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Está começando a tradicional Festa de Agosto
Evento reúne shows, programação cívica, religiosa e esportiva para celebrar 184 anos de Socorro

Na próxima sexta-feira, 09,
Socorro irá completar 184 anos de
sua fundação. Como já é tradição na
cidade, acontece a Festa de Agosto,
evento que reúne na Praça da Matriz
e ruas principais, atrações artísticas,
cívicas religiosas e esportivas em
celebração ao aniversário da cidade.

O destaque dos shows fica por
conta dos grupos de pagode Negri-
tude Jr e Os Travessos, das duplas
sertanejas Mauricio & Mauri e Cezar
& Paulinho, e o Padre Juarez de

Castro, que fará seu show aos
moldes da apresentação que fez
recentemente ao Papa Francisco na
Jornada Mundial da Juventude no Rio
de Janeiro.

Este ano a Paróquia Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro cele-
bra 100 anos de realização da
novena e recebe como convidado
especial o Padre Helder, que cele-
brará missa na Igreja da Matriz no
dia sábado, 10. Além da Festa de
Assunção de Nossa Senhora, em 15
de agosto, quando é celebrado o Dia

da Padroeira, Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro.

O Departamento Municipal de
Esportes preparou programação
especial para a Festa de Agosto,
incluindo o aguardado passeio
ciclístico, que terá como tema
“Pedale com seu pai”, no domingo,
11, com concentração às 8h30 no
Ginásio de Esportes.

A Praça 9 de Julho abrigará
entre os dias 13 e 18 de agosto a Festa
do Morango, com atrações artísticas,

participação do Núcleo de Turismo
Rural com seus doces e cachaças
artesanais, além de playground para
a criançada.

Na manhã da sexta, 09, haverá
ato cívico na Praça da Matriz que
contará com a participação da Banda
Regimental de Música da Polícia
Militar de Campinas.

A programação completa da
Festa de Agosto e Festa do Morango
você confere através do site oficial
da Prefeitura: www.socorro.sp.gov.br
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Portarias
PORTARIA Nº 6370/2013

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 - Enquadrar o servidor da rede municipal de ensino em virtude da concessão
de evolução funcional pela via não acadêmica, conforme previsto na Seção IV artigo 35 § 9 da
Lei Complementar nº 56/2001, alterada pela Lei Complementar nº 171/2011 - Seção IV artigo 49
e artigo 9º do Decreto nº 2385/04, a partir de 01 de Julho 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, 02 de agosto de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA Nº 6371/2013

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 - Enquadrar o professor abaixo relacionado nos termos da alínea “c” do
artigo 48 - Seção IV da Lei Complementar nº 171/2011, considerando a evolução funcional pela
via acadêmica:

- Curso de pós graduação em área de educação, com duração mínima de 360
(trezentas e sessenta) horas:

- Nível IV referência 04

 - Elisabeth Aparecida Valdo dos Santos - CTPS 87472 - Série 415ª-SP,
Professor de Desenvolvimento Infantil, a partir de 11 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, 02 de agosto de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA Nº 6372/2013

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

RESOLVE:

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, os seguintes servidores, a partir
de 31 de Julho de 2013.

- Alan Thayme Bebiano Vieira - CTPS 037755 - Série 00118ª-MG ocupante do
emprego em comissão de Diretor do Departamento de Saúde.

- José Laerte Bomfá – CTPS 034863 - Série 013ª-SP, ocupante do emprego em
comissão de Chefe da Divisão de Gestão e Controle.

- Regina Harue Nakao – CTPS 02155 - Série 00006ª-SP, ocupante do emprego
em comissão de Assessor Administrativo de Saúde.

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

 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de agosto de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA Nº 6373/2013

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

RESOLVE:

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido:
- Simone Cristina da Conceição Camargo Vaz de Lima - CTPS 20896 - Série

00345ª-SP, ocupante do emprego permanente de Professor de Educação Básica II – PEB II
(Educação Artística), a partir de 30 de julho 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, 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.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA Nº 6374/2013

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

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar Marilu de Faria, CTPS 35797 - Série 00296ª-SP, ocupante do
emprego permanente de Psicólogo, reduzir a carga horária de 30 (trinta) para 20 (vinte) horas
semanais, com redução proporcional dos vencimentos, a partir de 01 de julho 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, 02 de agosto 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

Decretos
DECRETO Nº. 3179/2013

Suplementação de Dotações Orçamentárias

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$ 77.881,12 (Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Um
Reais e Doze Centavos), para implantação do novo acesso e rede de energia elétrica no
Aeródromo Municipal, conforme dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente da
transferência do Governo Federal – Ministério do Turismo (PT – 0374467-31/2011), através da
Caixa Econômica Federal, de conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei 4.320/64 de 17/
03/1964, no valor de........................................................................................R$ 77.881,12

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 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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Licitação
Extrato de Contratos:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: DELLY
DANITZA LOZANO CARVALHO - ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada
em eventos, cursos e palestras de formação técnica e profissional a pedido do Departamento de
Educação desta Municipalidade, para a realização do “Fórum de Educação de Socorro”, conforme
especificações contidas no anexo II (Projeto Básico) do presente Edital. VALOR: R$ 30.415,00.
ASSINATURA: 17/07/2013. VIGÊNCIA: 25/07/2013. CONVITE Nº 023/2013– PROCESSO
Nº 088/2013/PMES.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: A. ALVES
LTDA. OBJETO: Aquisição de veículos tipo utilitários, zero quilômetro, sendo uma Van 16
lugares e uma Van adaptada para cadeirantes, para comporem a frota de veículos da municipalidade
em conformidade com as especificações constantes no anexo II – Termo de Referência. VALOR:
R$ R$ 230.750,00. ASSINATURA: 05/07/2013. VIGÊNCIA: até o término do prazo de garantia.
PROCESSO Nº 077/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: RODRIGO
TONELOTTO – EPP. OBJETO Aquisição de materiais de papelaria para o Departamento de
Educação para ser utilizado durante o exercício de 2013, conforme especificações descritas no
anexo II – Termo de Referência do edital. VALOR: R$ 22.667,99. ASSINATURA: 02/07/2013.
VIGÊNCIA: 31/12/2013. PROCESSO Nº 082/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº
030/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: PENAZZI
COMERCIAL E LOCADORA LTDA – ME. OBJETO: Aquisição de um rolo compactador
usado, fabricação no mínimo 2008, com funcionamento do horímetro de no máximo 1800 horas,
em conformidade com as especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do Edital.
VALOR: R$ 159.900,00. ASSINATURA: 01/07/2013. VIGÊNCIA: até o término do prazo de
garantia. PROCESSO Nº 083/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013

CONTRATANTE : Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
MINERAÇÃO ZILMAR LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de areia branca, conforme
especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. VALOR: R$ 14.343,75.
ASSINATURA: 04/07/2013. VIGÊNCIA: 31/12/2013. PROCESSO Nº 092/2013/PMES –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: AUTO
POSTO IMPACTO LTDA. OBJETO: Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento
da frota de veículos e máquinas da municipalidade, para período de 06 (seis) meses, durante o
exercício de 2013, com entregas parceladas, conforme descrições e quantitativos constantes no
anexo II – Termo de Referência do edital. VALOR: R$ 95.252,15. ASSINATURA: 12/07/2013.
VIGÊNCIA: 31/12/2013. PROCESSO Nº 096/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº
036/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: AUTO
POSTO MORENA DA FRONTEIRA LTDA. OBJETO: Aquisição de combustíveis líquidos
para abastecimento da frota de veículos e máquinas da municipalidade, para período de 06 (seis)
meses, durante o exercício de 2013, com entregas parceladas, conforme descrições e quantitativos
constantes no anexo II – Termo de Referência do edital. VALOR: R$ 421.875,00. ASSINATURA:
12/07/2013. VIGÊNCIA: 31/12/2013. PROCESSO Nº 096/2013/PMES – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 036/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: POSTO
NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA. OBJETO: Aquisição de combustíveis líquidos
para abastecimento da frota de veículos e máquinas da municipalidade, para período de 06 (seis)
meses, durante o exercício de 2013, com entregas parceladas, conforme descrições e quantitativos
constantes no anexo II – Termo de Referência do edital. VALOR: R$ 124.785,00. ASSINATURA:
12/07/2013. VIGÊNCIA: 31/12/2013. PROCESSO Nº 096/2013/PMES – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 036/2013
.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: DE
ALMEIDA DONZELLI CONSULTORES LTDA. OBJETO: Contratação de empresa de
consultoria em telecomunicações e radiodifusão, para regularizar e auxiliar no acompanhamento
dos processos relacionados a esta área no município, conforme projeto básico do Departamento
de Planejamento e Urbanismo. VALOR: R$ 14.400,00. ASSINATURA: 01/07/2013. VIGÊNCIA:
12 meses. PROCESSO Nº 095/2013/PMES - DISPENSA Nº 024/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: TERRA
PRODUÇÕES - A. T. T. M. – ME.  OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na
apresentação de um show musical, com aproximadamente 1h30min de duração, a ser realizado
pela dupla sertaneja nacionalmente conhecida pelo nome artístico “CEZAR E PAULINHO”
(doravante denominados simplesmente ARTISTAS). VALOR: R$ 66.450,00. ASSINATURA:
24/07/2013. VIGÊNCIA: 17/08/2013. INEXIGIBILIDADE Nº 014/2013 – PROCESSO Nº
124/2013/PMES.

CONTRATANTE : Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
CONCETTO E CONCETTO LTDA EPP. OBJETO: Aquisição de material gráfico referente
a 8ª FELISO e material apostilado para o Projeto SEBRAE – Jovem empreendedor, para as
unidades escolares, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do
edital. VALOR: R$ 1.625,00. ASSINATURA: 23/07/2013. VIGÊNCIA: 31/12/2013.
PROCESSO Nº 093/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: SANTA
CECÍLIA EDITORIAL DE ELISIÁRIO LTDA – EPP. OBJETO: Aquisição de material gráfico
referente a 8ª FELISO e material apostilado para o Projeto SEBRAE – Jovem empreendedor, para
as unidades escolares, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do
edital. VALOR: R$ 19.986,75. ASSINATURA: 23/07/2013. VIGÊNCIA: 31/12/2013.
PROCESSO Nº 093/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: ANTONIO
ÂNGELO PALAZI SOCORRO - EPP. OBJETO: Aquisição de 07 botijões GPL P13 e 05
GLP P45 embalagem retornável, com entregas no mês de julho 2013 para suprir as
creches e escolas. VALOR: R$ 1.036,38. ASSINATURA: 29/07/2013. VIGÊNCIA: 180 dias.
PROCESSO Nº 120/2013/PMES. – DISPENSA Nº 027/2013.

CONTRATANTE : Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
COMERCIAL DELATTO LTDA - ME. OBJETO: Compras dos gêneros alimentícios e
produtos de limpeza para suprir as creches e escolas durante o mês de julho 2013. VALOR: R$
22.488,67. ASSINATURA: 29/07/2013. VIGÊNCIA: 180 dias. PROCESSO Nº 120/2013/
PMES. – DISPENSA Nº 027/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: CINIRA
DE OLIVEIRA CONSTANTINO- ME. OBJETO: Contratação de Show Artístico do Grupo
Demônios da Garoa, para apresentação no FESTIVAL CULTURAL DE INVERNO 2013, visando
apresentação em 20/07/2013. VALOR: R$ 18.500,00. ASSINATURA: 16/07/2013. VIGÊNCIA:
20/07/2013. PROCESSO Nº 107/2013/PMES - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: WAGNER
DOS SANTOS DE ARAÚJO – ME. OBJETO: Contratação de show Artístico do “Grupo
Negritude Junior”, referente às comemorações do evento da festa da Padroeira 2013, visando
apresentação artística em 14/08/2013. VALOR: R$ 12.000,00. ASSINATURA: 23/07/2013.
VIGÊNCIA: 14/08/2013. PROCESSO Nº 114/2013/PMES - INEXIGIBILIDADE Nº 009/
2013.

CONTRATANTE : Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO EM GERAL LTDA. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para Construção de Quadra Poliesportiva no Centro de
Eventos João Orlandi Pagliusi com uma área de 600,00m², incluindo pintura, instalação elétrica e
cercamento, a ser financiada com recursos do Governo Federal – Ministério dos Esportes (PT –
0368775-49/2011), conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico do Edital.
VALOR: R$ 148.652,99. ASSINATURA: 04/07/2013. VIGÊNCIA: 60 dias. PROCESSO Nº
090/2013/PMES - CONVITE Nº 024/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: LANZA
TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada
para execução de serviços de obras de engenharia, visando a implantação de 2.518,64m² de
pavimento asfáltico e 791,32 m de guias e sarjetas (contemplando passeios/calçados e galerias de
águas pluviais) nas Ruas Nossa Sra. De Fátima, Santo Expedito e Alagoas, localizadas no Jardim
Santa Cruz, a ser financiada com recursos do Governo Federal – Ministério das Cidades (PT –
0370734-85/2011), conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico do Edital.
VALOR: R$ 149.352,49. ASSINATURA: 03/07/2013. VIGÊNCIA: 60 dias. PROCESSO Nº
094/2013/PMES - CONVITE Nº 026/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: JEMAL
FINGOLO BELTRAN – ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada para que nos
forneça atrações musicais e teatrais para a montagem de programação oficial do Festival Cultural
de Inverno 2013 de Socorro. VALOR: R$ 35.550,00. ASSINATURA: 19/07/2013. VIGÊNCIA:
28/07/2013. PROCESSO Nº 098/2013/PMES - CONVITE Nº 027/2013

CONTRATANTE : Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
GOTALIMPA PRODUTOS E SERVIÇOS LIMPEZA LTDA. OBJETO : Aquisição
emergencial de produtos de limpeza para uso dos departamentos desta municipalidade, conforme
pedido da divisão do almoxarifado. VALOR: R$ 122.342,00. ASSINATURA: 25/07/2013.
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. PROCESSO Nº 105/2013/PMES - DISPENSA Nº 025/
2013

CONTRATANTE : Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO:
ROSANGELA COSTA OLIVEIRA - ME. OBJETO: Aquisição emergencial de produtos de
limpeza para uso dos departamentos desta municipalidade, conforme pedido da divisão do
almoxarifado. VALOR: R$  14.342,50. ASSINATURA: 25/07/2013. VIGÊNCIA: 04 (quatro)
meses. PROCESSO Nº 105/2013/PMES - DISPENSA Nº 025/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: CEDRO
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto de Educação Ambiental e
Decoração Natalina utilizando produtos recicláveis para o exercício de 2013. VALOR: R$
280.000,00  ASSINATURA: 04/07/2013. VIGÊNCIA: 17/02/2014. PROCESSO Nº 103/
2013/PMES - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: LUVEX
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA. OBJETO: Aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os servidores que exercem suas funções junto
aos diversos departamentos desta municipalidade para o exercício de 2013, conforme
especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. VALOR: R$ 10.835,00.
ASSINATURA: 02/07/2013. VIGÊNCIA: 31/12/2013. PROCESSO Nº 084/2013/PMES –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: CANDIDO
& CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s) para os servidores que exercem suas funções junto aos diversos departamentos
desta municipalidade para o exercício de 2013, conforme especificações descritas no anexo II –
Termo de Referência do edital. VALOR: R$ 32.483,63.  ASSINATURA: 02/07/2013. VIGÊNCIA:
31/12/2013. PROCESSO Nº 084/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013

Extrato de aditamento:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: EMPRESA
EDITORA O LIBERAL LTDA. OBJETO: Aditamento a contratação de empresa especializada
visando a prestação de serviços de impressão gráfica do “jornal oficial de socorro”, conforme
especificações contidas no anexo II Termo de Referência – Projeto Básico do Presente Edital.
VALOR: R$ 16.424,91. ASSINATURA: 02/0/2013. VIGÊNCIA: 03/10/2013. PROCESSO Nº
046/2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: MARCIO
BONIZZIA SOARES CARIMBOS. OBJETO: Aquisição de Diversos Carimbos, com entregas
parceladas durante o exercício de 2013.  VALOR: R$ 480,00. ASSINATURA: 04/07/2013.
VIGÊNCIA: 31/12/2013. PROCESSO Nº 023/2013/PMES - DISPENSA Nº 10/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: SAMSEG
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE LTDA.. OBJETO: Aditamento a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços na área de medicina ocupacional, para a realização de
exames periódicos em todos os funcionários desta municipalidade, conforme especificações
contidas no Anexo II – Projeto Básico do Edital. VALOR: R$ 52.374,00.  ASSINATURA: 03/
07/2013. VIGÊNCIA: 12 meses. PROCESSO Nº 082/2013/PMES – CONVITE Nº 028/
2013

Socorro, 06 de agosto de 2013.

Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitação.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de
Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o Processo Nº 127/2013/PMES – Tomada de
Preço Nº 030/2013, visando o  Contratação de empresa ou profissional autônomo
especializado para realização de projetos arquitetônico e urbanístico, planilha
orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, visando a
revitalização da estrada Celestino de Pompéia Calafiori pelo valor total de R$ 14.980,00
(Quatorze Mil Novecentos e Oitenta Reais), através do profissional liberal PAULO
MANTOVANI, com fundamento no art. 24, inc. I da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e
demais alterações posteriores. Encaminhe-se o presente termo à Divisão de Licitações, para a
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, 06 de agosto de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações.
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Câmara Municipal
Sessão Ordinária de 05 de Agosto de 2013.

Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.
Vereadores presentes:João Henrique Meira Sousa,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
Em discussão: Ata da Sessão Ordinária de 15 de Julho de 2013. Deliberação do Plenário:
aprovada por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo senhor Prefeito

Ofício n.º 308/2013:encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 17/2013, do Vereador
Pedro Sabio Nunes, informando o valor pago a título de incentivo financeiro aos agentes
comunitários em nosso município.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores
vereadores;
Ofício n.º 318/2013:encaminha Projeto de Lei n.º 68/2013, que “denomina o CEMEI localizado
na Rua Otávio Zucato, 453, conforme especifica” para apreciação em regime de urgência.
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração
de pareceres;
Ofício n.º 325/2013: encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês
de junho do corrente ano.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de
Finanças e Orçamento para a elaboração de Parecer;
Ofício n.º 326/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 21/2013, do Vereador
Tarcísio Francisco Sartori Junior, informando que foi solicitado verba ao Ministério dos Esportes
para a construção de pista de skate em Socorro; que o projeto está sendo avaliado; que não há
previsão para o início da obra; e que a mesma será construída no Centro de Eventos. Deliberação
do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 327/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 24/2013, do Vereador
Pedro Sabio Nunes, informando que o Poder Executivo irá implantar Zona Azul nas ruas centrais
do município; e que não há previsão para a implantação da Zona Azul, dependendo a mesma da
conclusão do Projeto Básico para a realização de processo licitatório. Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 328/2013:encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 26/2013,do Vereador
Pedro Sabio Nunes, informando que o Posto de Saúde do Bairro do Jaboticabal ainda não está em
funcionamento; e que o atendimento médico é semanal nos Postos dos Bairros das Lavras de
Cima, Chave e Moraes. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 336/2013: informa o recebimento das indicações apresentadas em 15 de julho
próximo passado.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 338/2013:encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 25/2013,do Vereador
Pedro Sabio Nunes, informando a existência de estoque suficiente de cascalho para o atendimento
da demanda. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 339/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 22/2013, do Vereador
Tarcísio Francisco Sartori Junior, encaminhando informação do Diretor de Contabilidade da
Prefeitura, acerca do valor da arrecadação do ICMS; informando que a arrecadação aumentou no
repasse de junho; e que os recursos estão sendo aplicados na manutenção da Administração.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 341/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 27/2013, do Vereador
Pedro Sabio Nunes, informando que ainda neste ano será feita a troca dos brinquedos da Praça
Nove Julho. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 345/2013: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 07/2013 que “altera os
artigos 4.º, 5.º, 32, 35, 62, e 75 da Lei Complementar n.º 120/2007”, para apreciação em regime de
urgência.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 346/2013: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 08/2013 que “altera o
artigo n.º 535 da Lei Complementar n.º 126/2008”, para apreciação em regime de
urgência.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 347/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 67/2013 que “dispõe sobre o recolhimento
de contribuições previdenciárias a regime de previdência a que são vinculados servidores cedidos
ao município da Estância de Socorro e dá providências correlatas”, para apreciação em regime de
urgência.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 349/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 65/2013 que “dispõe sobre o Plano
Plurianual do município de Socorro para o quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências”.
Deliberação do senhor Presidente: em atendimento ao disposto no artigo 253 do Regimento
Interno deste Legislativo, publique-se o referido Projeto de Lei determinando-se, ainda, que a
íntegra do referido projeto permaneça afixado no átrio da Câmara e sua cópia fique à disposição
da população e dos Vereadores pelo prazo de 10 (dez) dias após sua publicação. Posteriormente,
encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para emissão de pareceres no
prazo de 15 (quinze) dias;
Ofício n.º 350/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 66/2013 que “dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de
2014 e dá outras providências”. Deliberação do senhor Presidente: ematendimento ao disposto
no artigo 253 do Regimento Interno deste Legislativo, publique-se o referido Projeto de Lei
determinando-se, ainda, que a íntegra do referido projeto permaneça afixado no átrio da Câmara
e sua cópia fique à disposição da população e dos Vereadores pelo prazo de 10 (dez) dias após sua
publicação. Posteriormente, encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento
para emissão de pareceres no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente recebido de diversos

Comunicados do Ministério da Saúde: informam liberação de recursos para o município no
valor total de R$ 64.535,28 para pagamento de programas diversos.Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Comunicados do Ministério da Educação: informam a liberação de recursos para o município
no valor total de R$ 110.505,35 para pagamento de programas diversos.Deliberação do senhor
Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício OF/GSPDR 2/0576/2013 da Secretaria Estadual de Planejamento e
Desenvolvimento Regional: encaminharesposta ao Requerimento n.º 140/2013, do Vereador
Pedro Sabio Nunes, informando a impossibilidade de encaminhar recursos para aquisição de
ambulância tendo em vista tal pedido não se enquadrar em programa de sua competência.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício OFC-DR.1 n.º 0385 de 23/07/2013 do Departamento de Estradas e Rodagem –
DER/DR-1:  encaminharesposta ao Requerimento n.º 139/2013, do Vereador Dirceu de Moraes,
informando que a Estrada Vicinal Dr. José Dionízio de Souza Filho, que liga Socorro a Aguas de
Lindóia, é de jurisdição municipal. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores
vereadores;
Ofício n.º 190/2013-UR 19 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade
Regional de Mogi Guaçu: encaminha o processo TC-001.424/026/11 e respectivo parecer
favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal referente ao ano de 2011.  Deliberação
do senhor Presidente: coloco à disposição dos Vereadores, na Secretaria da Câmara, as cópias do
processo TC-001.424/026/11, em 02 volumes, e o anexo I; o Acessório -1 TC-001.424/126/11
(Acompanhamento de Gestão Fiscal) e os Expedientes TC n.º 1699/003/11 e TC 11335/026/12, e
respectivo Parecer Prévio relativo às contas de 2011 da Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro emitido pela Colenda 2.ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

conforme artigo 33, inciso XIII da Constituição do Estado.Encaminhem-se os autos dos originais
do processo às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, com fulcro nos
artigos 273 e 274 do Regimento Interno da Câmara Municipal;
Ofício n.º 038/2013 da Associação Comercial e Empresarial de Socorro: encaminha
abaixo-assinado requerendo a tomada de providências quanto à má-prestação dos serviços de
telefonia fixa e móvel neste município.  Deliberação do senhor Presidente: nos termos ao artigo
81, inciso II do Regimento Interno desta Casa, encaminhe-se o presente expediente à Comissão
Permanente de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor para apuração da denúncia.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores

Ofício n.º 04/2013 do Vereador João Henrique Meira Sousa: reassume o mandato de
Vereador após o término de licença concedida pela Resolução n.º 02/2013.  Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Projeto de Lei Complementar n.º 09/2013 da Mesa Diretora desta Câmara Municipal:
fixa a referência do emprego de Diretor do Departamento de Administração e fixa nova amplitude
de referências para o emprego de Oficial Administrativo Contábil do quadro de servidores da
Câmara Municipal 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 62/2013 do Vereador Dirceu de Moraes:dispõe sobre o recolhimento
de dejetos fecais de animais em espaços públicos. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 63/2013 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi:institui a ‘ficha limpa
municipal’ na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, Poder Legislativo e Conselho Tutelar, e dá
outras providências. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes
para elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 64/2013 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi:regulamenta o uso do
veículo oficial do município da Estância de Socorro e dá outras providências. Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Projeto de Resolução n.º 09/2013 da Mesa Diretora desta Câmara Municipal: altera
dispositivos da Resolução n.º 04/2002 – Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de
Socorro: instituindo a Medalha Dr. João Baptista Gomes Ferraz. Deliberação do senhor Presidente:
inclua-se o presente projeto no expediente por duas sessões ordinárias para recebimento de
emendas dos senhores vereadores, após, encaminhe-se à Mesa Diretora para a elaboração de
pareceres;
Moção n.º 07/2013 do Vereador João Pinhoni Neto:apela ao Secretário de Segurança Pública
do Estado de São Paulo que promova o retorno dos Pelotões Rodoviários, extintos pelo Governo
do Estado de São Paulo. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para elaboração de pareceres;
Requerimentos do Vereador João Pinhoni Neto: n.º 174/2013, requerendo para que fosse
oficiado o Excelentíssimo Deputado Estadual Edmir Chedid solicitando a destinação de recursos
financeiros do Orçamento Estadual para o custeio das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais
Filantrópicos do Estado de São Paulo;e, n. 175/2013, requerendo para que fosse oficiado o
Excelentíssimo Deputado Estadual Edmir Chedidsolicitando para que apresente emenda ao
Orçamento Estadual a fim de destinar recursos financeiros para o custeio do Hospital do Câncer
de Barretos. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimento do Vereador José Carlos Tonelli: n. 167/2013, requerendo para que seja
oficiada a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP - de Socorro
solicitando a implantação de rede de esgoto em trecho compreendido do Bairro dos Nogueiras
até o Bairro do Agudo, localizado dentro do perímetro urbano. Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade;
Requerimento do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira: n. 164/2013, requerendo
ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais desta Casa de Leis, solicitando a
retirada dos seguintes Projetos de Lei: n.º 40/2013, nº 41/2013, nº 42/2013, nº 43/2013 e n.º 44/
2013. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira: n. 177/2013, requerendo
ouvido o Plenário, a dispensa de formalidade regimental (Art. 135 RICM), para a convocação de
uma Sessão Extraordinária a se realizar ao término da Sessão Ordinária de 05 de agosto, a fim de
ser colocado em 2ª discussão e votação o, Projeto de lei Complementar nº 06/2013, do senhor
Prefeito, que altera e acrescenta artigos à Lei Complementar nº 165/2011- Zona Azul. Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.º 165/
2013, requerendo para que seja oficiado o Excelentíssimo Deputado Federal Roberto Santiago
solicitando que este intervenha junto ao Governo Federal, visando a destinação de recursos
financeiros para a realização de pavimentação asfáltica nas estradas do bairro do Cubas; n.º 166/
2013, requerendo para que seja oficiado o Excelentíssimo Deputado Federal Roberto Santiago
solicitando que este intervenha junto ao Governo Federal, visando a destinação de recursos
financeiros para a realização de pavimentação asfáltica nas ruas do bairro Jardim Santa Cruz; n.º
168/2013, requerendo para que seja oficiado o Excelentíssimo Deputado Federal Roberto
Santiago solicitando que este intervenha junto ao Governo Federal, visando a destinação de
recursos financeiros para a realização de pavimentação asfáltica na rua Poeta Paschoal Granato
(rua que dá acesso ao Lar Dom Bosco);n.º 169/2013, requerendo para que seja oficiado o
Excelentíssimo Deputado Estadual Beto Trícoli solicitando que este intervenha junto ao Governo
Estadual, visando a destinação de  recursos financeiros para a realização de reparos na estrutura
metálica da quadra poliesportiva, bem como a troca das calhas da Escola Estadual Narciso Pieroni;
n.º 170/2013, requerendo para que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Roberto Santiago solicitando que este intervenha junto ao Governo Federal, solicitando a
destinação de recursos financeiros para a realização de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal
do bairro da Varginha; e n.º 171/2013, requerendo para que seja oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Beto Trícoli, solicitando que este intervenha junto ao Governo Estadual,
visando a destinação de recursos financeiros para a realização de pavimentação asfáltica na
Estrada Municipal do bairro da Varginha. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Mesa Diretora: n.º 176/2013, requerendo, ouvido o Plenário, a dispensa
de formalidade regimental (Art. 135 RICM), para a convocação de uma Sessão Extraordinária a se
realizar ao término da Sessão Ordinária de 05 de agosto, a fim de ser colocado em 2ª discussão
e votação o do Projeto de Lei nº 61/2013, da Mesa Diretora, que dispõe sobre o subsídio dos
Secretários Municipais da Estância de Socorro e dá outras providências. Deliberação do Plenário:
aprovado por cinco votos com três contrários dos vereadores Pedro Sabio Nunes, Tarcísio
Francisco Sartori Junior eThiago Bittencourt Balderi;
Requerimento de Autoria de Todos os Vereadores: n.º 172/2013, requerendo para que
seja constado em Ata um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor José Tadeu Arelaro,
ocorrido dia 30 de julho do corrente ano; e n.º 173/2013, requerendo para que seja constado
em Ata um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor Ismael Fontanelli, ocorrido dia
11de julho do corrente ano. Deliberação do senhor Presidente: encaminhem-se;
Indicação do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: n.º 494/2013, indicando
intercessão junto as Secretárias da Saúde, Desenvolvimento Social,Justiça e Defesa da Cidadania,
viabilizando a inclusão do Município de Socorro no “Programa Recomeço”, do Governo do
Estado de São Paulo, a fim de resgatar os dependentes de drogas, principalmente o crack,
oferecendo proteção e acompanhamento multiprofissional ao dependente químico e seus
familiares; n.º 496/2013, indicando estudos para que seja implantado em nosso município um
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga (CAPS AD);
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 503/2013, indicando
para que determine ao Departamento de Trânsito a padronização das lombadas instaladas no
município, de acordo com as medidas do Código Nacional de Trânsito; n.º 516/2013, indicando
intercessão à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP - de Socorro
para que providencie a ligação de água no Bairro dos Nogueiras, totalizando 780,00 m de extensão
de rede (conforme ordem de serviço anexa);
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 520/2013,
reiterando pedido anterior, indicando para que determine à assistência social do município a
realização de estudos a fim de que seja feito a inscrição dos servidores municipais em licença
médica para que os mesmos possam receber cestas básicas, uma vez que o ticket alimentação não
abrange os servidores em licença; n.º 521/2013, reiterando pedido anterior, indicando ao



Página 05Socorro, 07 de agosto de 2013

departamento competente para que seja feita a pavimentação asfáltica das seguintes ruas do
Bairro Ribeirão do Meio:- Travessa 01 do Prolongamento da Rua Mazzolini;- Rua Nelson Matioli;
- Rua Augusto Matioli;- Rua Beira Rio; n.º 522/2013, reiterando pedido anterior, indicando para
que providencie o asfaltamento do prolongamento da Rua Ernesto Gollo, no Bairro Jardim
Gollo; n.º 523/2013, reiterando pedido anterior, indicando que determine ao departamento
responsável a realização de reforma na quadra esportiva da Escola do Bairro do Pinhal EMEF; n.º
525/2013,  reiterando pedido anterior, indicando para que seja realizada a pavimentação asfáltica
da Rua José Calistro Franco, travessa da Rua Voluntários da Pátria, dando acesso á Rua Francisco
dos Santos, próximo ao Jardim Santa Cruz; n.º 526/2013, reiterando pedido anterior, indicando
para que seja realizada a pavimentação asfáltica na Rua Regina Del Beluz Manias, incluindo ainda
todas as ruas do loteamento “Família Manias”; n.º 527/2013, indicando a realização da retirada
da terra e lavagem da Avenida Vicente Lomônico, situada no Bairro da Pompéia, mais precisamente
no trecho compreendido entre a cervejaria KRILL e a Pizzaria Forneli;
Indicações do vereador Luís Benedito Alves de Oliveira ao senhor Prefeito: n.º 495/
2013, indicando para que determine ao departamento competente a pavimentação asfáltica das
seguintes ruas do Bairro dos Cubas:  Rua Alto do Boa Vista;  Rua Rodolfo Fruchi;  Rua José
Calistro Franco;  AbondioBozzer;  TelesphoroBozzer; n.º497/2013, indicando o nivelamento
com máquina motoniveladora e colocação de cascalhado no morro da estrada do bairro da
Varginha que dá acesso ao bairro do Serrote; n.º 498/2013, indicando para que determine ao
departamento competente a realização de pavimentação asfáltica na estrada municipal do Bairro
Rio do Peixe acesso ao Município de Munhoz – MG; n.º 499/2013, indicando o nivelamento com
máquina motoniveladora e colocação de cascalhado no morro que dá acesso o bairro do Serrote
ao bairro das Lavras de Cima; n.º 500/2013, indicando que sejam realizadas as seguintes melhorias
no morro de acesso do Bairro do Limoeiro ao Bairro da Varginha: nivelamento com a máquina
motoniveladora, cascalhamento e compactação; n.º 501/2013, indicando a construção no Recinto
de Exposições João Orlandi Pagliusi dos seguintes espaços públicos: campo de futebol com
grama;  campo de futebol de areia;  uma academia com aparelhos para realização de exercício
físico ao ar livre; adaptação dos banheiros existentes em vestiários; n.º 508/2013, indicando
para que seja estudada a possibilidade de ser realizado o Campeonato Socorrense de Futebol de
Campo: Campeonato “Pé no Chão”, o qual é tradição na zona rural, assim como o Campeonato
de Futsal, que atualmente atrai grande público em nosso Município; n.º 509/2013, indicando para
que através do departamento competente viabilize a possibilidade de implantar um radar na
Estrada Municipal do Bairro Lavras do Meio, em local que especifica;
Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor
Prefeito: n.º 475/2013, indicando para que estude a possibilidade de disponibilizar mais Pontos
de Entregas Voluntaria (PEV´s), para o descarte de resíduos de forma ordenada, assim como
realizar a divulgação desses espaços em nosso município; n.º 481/2013, indicando para que seja
instalada lombada na estrada Municipal do Rio do Peixe, em local que especifica; n.º482/2013,
reiterando pedido anterior, indicando a construção de uma ciclovia e respectivamente um centro
de esporte e lazer dentro do Recinto de Exposições João Orlandi Pagliusi; n.º 483/2013,
reiterando pedido anterior, indicando para que determine ao departamento competente a
implantação de projetos culturais e de prevenção nas escolas desativadas das zonas rurais; n.º
484/2013, indicando providência visando que no mínimo 30% (trinta por cento) de gêneros
alimentícios da merenda escolar sejam adquiridas diretamente de agricultores do nosso município;
n.º 485/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que estude a possibilidade de inscrever
nosso município no programa “Alimente-se bem com um real” oferecido pelo SESI; n.º 486/
2013, reiterando pedido anterior, indicando para que sejam instaladas duas lombadas na estrada
Saturnino Rodrigues de Moraes Km4; n.º 487/2013, reiterando pedido anterior, indicando para
que realize os estudos necessários no sentido viabilizar a criação de uma “PRAÇA”, nos bairros
da zona rural contendo áreas de lazer e um parque recreativo; n.º 488/2013, reiterando pedido
anterior, indicando para que estude a possibilidade de comprar medicamentos para o canil
municipal para tratamento dos animais; n.º 489/2013,reiterando pedido anterior, indicando que
viabilize estudos para a criação de um Programa Municipal de Combate às drogas e álcool, através
de ações sócio educativa, como o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a
Violência); n.º 490/2013, reiterando pedido anterior, indicando estudos quanto a possibilidade
de solicitar um espaço para a instalação de uma Casa de Atendimento à Mulher, com o objetivo
de esclarecer dúvidas, informar e enfatizar a importância da prevenção de doenças, bem como,
oferecer amparo para as mulheres que sofrem abusos domésticos; n.º 491/2013, reiterando
pedido anterior, indicando que determine ao departamento competente estudos no sentido de
viabilizar a construção de uma nova pista de Skate em nosso município; n.º 510/2013, indicando
para que seja feita a pavimentação asfáltica da Estrada Municipal do Bairro da Varginha;
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 473/2013, reiterando
pedido anterior, indicando para que determine ao setor competente a construção de um novo
canil em nosso município; n.º 474/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que sejam
tomadas providências necessárias no sentido de reparar buraco existente na Rua Valentin Cézar
Tafner, localizado de fronte ao jardim; n.º 476/2013, indicando para que solicite ao departamento
responsável a realização das devidas reformas necessárias no Posto de Saúde da Família do
Bairro Vila Palmira, visando oferecer melhores condições aos usuários e servidores que exercem
suas funções nesse local; n.º 477/2013, indicando a construção de um parque infantil na creche
do Bairro São Bento; n.º 478/2013, indicando a realização da devida reforma no prédio da
Creche do Bairro Jardim Santa Cruz, visando oferecer melhores condições aos alunos,
professores e demais servidores que exercem suas funções nessa escola; n.º 479/2013, indicando
a designação de varredores para as ruas do Bairro da Aparecidinha, conforme pedido de
moradores; n.º 480/2013, indicando que sejam tomadas providências necessárias no sentido de
reparar os buracos existentes na Rua André Luiz Batista, em local que especifica; n.º 493/2013,
indicando para que seja roçado o acostamento da estrada municipal do Bairro do Pinhal até o
Bairro Gamelão; n.º 502/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que determine junto
ao órgão competente instalação de braço de luz nas proximidades do Pontilhão do Bairro do
Salone, bem como, realize a iluminação do mesmo; n.º 504/2013, reiterando pedido anterior,
indicando para que seja colocada uma lombada na Rua Espatodéias, situada no Bairro Bela Vista,
mais precisamente nas proximidades do numero 149; n.º 505/2013, reiterando pedido anterior,
indicando para que sejam tomadas providências necessárias no sentido de reparar o buraco
existente na Rua José Franco Craveiro, mais precisamente na esquinadefronte ao bazar da
pechincha; n.º 506/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que interceda junto as
Secretarias da Educação e do Desenvolvimento Social, viabilizando a inclusão do Município de
Socorro no “Programa Creche Escola”, do Governo do Estado de São Paulo, a fim de beneficiar
as mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos; n.º 507/2013, reiterando
pedido anterior, indicando a pintura da faixa de pedestres na Rua Capitão Sobrinho de fronte ao
número 20; n.º 511/2013 , reiterando pedido anterior, indicando para intercessão ao
departamento competente a fim de que seja instalado um roteador da internet banda larga no
sistema WI-FI, no Posto do Acessa São Paulo situado no Bairro do Oratório; n.º 512/2013,
indicando intercessão ao setor competente a fim de que sejam colocados aproximadamente (10)
dez braços de luz nos postes existentes nas proximidades no  Bairro do Camanducaia de Baixo
em local que especifica; n.º 513/2013, indicando para que determine ao setor competente a
poda das árvores existentes nas proximidades do nº 78 da rua Antônio Gonçalves Dantas, como
também seja feita a limpeza  pública da rua; n.º 514/2013, reiterando pedido anterior, indicando
intercessão ao departamento competente a fim de que sejam colocados braços de luz nos postes
existentes na Travessa Aristeu de Souza Pinto, entre os nº 216 ao nº277; n.º 515/2013, reiterando
pedido anterior, indicando para que determine ao setor competente a colocação de grades de
proteção nas bocas de lobo existentes em nossa cidade; n.º 517/2013, reiterando pedido
anterior, indicando a instalação do serviço gratuito de acesso à INTERNET para a cidade de
Socorro, inclusive para a zona rural; n.º 518/2013, indicando para seja passada o nivelamento,
cascalhamento e compactação da Rua Alagoas localizada no Bairro Santa Cruz; n.º 519/2013,
indicando para que sejam viabilizados estudos a fim de que seja construído um abrigo para motos
no pátio do almoxarifado para uso dos funcionários;
Indicação do vereador Thiago Bittencourt Balderi ao senhor Prefeito: n.º 492/2013,
indicando para que determine junto ao departamento de Fiscalização, providências objetivando
a notificação do proprietário do lote localizado na rua dasBaiuinias, defronte as casas n.º73,
n.º83, no bairro Bela Vista, (conforme foto em anexo), para que este providencie a construção de
um muro, do calçamento e realize a limpeza regular do terreno, de acordo com a lei vigente,
evitando assim transtorno a vizinhança.

ORDEM DO DIA

Em 2ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 05/2013 do 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. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
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.Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
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.Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
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.Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
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 Plenário: aprovado por
unanimidade.

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.Deliberação do Plenário: aprovado
por aprovado por cinco votos João Henrique Meira Sousa,José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido
de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, e três
contrários dos vereadores Pedro Sabio Nunes, Tarcísio Francisco Sartori Junior e Thiago
Bittencourt Balderi (Divulgação dos votos favoráveis e contrários em atendimento à solicitação
de vereador);
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.Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade.

Sessão Extraordinária de 05 de Agosto de 2013.

Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.
Vereadores presentes:João Henrique Meira Sousa,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.

ORDEM DO DIA
Em 2ª discussão e votação
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.Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade.

ORDEM DO DIA
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 08 de agosto de 2013 – sexta-feira
Horário: 18h

ORDEM DO DIA
Em 2.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.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que próxima
Sessão Extraordinária será realizada no dia 08 de agosto, sexta-feira, a partir das 18h,e será
transmitida ao vivo via internet pelosite www.camarasocorro.sp.gov.br

João Pinhoni Neto – Presidente
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É aberto o recadastramento
das empresas de Socorro

O Departamento de Tribu-
tação, Arrecadação e Fiscalização, da
Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, informa que está aberto
prazo de recadastramento de todas
as empresas do município, sejam
físicas, como jurídicas. O prazo é de
01 a 31 de agosto do corrente ano,
sendo realizado na Sala de Atendi-
mento ao Contribuinte, no Centro
Administrativo Municipal/Prefeitura.

Esta ação gira em torno da
necessidade de modernização das
ferramentas para a Gestão do Impos-
to de Serviço de Qualquer Natureza
e da Emissão da Nota Fiscal Eletrô-
nica, que proporcionará meios para
desburocratizar a atividade econô-
mica dos contribuintes e de reduzir
os custos operacionais com a aplica-
ção de recursos tecnológicos.

O Diretor do Departamento
Municipal de Tributação, Arre-

cadação e Fiscalização, Marcelo
Mantovani Fratini, explica que todos
os prestadores e tomadores de
serviços da Estância de Socorro,
ficam obrigados a adotar o Sistema
Eletrônico ÚNICA de Gestão do
Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza (ISSQN), disponibilizado
pela Prefeitura, para o proces-
samento dos livros de registro de
prestação e aquisição de serviço e
emissão das guias de recolhimento
do Imposto Sobre Serviço de Qual-
quer Natureza (ISSQN).

E para qualquer dúvida o setor
de Tributação (Cadastro) fica à
disposição dos munícipes na Sala de
Atendimento ao Contribuinte ou
através do tel. (19) – 3855-9609. E
fica também à disposição de todos,
o endereço eletrônico: http://
socorro.sp.gov.br/nfse

A Defesa Civil Estadual Cedec
SP (Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil) realizou nos dias 22 e
13 de maio na cidade de Itatiba a
Oficina Preparatória para Operação
Estiagem. Socorro se fez representar
participando do evento, creden-
ciando-se assim a receber o material
necessário para suas atuações na
cidade.

Naquela oportunidade a equi-
pe de Socorro assumiu o con-ceito
de que os sistemas de prevenção
dependem de diversos segmentos. As
palestras foram ministradas pelos
integrantes da Operação Corta Fogo
no Estado de São Paulo, os técnicos
da: Defesa Civil do Estado, Corpo de
Bombeiros, Polícia Ambiental, Secre-
taria de Meio Ambiente e Secretaria
de Saúde.

Para receber os Kits Estiagem,
o município deve ter sua própria
Coordenadoria de Defesa Civil
(COMDEC) e no mínimo sete inte-
grantes da Prefeitura, capacitados
como Brigadistas, fato que Socorro
comprovou.

Dessa forma recebeu o seguin-
te material: Abafador para incêndio
( 7 unidades)– Bomba costal flexível
( 3 unidades) – Par de luvas de raspa
(7 unidades) – Enxadão (3 unida-
des)– Facão com bainha (7 unida-
des)– Óculos(7 unidades ) - Lanterna
(3 unidades).

A entrega do Kit Estiagem,
destinado a Socorro, foi feita através
da  Tenente PM Aline Betânia,
Diretora Interina da Divisão de
Comunicação Social.  Lourenço Luis
Prado, Coordenador Municipal de
Defesa Civil de Socorro foi quem
recebeu o kit.

Defesa Civil de Socorro
recebe Kit de Estiagem


