verba para aquisição de uma máquina retro
escavadeira, a fim de realizar a manutenção das estradas rurais. Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade;
Requerimento dos Vereadores José Carlos Tonelli, João Pinhoni Neto, Dirceu
de Moraes, Lauro Aparecido de Toledo: n.º147/2013, requerendo para que seja
oficiada ao DER, solicitando a construção de uma rotatória de acesso aos seguintes
bairros: Camanducaia do Meio e Camanducaia de Cima, Monte Alegre do Sul, Barão de
Ibitinga, Rubins, Moquém e Nogueiras. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Requerimento da Mesa Diretora: nº 154/2013, requerendo a correção da publicação
oficial das Sessões Extraordinárias de 24 de junho p. passado, publicado no Jornal Oficial
de Socorro em 28 de junho de 2013, considerando à inexatidão das seguintes informações:
o Projeto de Lei Complementar nº 05/2013, do senhor Prefeito, que dispõe sobre alteração
do quadro de servidores da Prefeitura, constou da matéria embora não tenha sido discutido
e votado; eo Projeto de Lei n.º 54/2013, do senhor Prefeito, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a celebrar convênio com a Rede Aprendiz, que foi discutidoevotado  não
constou da matéria. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se.
Indicação do vereador Dirceu de Moraes ao senhor Prefeito: n.º 444/2013,
indicando a realização de operação “tapa buracos” nas seguintes ruas do município de
Socorro: D. Pedro I e Padre Antônio Sampaio;
Indicações do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: n.º 436/2013,
indicando para que sejam feitas estruturas para retirada das águas pluviais, com sistema
de micro bacias em toda a extensão da Estrada Municipal Gamelão - Rio do Peixe; n.º
437/2013, indicando para que sejam implantados serviços de atendimento aos turistas
nos portais de acesso à cidade; n.º 438/2013, indicando a promoção de estudos no
sentido de ser implantado no município o Centro de Referências para Jovens, promovendo
o lazer, a cultura e o esporte;n.º 439/2013, indicando para que seja enviado a esta Casa
de Leis um Projeto de Lei que disponha sobre a inclusão de aulas de noções de trânsito
nos currículos das escolas municipais; n.º 440/2013, indicando que, quando procedida à
devolução do duodécimo da Câmara Municipal, ao término deste exercício, seja esse
recurso destinado à compra de um Micro-ônibus adaptado com bancos reclináveis, para
maior conforto no transporte dos pacientes que necessitam de tratamento em outros
municípios; n.º 441/2013, indicando para que disponibilize um veículo para levar os
pacientes portadores de câncer que moram em bairros longes e de difícil acesso, até o
ponto de espera da condução que os levam para realização de tratamentos médicos em
outras cidades; n.º 445/2013, indicando para que seja disponibilizado um (a) enfermeiro
(a) em todos os ônibus que fazem o transporte de pacientes que vão a uma consulta
médica ou que realizam tratamento em outras cidades; n.º 446/2013, indicando a promoção
dos estudos necessários para que seja enviado a esta Casa de Leis um Projeto de Lei
dispondo sobre programa de conservação de rios e nascentes por meio de pagamento
aos proprietários de terra; n.º 447/2013, indicando estudos quanto a possibilidade de se
atender a reivindicação dos servidores públicos municipais, monitores do projeto “Vem
Ser” (cópia anexa), os quais solicitam melhorias em suas condições de trabalho e pleiteiam
benefícios;
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 414/2013,
reiterando indicação anterior, indicando para que sejam realizadas melhorias nas Estradas
Municipal dos seguintes bairros: Camanducaia de Baixo, Camanducaia do Meio e
Camanducaia de Cima; n.º415/2013, indicando para que seja feita a pavimentação asfáltica
da Travessa Tiradentes seguindo até a Abadia;
Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao
senhor Prefeito: n.º 402/2013, indicando para que seja cercado o fundo do terreno,
onde está localizado o Centro do Idoso, pois este faz margem com um ribeirão; n.º 403/
2013, indicando para que viabilize a construção de uma nova escola no Bairro do Rio do
Peixe, visando oferecer melhores condições aos alunos, professores e demais servidores

que exercem suas funções nessa escola; n.º 404/2013, indicando para que sejam realizados
os estudos necessários visando à construção de um Posto de Saúde no Bairro do Rio do
Peixe, com médicos, enfermeiros e medicamentos à disposição da população; n.º 405/
2013, reiterando indicação anterior, indicando para que seja colocada iluminação pública
no bairro da Lagoa; n.º 406/2013, indicando para que determine ao departamento de
Limpeza Pública a organização da coleta de lixo no bairro da Lagoa, assim como o
destino a ser dado, a coleta dos lixos recicláveis, n.º 407/2013, indicando melhorias na
Estrada Municipal Vereador José Maria Franco de Godoy, mais especificamente, rua do
pontilhão do Bairro do Salone; n.º 417/2013, reiterando indicação anterior, indicando
para que seja estudada a possibilidade de construir uma praça com área de lazer e
parque de recreação no Bairro Jardim Santa Cruz; n.º 418/2013, reiterando indicação
anterior, indicando para que sejam realizadas melhorias na Rua das Maritacas, no Bairro
das Lavras de Baixo; n.º 419/2013, reiterando indicação anterior, indicando para que
estude a possibilidade de viabilizar melhorias na iluminação e concretar o pátio da Igreja
do Bairro das Lavras de Baixo, em parceria com a comunidade local; n.º 420/2013,
indicando para que seja cascalhada a estrada, sentido bairro do Agudo ao bairro Barão
de Ibitinga;
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 416/2013,
indicando a realização de operação “tapa buracos” na Rua Belmiro Domingues de Souza,
na Vila Palmira; n.º 421/2013, reiterando indicação anterior, indicando para que viabilize
a colocação de cobertura e bancos (assento) no ponto de ônibus existente na Rua
Belmiro Domingues de Souza, mais precisamente próximo aos prédios do CDHU; n.º
422/2013, reiterando indicação anterior, indicando a fim de viabilizar o asfaltamento da
Travessa Aristeu de Souza Pinto; n.º 423/2013, reiterando indicação anterior, indicando
para que seja roçado o jardim localizado na Rua Dr. Hugo Rocha; n.º 424/2013, reiterando
indicação anterior, indicando para que seja tomada a providência necessária no sentido
da instalação de banheiros químicos em eventos de qualquer natureza permanentes ou
temporário realizado ao ar livre em locais público ou privados; n.º 425/2013, reiterando
indicação anterior, indicando para que seja feito o asfaltamento da estrada que faz ligação
entre os Bairros do Oratório de Cima, Sertãozinho e Chave; n.º 426/2013, reiterando
indicação anterior, indicando a realização de estudos técnicos para que seja firmada
parceria junto ao Governo Federal ou Estadual para a implantação do SAMU (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência) em nosso município; n.º 427/2013, reiterando
indicação anterior, indicando para que verifique a possibilidade de se construir uma
boca de lobo na Rua Andrelino de Souza Pinto, nas proximidades do nº 416;  n.º 428/
2013, reiterando indicação anterior, indicando para que sejam tomadas as providências
necessárias a fim de implantar o Posto de Saúde da Família no Bairro Vila Nova; n.º 429/
2013, reiterando indicação anterior, indicando para que seja colocada uma lombada no
Bairro do Saltinho na imediação da Rua Antônio Floriano Barbosa Júnior, na proximidade
do nº 300; n.º 430/2013, reiterando indicação anterior, indicando para que seja feito o
recapeamento, ou operação tapa buraco na Rua Pedro Vicentini, nas mediações do nº
28; n.º 431/2013, reiterando indicação anterior, indicando para que sejam tomadas as
providências necessárias no sentido de tapar buraco existente na Rua AriodanteBeneduzi,
localizada de fronte ao numero 09 (nove); n.º 432/2013, indicando a fim de que seja
colocado braço de luz no poste existente na Rua Armando PalmiroBeneduzzi, ao lado do
nº 26; n.º 433/2013, indicando para que seja implantada uma lombada na Rua José
Bonifácio; n.º 434/2013, indicando para que seja implantada novamente a Zona Azul
nas ruas centrais de nossa cidade; n.º 435/2013, reiterando indicação anterior, indicando
para que seja adquirida para o nosso município uma Patrulha Agrícola; n.º 442/2013,
indicando para que seja roçada e limpa toda extensão do ribeirão localizado na da Rua
Djanira de Camargo Marques no Bairro Jardim Araújo; n.º 443/2013, indicando para
que seja adquirido um veículo para o setor de merenda escolar do município de Socorro;
Indicações dos vereadores Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor
Prefeito: n.º 400/2013, indicando a aquisição para o município de um veículo tipo Van
com capacidade de 16 lugares para uso do Departamento de Saúde; n.º 401/2013,
indicando para que sejam realizados estudos a fim de adquirir para o município um
veículo tipo Van adaptado para pessoas com deficiência;
Indicações dos vereadores João Pinhoni Neto, Dirceu de Moraes, José Carlos
Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luís Benedito Alves de Oliveira, Maria
Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito: n.º 408/2013,
indicando para que seja efetivada a aquisição de uma máquina Motoniveladora (Patrol),
a fim de realizar a manutenção das estradas rurais; n.º 409/2013, indicando para que
seja realizada a compra de dois caminhões de porte médio para a utilização em serviços
realizado no município de Socorro; n.º 410/2013, indicando para que seja realizada a
compra de três carros utilitários populares (tipo UNO), para o uso do setor administrativo
da prefeitura de Socorro; n.º 411/2013, indicando para que seja realizada a compra de
um ônibus para uso do Departamento de Educação, visando o transporte de alunos de
nosso município; n.º 412/2013, indicando para que seja realizada a compra de um
ônibus para uso do Departamento de Saúde, visando o transporte de pacientes que
necessitam de tratamento médico em outras cidades; n.º 413/2013, indicando a
disponibilização de vagas privativas defronte as farmácias e drogarias por período máximo
de 10 minutos, para uso exclusivo dos clientes.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação
Veto total aposto pelo senhor Prefeito ao Projeto de Lei n.º 16/2013, do
Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira, que dispõe sobre auxílio transporte
para estudantes: manifesta que o projeto padece de vício de iniciativa, criação de
despesa sem demonstração de impacto financeiro e impacto orçamentário. Deliberação
do Plenário: pela manutenção do veto por cinco votos e três contrários.
Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 46/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues
de Paula:dispõe sobre a implantação da Semana Municipal de Conscientização sobre
Alienação Parental, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 47/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes: dispõe sobre a
obrigatoriedade da instalação de banheiros químicos em eventos de qualquer natureza
permanentes ou temporários realizados ao ar livre em locais públicos ou privados.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 49/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: dá nova redação ao
artigo 1.º da Lei Municipal n.º 3.715/2013 que dispõe sobre a inclusão na grade curricular
suplementar das instituições de ensino públicas e particulares, vinculadas à Secretaria
Municipal de Educação, de conteúdo relativo ao Programa de Qualidade de Vida com
Amor Exigente – PQVAE. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 50/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes: dispõe sobre a
realização do teste do coraçãozinho (oximetria de pulso) nos recém-nascidos nos berçários
das maternidades do município de Socorro.  Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 51/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes: dispõe sobre a
realização do exame denominado teste da linguinha nos recém-nascidos nos berçários
das maternidades do município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
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ERRAMOS: Em atenção ao deliberado através do requerimento nº 154/2013, informamos
quepor um lapso da Secretaria da Câmara, foi constadoerroneamente dapublicação
oficial que o Projeto de Lei Complementar nº 05/2013 foi discutido e votado em 24 de
junho, e na mesma matéria foi deixado de constar as discussões e votações doProjeto de
Lei n.º 54/2013, razão pela qual procedemos a seguinte republicação:

1ª Sessão Extraordinária de 24 de junho de 2013.
Pauta: Projeto de Resolução nº 08/2013, do senhor Presidente, vereador JoãoPinhoni
Neto,autorizando a realização de despesa na realização de reunião do movimento água
– ônus ou riqueza. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidadeem única discussão
e votação;Projeto de Lei n.º 48/2013, do Vereador Lauro Aparecido de Toledo,
denominando a Central de Agendamentos de Consultas de Dr. Wanderley Tasca, conforme
especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidadeem 1.ª discussão e
votação;Projeto de Lei n.º 52/2013,do senhor Prefeito,autorizando o município de Socorro
a contratar com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo operações de crédito
com outorga de garantia e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidadeem 1.ª discussão e votação;Projeto de Lei n.º 53/2013,do senhor
Prefeito,autorizando o município de Socorro a contratar com a DESENVOLVE SP –
Agência de Fomentos do Estado de São Paulo S/A AFESP, operações de crédito com
outorga de garantia e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidadeem 1.ª discussão e votação;Projeto de Lei n.º 54/2013,do senhor Prefeito,
autorizando o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a REDE APRENDIZ,
Associação com características de uma organização da sociedade civil de interesse público,
sem fim econômico, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidadeem 1.ª discussão e votação;e Projeto
de Lei n.º 55/2013, do senhor Prefeito, autorizando a abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 280.000,00. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidadeem 1.ª discussão e votação.

2ª Sessão Extraordinária de 24 de junho de 2013.
Pauta: Projeto de Lei n.º 48/2013, do Vereador Lauro Aparecido de Toledo, denominando
a Central de Agendamentos de Consultas de Dr. Wanderley Tasca, conforme especifica.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em 2.ª discussão e votação; Projeto
de Lei n.º 52/2013, do senhor Prefeito, autorizando o município de Socorro a contratar
com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo operações de crédito com outorga
de garantia e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade
em 2.ª discussão e votação; Projeto de Lei n.º 53/2013,do senhor Prefeito, autorizando
o município de Socorro a contratar com a DESENVOLVE SP – Agência de Fomentos do
Estado de São Paulo S/A AFESP, operações de crédito com outorga de garantia e dá
outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em 2.ª discussão
e votação;Projeto de Lei n.º 54/2013, do senhor Prefeito, autorizando o Poder Executivo
Municipal a celebrar convênio com a REDE APRENDIZ, Associação com características
de uma organização da sociedade civil de interesse público, sem fim econômico, de
direito privado, com autonomia administrativa e financeira. Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade em 2.ª discussão e votação;e Projeto de Lei n.º 55/2013, do
senhor Prefeito, autorizando a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$
280.000,00. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidadeem 2.ª discussão e
votação.

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
próxima Sessão Ordináriaserealizará no dia 15 de julho, a partir das 20h,e será transmitida
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

CONVITE

Ficam convidados os proprietários de imóveis do Loteamento
SANTAROSA para uma Reunião que será realizada no dia 12
de julho de 2013 as 19 horas, na Câmara Municipal de Socorro,
onde serão tratados assuntos referentes a solicitação  da
Associação dos Moradores do Residencial SANTAROSA, sobre
de permissão de uso das áreas públicas de lazer e das vias de
circulação do mesmo loteamento – Processo Administrativo nº
3296/2013, fundamentada na Lei Complementar nº 120/07.

Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

O CONSELHO  TUTELAR  INFORMA:

O telefone de Plantão deste Conselho passa a ser
(19) 9949-6405, a disposição da população das 18h às

8h do dia seguinte, atendendo somente casos de
emergência. O horário de atendimento de rotina do

Conselho é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo
telefone 3895-8053.

Representantes do COMAD –
Conselho Municipal Antidrogas
reuniram-se com o Prefeito André
Bozola na terça-feira, 02, e apresen-
tarem detalhes sobre a realização do
evento “Caminhada pela Vida –
Festival da Amizade”, marcado para
10 de agosto. O Prefeito mostrou
entusiasmo com a proposta, desti-
nando R$8 mil solicitados pelo
COMAD para realização do evento,
que levará uma mensagem de paz,
combate a violência e às drogas para

toda população socorrense, através
de caminhada, apresentações musi-
cais e teatrais.

Além da realização do evento,
foram discutidas a instituição do Dia
Municipal de Prevenção e Combate
ao Uso de Álcool e outras Drogas,
em data a ser definida, e a criação
de lei municipal de combate às
drogas nos mesmos moldes da
COED – Coordenadoria Estadual de
Políticas sobre Drogas.

Prefeito apoia iniciativas do
COMAD – Conselho Municipal

Antidrogas


