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Cemep e Senac abrem inscrições para o curso
de Agente de Informações Turísticas

O Cemep – Centro Municipal
de Ensino Profissionalizante de
Socorro, em parceria com  o Senac
– Serviço Nacional  de Aprendiza-
gem Comercial, está com inscrições
abertas para o curso de AGENTE DE
INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, são
30 vagas disponíveis para maiores de
16 anos, totalmente gratuito.

O Senac é uma instituição
educacional de direito privado,
focada na capacitação profissional na
área de comércio de bens, serviços
e turismo. Desde sua fundação, em
1946, a instituição vem contribuindo
para a superação dos problemas

sociais e econômicos do Estado, por
meio da educação profissional.

O objetivo do curso é capaci-
tar pessoas para informar e orientar
turistas sobre roteiros, progra-
mações, serviços e produtos de uma
determinada localidade, bem como
prestar informações turísticas locais
atendendo-os com cortesia, preste-
za e respeito à diversidade humana. 

Durante o curso os alunos
tomarão conhecimento com Funda-
mentos do turismo e hospitalidade,
Estrutura e organização dos equi-
pamentos e serviços turísticos,
Noções de sustentabilidade no

turismo, Qualidade no atendimento
ao turista, etiqueta e conduta profis-
sional e Comunicação e relações
interpessoais voltadas ao atendi-
mento turístico.

O curso tem carga horária de
200 horas com início previsto para
19/08 as 19:00h. Inscrições no
CEMEP (Centro Municipal de Ensino
Profissionalizante), Rua Marechal
Floriano Peixoto,08- Centro (ao lado
da Igreja Matriz),TE: 3855 2299 -
Email: cemep@socorro.sp.gov.br
Documentos Necessários: Cópia do
RG, CPF, Comprovante de Residência
e 01 Kg de Alimento não perecível.

Na segunda-feira, 29 de Julho,
as 18h30, no Centro Cultural acon-
teceu a reunião com os pais e
responsáveis dos participantes do
Programa Vem Ser, com a presença
do Diretor do Departamento de
Assistência e Desenvolvimento
Social – Franks Prado e do Promotor
de Justiça - Dr. Elias Francisco
Baracat Chaib.

O encontro teve como obje-
tivo a apresentação do planeja-
mento das atividades para o segundo
semestre e também a importância da
família no desenvolvimento do
Programa, tendo como exemplo a
participação nas reuniões.

Durante a abertura do encon-
tro o diretor do departamento de
Assistência e Desenvolvimento
Social  Franks Prado falou sobre
nossas escolhas e as conseqüências
que elas trazem em nossas vidas.
“Somos livres para escolher, porém
responsáveis pelas conseqüências”,
finaliza Prado.

Na sequencia, Dr. Elias expla-
nou aos presentes sobre o tema:
Cidadania e a importância da família
na educação dos filhos. Reforçou a
diferença entre educação, que deve
vir de casa e aprendizado, sendo
papel da escola.

“É preciso haver limites e
aprendizado para conviver com
regras, pois a sociedade é formada
de regras desde os primórdios. As
primeiras regras devem ser colo-
cadas dentro de casa”,  completa Dr.
Elias.

O Programa Vem Ser está
ligado ao departamento de Assis-
tência e Desenvolvimento Social.
Atende cerca de 150 crianças e
adolescentes, de 07 a 14 anos,
através de atividades e projetos
diversificados, em horário inverso
ao horário escolar. Possui duas
unidades: Bela Vista e Santa Cruz.
Informações: (19) 3895-5503 ou
assistenciasocial@socorro.sp.gov.br.

II Conferência Municipal
da Assistência Social

Tema: "A Gestão e o Financiamen-
to na Efetivação do SUAS."

O Conselho Municipal da
Assistência Social e a Prefeitura
Municipal de Socorro têm a hon-
ra de convidar a toda população
para a II Conferência Municipal.

Dia: 06/08/2013 às 19h
Local:  Auditório da Prefeitura

Municipal de Socorro

Dia: 07/08/2013 às 08h
Local:  Auditório da Prefeitura

Municipal de Socorro

Cidadania e Família foram temas
de reunião no Programa Vem Ser
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Licitação

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de
Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o Processo Nº 023/2013/PMES – DISPENSA Nº
010/2013, visando o ADITAMENTO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS
CARIMBOS, COM ENTREGAS PARCELADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2013,
pelo valor total de R$ 1.920,00 (Hum Mil Novecentos e Vinte Reais), através da empresa
MARCIO BONIZZIA SOARES CARIMBOS, com fundamento no art. 25, inc. III da Lei Federal
de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. Encaminhe-se o presente termo à
Divisão de Licitações, para devida publicação, em cumprimento do disposto no Art. 26 da referida
Lei, bem como formalização do contrato e em trânsito direto ao Departamento de Finanças para
empenho e demais providências cabíveis.

Socorro, 28 de junho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de
Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o Processo Nº 105/2013/PMES – DISPENSA Nº
025/2013, visando a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA
PARA USO DOS DEPARTAMENTOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME
PEDIDO DA DIVISÃO DO ALMOXARIFADO, pelo valor total de R$ 136.684,50  (Cento
e Trinta e Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), através
das empresas ROSANGELA COSTA OLIVEIRA - ME pelo valor de R$ 14.342,50 e  GOTALIMPA
PRODUTOS E SERVIÇOS LIMPEZA LTDA pelo valor de R$ 122.342,00, com fundamento no art.
25, inc. III da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. Encaminhe-
se o presente termo à Divisão de Licitações, para devida publicação, em cumprimento do disposto
no Art. 26 da referida Lei, bem como formalização do contrato e em trânsito direto ao
Departamento de Finanças para empenho e demais providências cabíveis.

Socorro, 17 de julho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de
Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o Processo Nº 120/2013/PMES – DISPENSA Nº
027/2013, visando a Contratação para suprir as creches e escolas com aquisição de 07
botijões GLP P-13 e 05 botijões GLP P-45 e compras de gêneros alimentícios e produtos
de limpeza para suprir as creches e escolas durante  o mês de julho, pelo valor total de
R$ 23.525,05  (Vinte e Três Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Cinco Centavos),
através das empresas  COMERCIAL DELLATO LTDA – ME pelo valor de R$ 22.488,67 e
ANTONIO ANGELO PALAZI SOCORRO – ME pelo valor de R$ 1.036,38, com fundamento no
art. 25, inc. III da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. Encaminhe-
se o presente termo à Divisão de Licitações, para devida publicação, em cumprimento do disposto
no Art. 26 da referida Lei, bem como formalização do contrato e em trânsito direto ao
Departamento de Finanças para empenho e demais providências cabíveis.

Socorro, 01 de julho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de
Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o Processo Nº 107/2013/PMES – Inexigibilidade
Nº 008/2013, visando a Contratação de Show Artístico do grupo “Demônios da Garoa”,
referente às comemorações do evento Festival Cultural de Inverno 2013, visando
apresentação artística em 20/07/2013, pelo valor total de R$ 18.500,00 (Dezoito Mil e
Quinhentos Reais), através da empresa CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO- ME,
com fundamento no art. 25, inc. III da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações
posteriores. Encaminhe-se o presente termo à Divisão de Licitações, para devida publicação, em
cumprimento do disposto no Art. 26 da referida Lei, bem como formalização do contrato e em
trânsito direto ao Departamento de Finanças para empenho e demais providências cabíveis.

Socorro, 12 de julho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de
Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o Processo Nº 124/2013/PMES – Inexigibilidade
Nº 014/2013, visando a Contratação de Show Artístico da dupla Cezar e Paulinho”,
referente às comemorações do evento da Festa da Padroeira 2013 e festividades de
aniversário do Município, visando apresentação artística em 15/08/2013, pelo valor total
de R$ 66.450,00 (Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), através da
empresa ANA TERESA TEIXEIRA MORI - ME, com fundamento no art. 25, inc. III da Lei
Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. Encaminhe-se o presente
termo à Divisão de Licitações, para devida publicação, em cumprimento do disposto no Art. 26 da
referida Lei, bem como formalização do contrato e em trânsito direto ao Departamento de
Finanças para empenho e demais providências cabíveis.

Socorro, 22 de julho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de
Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o Processo Nº 114/2013/PMES – Inexigibilidade
Nº 009/2013, visando a Contratação de Show Artístico do grupo Negritude Junior,
referente às comemorações do evento da Festa da Padroeira 2013 e festividades de
aniversário do Município, visando apresentação artística em 14/08/2013, pelo valor total
de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), através da empresa WAGNER DOS SANTOS DE
ARAÚJO - ME, com fundamento no art. 25, inc. III da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e
demais alterações posteriores. Encaminhe-se o presente termo à Divisão de Licitações, para
devida publicação, em cumprimento do disposto no Art. 26 da referida Lei, bem como formalização
do contrato e em trânsito direto ao Departamento de Finanças para empenho e demais
providências cabíveis.

Socorro, 22 de julho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de
Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o resultado da Ata de Julgamento referente ao
PROCESSO Nº 085/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013, cujo objeto é
a Aquisição de containers plásticos de alta resistência, tendo em vista que a mesma permaneceu
FRACASSADA, quer seja, não houve interessados em participar deste certame.

Encaminhe-se o presente termo à Divisão de Licitações para juntada no processo
e demais providências legais cabíveis, bem como informar ao Departamento de Meio Ambiente e
Urbanismo para que verifique a necessidade de solicitação de novo processo, nos termos da lei.

Socorro, 25 de julho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal
Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

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 104/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013,
cujo objeto é a Aquisição de veículos, zero quilômetro, para ampliação da frota de veículos desta
municipalidade, para diversos departamentos, 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 25/07/2013, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da
municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

ANDRETA VEÍCULOS LTDA, para o item 01 pelo valor unitário de R$ 24.600,00

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

Socorro, 30 de julho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira
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Câmara Municipal
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 05 deagosto de 2013 – segunda-feira
Horário:20 hs.

ORDEM DO DIA

Em 2.ª discussão 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 58/2013 do 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 60/2013 do Vereador Dirceu de
Moraes:regulamenta o destino das embalagens vazias de agrotóxicos no
âmbito municipal.

Em 1.ª discussão e votação

Projeto de Lei nº 61/2013 da Mesa Diretora: dispõe sobre o subsídio
dos Secretários Municipais da Estância de Socorro e dá outras providências;

Projeto de lei complementar nº 06/2013 do senhor Prefeito: altera
e acrescenta artigos à Lei Complementar nº 165/2011,que estabelece
normas para a instituição e concessão de sistema estacionamento rotativo
no âmbito do município, denominado de Zona Azul.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2011
Publicação do Parecer Prévio do TCESP em atendimento ao despacho
proferido pelo senhor Presidente em 22 de julho de 2013.

P A R E C E R
TC-001424/026/11 – Contas Anuais
Prefeitura Municipal: Estância Hidromineral de Socorro
Exercício: 2011
Prefeito: Marisa de Souza Pinto Fontana
Advogado: Rafael Ângelo ChaibLotierzo.
Acompanham: TC-001424/126/11 e Expedientes: TC-001699/003/11 e
TC-011335/026/12

Vistos, relatados e discutidos os autos.
Pelo voto dos Conselheiros Robson Marinho, Presidente e Relator,

Edgard Camargo Rodrigues e Sidney Estanislau Beraldo, a e. 2ª Câmara, em
sessão de 23 de abril de 2013, decidiu emitir parecer favorável à aprovação
das contas prestadas pela Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral
de Socorro, exercício de 2011, com recomendações ao Chefe do Executivo.

Na ocasião reconheceram-se definitivos os seguintes resultados
contábeis: Aplicação no Ensino: 26,24%, Aplicação na valorização do
magistério: 84,18%, Utilização em 2011 dos recursos do FUNDEB: 100%,
Aplicação na Saúde: 18,40%, Despesas com Pessoal e Reflexos: 43,08%,
Superávit Orçamentário: 3,82%.

Presente o Procurador – Rafael NeubernDemarchi Costa.
Publique-se.
São Paulo, 15 de maio de 2013.

ROBSON MARINHO
Presidente-Relator

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 05 de agosto, 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

Edital
ERRATA: RELAÇÃO DE NOMES FALTANTE NA PUBLICAÇÃO DA

EDIÇÃO Nº 255 DE 30 DE JULHO DE 2013 DO JORNAL OFICIAL DE SOCORRO,
PÁGINAS 02, 03 E 04, DO EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA
EFEITO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012.

Interdições em ruas de Socorro
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, através de sua Divisão de Trânsito

informa a população, que em virtude das obras de construções de lombofaixa (faixa de
pedestre elevada com acessibilidade), algumas ruas da cidade estão sendo interditadas.
Por outro lado, em função da tradicional Festa de Agosto, e para que a circulação de

veículos possa fluir melhor, na Av. XV de Novembro, quarteirão que compreende a Rua
Marechal Deodoro até a Rua José Bonifácio, fica proibido estacionar veículos até o

encerramento da festa.
Pedimos desculpas pelos eventuais transtornos e agradecemos a colaboração.
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Ações estão sendo realizadas
no combate aos escorpiões

Em caso de picada de escorpião procure socorro médico imediato.
Somente o soro antiescorpiônico constitui tratamento eficaz.

Quanto mais cedo for aplicado o soro tanto mais rápido serão eliminados os
sintomas e menores os riscos de vida, principalmente em crianças.

A Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, através de seu
serviço de Vigilância em Saúde, tem
incluído entre suas ações, medidas
que possam combater, diminuindo a
proliferação de escorpiões e seus
ataques. São animais terrestres, de
atividade noturna e que se ocultam
em locais sombrios e úmidos duran-
te o dia, principalmente sob troncos
de árvores, pedras e frestas de muros.
Alguns até preferem lugares áridos
pedregosos, podendo viver também
em cima das árvores e arbustos.

Como animais considerados
peçonhentos são perigosos, pois
injetam seu veneno por meio de um
ferrão, em cuja gravidade do enve-
nenamento aumenta com o local da
picada, o tempo e o número de
inoculações efetuadas.

Para minimizar as eventuais
ocorrências, o Departamento Muni-
cipal de Saúde, através da Vigilância
em Saúde, realiza periodicamente
junto à população, ações informa-
tivas através da distribuição de
folhetos, contendo esclarecimentos,
sobre hábitos, importância médica e
prevenção sobre escorpiões.

O Departamento Municipal de
Saúde esclarece que a picada provo-
ca dor muito forte, causando edema
local, paralisia temporária e até
febre, além de vômitos, salivação,
sudorese e vertigem. Crianças,
velhos e pessoas debilitadas são mais
sensíveis à picada do escorpião.
Sugere que em caso de acidentes,
deve-se procurar assistência médica
imediata, para o único tratamento
eficiente nestes casos, que é a
aplicação do soro antiescorpiônico.

O soro é uma solução injetá-
vel de imunoglobinas especificas,
purificadas e concentradas, obtidas
de soros de equinos hiperimu-

nizados, com venenos de escorpiões
do gênero Tityus. É encontrado no
Hospital Dr. Renato Silva, onde é
realizado a aplicação.

A par da necessidade de com-
bater escorpiões, o vereador Lauro
Aparecido de Toledo fez indicação
na Câmara Municipal (n° 464/2013),
solicitando a Prefeitura dedetização
no cemitério municipal e seu entor-
no, baseado em reclamações de
moradores, sobre o aparecimento de
vetores e pragas urbanas.

A solicitação foi transferida ao
setor competente, Vigilância em
Saúde, que através de sua Chefe da
Supervisão, Débora Soriano Rosti-
rola, sugeriu a contratação de uma
empresa dedetizadora que possa
cumprir a Portaria no. 09 de 16 de
novembro de 2000, visando o cum-
primento das boas práticas opera-
cionais, a fim de garantir a qualidade
e a segurança do serviço prestado,
de forma a minimizar o impacto
ambiental, o risco à saúde do usuário
e do trabalhador.

Convém também que a popu-
lação possa atuar com medidas
preventivas, evitando amontoado de
calçados, roupas e utensílios domés-
ticos, manter limpos garagens, quin-
tais e depósitos, ter cuidados espe-
ciais com gavetas e armários de
cozinha e de guarda-roupas, manter
berços de crianças um pouco afasta-
dos das paredes, verificar colchões
e roupas de cama ao deitar as
crianças, limpar constantemente
ralos de banheiro e de cozinha,
usando inclusive creolina, evitar
acúmulo de ferro velho, telhas e
tijolos, manter jardins e quintais
limpos e recolher as folhas caídas,
remover entulhos, cuidar bem dos
muros e, se forem de tijolos, rebocá-
los.

Socorro esteve presente no Encontro
Regional de Políticas sobre drogas em Tatuí

Paulo Almeida, Presidente do Comad  Tatuí, Dr. Mario Sergio Sobrinho,Coordenador de Política sobre
drogas do Estado de São Paulo, Edeli de F. Antunes de Almeida e Maria Aparecida M. de Souza

(Membros do Comad Socorro).

No sábado (20) de julho foi
realizado no Auditório da Fatec –
Faculdade de Tecnologia do Estado
de São Paulo, na  cidade de Tatuí, o
Encontro Regional de Políticas
Contra as Drogas.

De acordo com a prefeitura
local, o encontro se constituiu na
primeira mobilização do Conselho
Municipal Antidrogas, uma ferra-
menta de articulação de orientação
e prevenção à dependência química.
A Prefeitura de Tatuí, a Câmara
Municipal e a Faculdade de Tecno-
logia (Fatec) promoveram o evento,
que teve como palestrantes, Dr
Ronaldo Laranjeiras, com o tema
“Recomeço – (Programa de Enfren-
tamento ao Crack do Estado de São
Paulo)  e Dr Mário Sergio Sobrinho
com o tema Justiça Terapêutica –
 (Coordenador de Políticas sobre
drogas do Estado de São Paulo),
ligado a Secretaria de Justiça e da
Defesa da Cidadania do Estado de
São Paulo.

Um dos focos do encontro foi
se constituiu na apresentação de
programas relacionados ao Progra-
ma Nacional de Políticas sobre
Drogas, que possam ser aplicados
nas cidades e também na região. Um
desses exemplos é o Cartão Reco-
meço, que faz parte de uma ação do

Governo do Estado, que integra as
secretarias de Desenvolvimento
Social, Justiça e Defesa da Cidadania,
além de Saúde. Através desse pro-
jeto, a clínica recebe R$ 1,3 mil por
mês para custeio do tratamento à
dependência e tem o controle do
tratamento realizado pelo próprio
sistema. A duração do benefício será
de até 180 dias.

Caberá ao município selecio-
nar e encaminhar os pacientes às
clínicas terapêuticas cadastradas e
monitorá-los com uma periodi-
cidade por meio da rede de saúde
mental.

Também entre as propostas
que foram apresentadas e debatidas
está o resgate de dependentes
químicos para serviços de saúde, que
são feitos pelo Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu), e
a disponibilização de 910 leitos em
clínicas próprias e contratadas.

O município de Socorro este-
ve presente através de membros do
Comad,- Conselho Municipal Anti
Drogas de Socorro,  SD PM João
Guilherme Junior, representando a
PM da cidade,  do GCM Airton
Felisbino Junior, a GCM Edeli F.
Antunes de Almeida, e   Maria
Aparecida Munarão Souza, da Co-
munidade Terapêutica Neftai.


