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Socorro Rodeo Festival Country se encerra
gerando benefícios ao município

Quatro noites de muita festa,
diversão e competição para os amantes do
mundo sertanejo e do rodeio.

Carinhosamente chamada de “a festa
mais esperada do ano”, a 22ª edição do
Socorro Rodeo Festival Country aconteceu
entre os dias 05 e 08 no Centro de
Exposições João Orlandi Pagliusi agra-
dando a população e os visitantes que
compareceram e ainda gerando benefícios
ao município. O evento contou com a
realização da Prefeitura Municipal de
Socorro e o Centro Hípico Pagliato, além
de apoiadores e patrocinadores.

A abertura da festa ocorreu na
sexta-feira, 05, com a apresentação das
cortes, oficial e mirim, da comissão
organizadora, das autoridades e dos
competidores. O músico Jack Lima, ao som
da viola, executou o hino nacional,
enquanto Sônia e Mantovani Neto apresen-
taram a Ave Maria ao som do piano. O
padre Vicente Rosa Junior, pároco da
comunidade Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, também esteve presente e fez uma
oração abençoando a todos e pedindo a
proteção aos competidores. Após o fim da
cerimônia com a queima de fogos, deu-se
início a emoção do rodeio, com os peões
desafiando os touros. O show de Maria
Cecília & Rodolfo, com sucessos como Só
de Pensar e Lendas e Mistérios, encerrou o
primeiro dia do evento.

Um enorme público se fez presente
e garantiu o sucesso absoluto do segundo
dia de rodeio, no sábado, 06. O volume de
veículos foi tamanho que chegou a
congestionar completamente os arredores
do Centro de Exposições. Mantendo a
tradição de um grande show de produção,
após as montarias, o público foi a loucura
com Fernando & Sorocaba. O momento
mais esperado foi quando, novamente,
Sorocaba se “teletransportou” do palco

para o meio do público na arena e retornou
ao palco em uma bolha, uma enorme bola
de plástico que era empurrada pelos fãs.

O domingo, 07, também foi de muita
agitação com o show de Marcos e Belutti e
os sucessos Calma Aí, I Love You e Amor de
Madruga, entre outros. Na véspera do
feriado, segunda-feira, 08, o sentimento foi
de dever cumprido e sucesso total. Após as
finais das montarias e a definição dos
campeões ocorreu a cerimônia de encer-
ramento do evento. Comissão organizadora,

autoridades e cortes oficial e mirim
adentraram a arena e receberam os
aplausos do público pelo trabalho
desenvolvido. O locutor oficial da festa,
Claudinho Silveira, destacou a superação
da equipe organizadora que conseguiu
realizar o evento em cerca de vinte dias,
quando normalmente são necessários
cerca de três meses. O responsável pelo
Centro Hípico Pagliato afirmou que sem a
parceria entre Prefeitura, empresa e
comissão organizadora não teria sido
possível a realização do evento, também
realizando votos de agradecimento diante
do sucesso.

O Prefeito André Bozola, em sua
fala, agradeceu a todos os envolvidos na
realização o público que prestigiou a festa,
destacando mais uma vez a superação
diante das dificuldades. “Agradeço a todos
neste momento e principalmente a
empresa Pagliato, que aceitou o desafio de
realizar o Rodeio de Socorro. A Câmara
Municipal sabe das dificuldades que
encontramos, mas graças ao apoio de
todos, população de Socorro, comissão
organizadora, empresa e demais envolvidos
o rodeio foi um sucesso. Parabéns ao povo
de Socorro”, ressaltou o prefeito. Na
sequência ocorreu a queima de fogos e
show de Thaeme & Thiago, encerrando
oficialmente o rodeio em 2013.

Prefeito é entrevistado na TVB Record

O Prefeito de Socorro, André Bozola,
participou na quarta-feira, 10, do programa
Notícias em Debate da TVB Campinas,
afiliada da Record e que recentemente
passou a ter o sinal sintonizado na cidade.O
jornalista Helton Pimenta sabatinou o
prefeito por cerca de 40 minutos e também
fez perguntas de telespectadores.

No primeiro bloco André Bozola
respondeu a perguntas relacionadas a sua
trajetória política e os desafios dos
primeiros 6 meses de administração.
Ressaltou que a onda de manifestações por
mudanças pelo país teve início já no ano
passada, no período eleitoral, quando a
grande maioria dos municípios votou pela
mudança dos governos até então no poder.

Quanto a segurança pública, desta-
cou o bom trabalho desenvolvido pela
Guarda Civil Municipal, que consegue
suprir as fragilidades de pouco efetivos das
polícias civil e militar. Na área administrativa,
citou uma reforma que está sendo
promovida no sentido de modernizar a
gestão pública no município, imprimindo
maior agilidade e eficiência.

Dentre as dificuldades abordou a
questão do orçamento municipal. Segundo
o Prefeito, dos R$ 66 milhões anuais, apenas
cerca de 30% dos recursos são próprios
da cidade, o não permite investimentos de
acordo com as necessidades da população,
sendo feito um árduo trabalho junto aos
governos estadual e federal par ampliar o
número de convênios e recursos para
Socorro.

Questionado sobre a geração de
emprego, anunciou que uma área já está
sendo identificada para a instalação de um
parque empresarial para aumentar a ofertas
de empregos na cidades. Também ressaltou
que através de parcerias do CEMEP com
outras instituições, mais de 800 vagas de
cursos profissionalizantes já foram disponi-
bilizadas desde o início do ano.

Disparado o tema mais questionado
por moradores e telespectadores do
programa, a saúde também foi abordada.
André explicou que desde o início do
mandato ações estão sendo feitas para
melhorar e agilizar o atendimento, como a
abertura de postos da zona rural e também
no bairro São Bento, contratação de
médicos, descentralização da gestão da
saúde, como a central de agendamentos, e
a inauguração do pronto atendimento
municipal, sendo enfático ao dizer que o
problema está sendo encarado como
prioridade pela administração e será
resolvido.

Como cidade turística, afirmou a
intenção da administração em proporcionar
atrações ao longo do ano, buscando trazer
cada vez mais turistas, fomentando o
comércio e os serviços. Outros assuntos
também foram abordados como educação,
pavimentação, obras na passarela que liga
as ruas Treze de Maio e Dr. Luiz Pizza e
áreas de lazer. A entrevista de André Bozola
pode ser assistida na íntegra através do site
www.tvb.com.br/noticiasemdebate.

Prefeitura abre Pronto Atendimento
Municipal na Santa Casa

Na manhã da quarta-feira, 10, o
Departamento Municipal de Saúde
abriu um Pronto Atendimento nas
dependências da Santa Casa, ao lado da
Fisioterapia.

Este Pronto Atendimento irá
atender toda demanda de medicação e
solicitação, troca de pedido e reavaliação
de pedidos de exames.

O horário de atendimento será
das 7h às 12h, com pausa para almoço,
e das 13h às 17h, nos mesmos dias em
que houver funcionamento dos Postos
de Saúde.

Os trabalhos serão realizados
por equipe formada por um médico e
duas enfermeiras, que também farão
triagem dos pacientes na entrada do
Pronto Socorro do hospital.

Atendimentos mais graves se-
guirão realizados pelo Pronto Socorro
municipal. O Pronto Atendimento
Municipal também não está apto a
emitir atestados para afastamentos via
INSS.

A equipe do Pronto Aten-
dimento orienta a todos que utilizem
este novo serviço somente em caso
de ausência de médicos nos Postos de
Saúde, principalmente nos casos de
medicação controlada.

A criação deste Pronto Aten-
dimento busca trazer maior agilidade
ao serviço público de Saúde, desa-
fogando as filas de postos e descen-
tralizando os atendimentos.
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Portarias
PORTARIA Nº 6339/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Enicéia Aparecida de Oliveira - CTPS 06122 - Série 575ª-SP,
ocupante do emprego permanente de Oficial Administrativo, para Secretário da Junta do
Serviço Militar de Socorro, a partir de 01 de junho 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, 10 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

PORTARIA Nº 6340/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Enicéia Aparecida de Oliveira - CTPS 06122 - Série 575ª,
ocupante do emprego permanente de Oficial Administrativo, para Emissor 1 de CTPS (Carteira
de Trabalho e Previdência Social) e Isabel Aparecida Formigoni - CTPS 13906 - Série 0067ª-SP
- para Emissor 2 , a partir de 01 de junho 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, 10 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

PORTARIA Nº 6341/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Isabel Aparecida Formigoni - CTPS 13906 - Série 0067ª-SP,
ocupante do emprego permanente de Escriturário, para Auxiliar da Junta do Serviço Militar
de Socorro, a partir de 01 de junho 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, 10 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

PORTARIA Nº 6342/2013

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

CONSIDERANDO a ação de Equipagem de Conselhos Tutelares realizada pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/RP;

CONSIDERANDO que esta ação tem por objetivo apoiar as prefeituras municipais
nos processos de qualificação da rede local, fortalecer os Conselhos Tutelares enquanto órgãos
estratégicos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e fomentar o acesso e o uso do Sistema
de Informações para Infância e Adolescência (Sipia Web) junto aos conselheiros tutelares.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Franks Fernando Félix do Prado, portador do CPF sob nº.
30.301.109-, Diretor do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social, como
responsável pelo recebimento do conjunto de equipamentos a serem entregues pela Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República SDH/PR ao Município de Socorro, conforme
Equipagem de Conselhos Tutelares.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 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

Decretos
DECRETO Nº. 3160/2013

      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$ 231.902,29 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e
Dois Reais e Vinte e Nove Centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 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

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
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DECRETO Nº. 3166/2013

 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$ 837.784,00 (Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Setecentos e
Oitenta e Quatro 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 entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Junho 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. 3173/2013

“Abertura de Crédito Adicional Suplementar”

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 autorizada pela Lei nº. 3729/2013, de 26 de Junho de 2013, conforme
preceitua o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, a abertura no
Departamento de Finanças / Contabilidade, um crédito adicional suplementar no valor de R$
280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais), destinado para reforço da seguinte dotação do
orçamento vigente:

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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 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

O Departamento de Assistência Social convoca as pessoas
abaixo relacionadas para uma atualização cadastral

Estas famílias se encontram cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal, as mesmas se encontram com inconsistências cadastrais identificadas
no Processo de Averiguação Cadastral de 2012.

Com o objetivo de atualizarmos nossas bases e atendermos às exigências do MDS
– Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Governo Federal,
convocamos as responsáveis familiares para se apresentarem no CRAS à Rua Barão de
Ibitinga, 593 – Centro, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Trazer todos os documentos originais de todas as pessoas moradoras no domicílio:
RG, CPF, TÍTULO DE ELEITOR, CARTEIRA DE TRABALHO E HOLERITE OU
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ATUALIZADO, CERTIDÃO DE CASAMENTO,
CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO QUANDO HOUVER
FALECIMENTO DE ALGUM MEMBRO CADASTRADO DA FAMÍLIA, COMPROVANTE
DE RESIDÊNCIA (CONTA DE LUZ), DECLARAÇÃO DE ESCOLA DE CRIANÇAS E
JOVENS QUE ESTIVEREM ESTUDANDO.

A atualização cadastral é de extrema importância, pois é a partir desta ferramenta
(cadastro) que os governos municipais, estaduais e federal poderão conhecer a realidade
das famílias e implementar  Programas que as beneficiem.

PRAZO PARA COMPARECEREM: ATÉ 16 de Agosto

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 096/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013, cujo objeto é
a Aquisição de Combustíveis  Líquidos para abastecimento de frota de veículos e
máquinas da Municipalidade, para período de 06 (seis) meses, durante o exercício de
2013, com entregas parceladas, conforme especificações constantes no anexo II do
edital, para as empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento da Pregoeira, de 05/
07/2013, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade www.socorro.sp.gov.br,
a saber:

AUTO POSTO IMPACTO, para o item 01 pelo valor unitário de R$ 1,894

POSTO NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA, para o item 02 pelo valor unitário de R$ 2,820.

AUTO POSTO MORENA DA FRONTEIRA LTDA, para o item 03 pelo valor unitário de R$ 2,250

AUTO POSTO IMPACTO, para o item 04 pelo valor unitário de R$ 2,409

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

Socorro, 12 de julho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

Maila Aparecida Jacinto - Pregoeira

Assistência e Desenvolvimento Social

Licitações
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Câmara Municipal
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA

Data: 15 de julho de 2013 – segunda-feira
Horário: 20 hs.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação
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;
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.

Em 2.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;

Em primeiradiscussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 05/2013do senhor Prefeito: aumenta o número de
vagas do emprego de mecânico, extingue função gratificada e cria emprego de Chefe de Divisão
de Licitação no quadro geral de servidores constante da Lei Complementar n.º 197 de 27 de
novembro de 2012 e dá outras providências correlatas;
Projeto de Lei n.º 56/2013 do senhor Prefeito: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;
Projeto de Lei n.º 57/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre a criação, administrativa,
gerenciamento e atribuição do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e dá outras providências
correlatas;
Projeto de Lei n.º 58/2013do senhor Prefeito: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;
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;
Projeto de Lei n.º 60/2013 do Vereador Dirceu de Moraes:regulamenta o destino das
embalagens vazias de agrotóxicos no âmbito municipal.

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

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próxima
Sessão Ordinária se realizará 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

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.

Prefeitura realiza Audiência Pública

Na última quinta-feira (10), com
início às 18 horas, a Prefeitura Muni-
cipal da Estância de Socorro em
atendimento ao artigo 48º, parágrafo
único da lei de Responsabilidade Fiscal
(L.C. no. 101/00), realizou no Auditório
do Centro Adminis-trativo, Audiência
Pública referente ao Plano Plurianual
PPA 2014-2017 e Lei de Diretrizes
Orçamentárias LDO 2014.

O ato teve a presença do Prefeito
André Bozola, diretores dos departa-
mentos municipais e público em geral,

convidados que foram, através de
publicação oficial inserida na edição do
Jornal Oficial de 5 de julho próximo
passado, contando com a coordenação
de Antonio Francisco Moreno, sócio-
diretor do Gepam – Grupo de Estudos
e Pesquisas de Administração Municipal.

Durante sua intervenção, ao
responder um participante da Audiên-
cia, o Prefeito anunciou para 2014 a
criação do auxílio transporte universi-
tário, atendendo a um grande anseio
da população.

Convocação Reunião Extraordinária do
Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS

Ficam convocados os conselheiros - Poder Público e Sociedade
Civil para participarem da Reunião Extraordinária 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).

Festival Cultural de Inverno
terá mais de 40 atrações

De 15 a 28 de Julho aconte-
cerá em Socorro o Festival Cultural
de Inverno, com mais de 40 atrações
gratuitas, das diversas áreas de
atuação como música, artes plásticas,
teatro, artesanato e culinária. Entre
os destaques estão o cantor Nasi,
ex-vocalista da banda Ira!, cantando
seus grandes sucessos e novidades
de sua carreira solo e a banda
Demônios da Garoa com sambas
tradicionais e mais de 70 anos de
história. A música instrumental tem

espaço com as apresentações do
Jazz Combo, do Conservatório de
Tatuí, Banda Sinfônica União Char-
queadense e a Big Band do Conser-
vatório de Socorro.

Algumas atrações, incluindo
demais artistas locais e regionais,
ainda estão sendo contratadas, e a
programação definitiva será divul-
gada no início da semana que vem e
você pode acompanhar pelo site
oficial do evento:
 www.festivalcultural.com.br


