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Governo Federal destina novas máquinas e verbas para Socorro

Coordenadoria da Campanha
Antirrábica esclarece a população

O Prefeito de Socorro, André
Bozola, participou de evento do PAC
2 – Programa de Aceleração do
Crescimento, com a Presidenta
Dilma Rousseff na última segunda-
feira, 19, no Paço Municipal de São
Bernardo do Campo.

Foram entregues 100 retro-
escavadeiras a 100 municípios paulis-
tas, entre eles, Socorro.

O equipamento já havia sido
doado ao município durante o
Encontro de Prefeitos, no início
deste ano.

Durante o evento, a Presi-
denta reafirmou a liberação, ainda
este ano, de uma motoniveladora e
um caminhão basculante 6x4 para
Socorro. Além de créditosextra-
orçamentários do FPM – Fundo de
Participação dos Municípios, refe-

rentes às parcelas do AFM – Apoio
Financeiro aos Municípios, no valor
de R$ 676.898,22, que serão dis-
ponibilizados nos próximos dias e
em abril de 2014.

O Prefeito considerou o en-
contro muito importante para o
desenvolvimento de Socorro e
ressaltou a necessidade do es-
treitamento de relações com o
Governo Federal, em busca de
benefícios para o município.

As máquinas, destinadas ao
município, fazem parte de uma
grande reestruturação da frota
municipal, que inclui a aquisição e
conquista de novos carros e maqui-
nário pesado.

O maquinário é destinado à
implementação de melhorias nas
estradas rurais do município.

Cemep dispõe de 528 vagas para
cursos de capacitação

O CEMEP - Centro Municipal de Ensino Profissionalizante de
Socorro em parceria com o SESI, SENAC E SENAI, está disponibilizando
528 vagas para cursos de capacitação nas áreas abaixo.

Inscrições no CEMEP (Centro Municipal de Ensino Profis-
sionalizante), Rua Marechal Floriano Peixoto, 08 Centro (ao lado da Igreja
Matriz).Documentos Necessários: Cópia do RG, CPF, Comprovante de
Residência, 01 Kg de Alimento não Perecível. Informações: Tel 19 3855
2299 - Email: cemep@socorro.sp.gov.br

• Programa Alimente-se BEM  (SESI)
450 vagas (turmas Manhã, Tarde e Noite);

A coordenadoria da Campan-
ha Antirrábica volta a informar os
locais em que haverão os procedi-
mentos de vacinação em cães e
gatos contra a raiva neste ano. Sendo
a zona rural da cidade área muito
extensa, a vacinação está aconte-
cendo durante os dias de semana, de
segunda à sexta-feira, nos bairros das
8:00h às 16:30h e aos sábados das
8:00 às 13:00h em pontos na cidade.
            Nesta segunda-feira (26/8)
pela manhã nos Bairros Camilo e
Moquém, e a tarde nos Rubins. Na
terça-feira, (27/8), no Bairro dos
Martins, Lagoa e Moraes pela manhã
e a tarde no Camanducaia do Meio
e de Baixo. Na quarta-feira (28/8),
pela manhã no bairro Barão de
Ibitinga e da Chave e a tarde, Bairro
Visconde e Pedra Branca. Quinta-
feira (29/8),  no Bairro Belenzinho,
depois Oratório a tarde, e na sexta-
feira (30/8) pela manhã retorno ao
Oratório e a tarde Sertãozinho e
Agudo.
       Na semana seguinte, segunda (3/
9) no bairro do Salto, na igreja do
Livramento e Córrego Fundo, a
tarde no Porto próximo ao trevo e
no Livramento baixo. Na terça (4/
9), no Jaboticabal, no Porto na Capela
Rainha da Paz e no bairro dos Farias.
E na quarta-feira (5/9) no bairro dos
Nogueiras pela manhã e nas Lavras
de Cima a tarde.

Os sábados de campanha co-
meçarão no dia 31 de agosto no
estacionamento da Igreja da Vila São
Vicente, no dia 7 de setembro no
Sindicato Rural, no dia 14 de setem-
bro, ao lado da creche no Bairro

Santa Cruz, no dia 21 de setembro
no Centro do Lazer do Trabalhador
e no dia 28 em frente  à Igreja da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
      Também estão sendo anunciados
os locais nas rádios todos os dias e
possíveis alterações serão avisadas
pela manhã devido a algum imprevis-
to com o veículo ou no caso de
chuva.
     “Pedimos a compreensão das
pessoas, pois temos um prazo para
realizar a campanha e não podere-
mos distribuir doses da vacina aos
proprietários para que apliquem em
seus animais, pois a vacina é muito
sensível a mudanças de temperatura,
sendo que tanto temperaturas mais
altas como mais baixas da adequada,
fazem com que ela perca a eficácia
não protegendo o animal e conse-
quentemente quem convive com ele.
Assim, pedimos para que as pessoas
venham até os pontos, já que é uma
vacina obrigatória para cães e gatos
e gratuita. Ressaltamos que em caso
de mordida de cão ou gato, a pessoa
deve procurar saber se o animal é
vacinado e avisar o setor de zoonose
para que possamos observar se o
animal desenvolve sintomas da
doença”, esclarece a equipe de
vacinação.

A Coordenadoria da Cam-
panha estuda a possibilidade, dentro
das eventuais necessidades de seguir
com a campanha nos bairros mais
populosos, em que não houve tempo
hábil para a vacinação de mais cães
e gatos, mas isso ocorrendo, será
avisado através das emissoras de
rádios e dos jornais.

Informação de Trânsito
A Divisão Municipal de Trânsito informa que o sentido único de
veículos na Rua Marechal Floriano Peixoto - Centro de Socorro

mudou. Do Semáforo da Rua General Glicério seguindo até a Rua
José Maria de Azevedo e Souza.

Prefeitura disponibiliza transporte
escolar para CDHU

Teve início nesta segunda-feira
(19) o transporte escolar de cerca de
100 alunos da rede de ensino do
município de Socorro, moradores
dos Conjuntos Habitacionais Vale das
Flores e Vale das Águas, do bairro do
Salto.

Com esse aumento no número
de beneficiados pelo transporte
escolar Socorro passa a atender
2.309 alunos. Hoje o município conta
com 52 veículos, que realizam diaria-
mente o transporte de estudantes de
diversos bairros da cidade.

De acordo com o prefeito
André Bozola, com a inclusão dos
Conjuntos Habitacionais ao itinerá-
rio a prefeitura garante cobertura
de 100% no transporte dos alunos
moradores das áreas mais distantes.

“Nosso objetivo, além da
educação de qualidade, é oferecer
ferramentas para facilitar a vida dos
pais e dos alunos, incentivando de
forma constante a frequência esco-
lar e consequentemente o bom
aprendizado”, finalizou o prefeito.

• Agente de Turismo Receptivo (SENAC)
30 vagas (Turmas Noite);

• Eletricista (SENAI)
32 vagas (Turmas Tarde e Noite);

• Auxiliar de Modelagem (SENAI)
16 vagas (Turmas Manhã).
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Portarias
PORTARIA Nº 6386/2013

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, Diogo Pereira do Nascimento, contador da Prefeitura,

C.R.C. 1SP nº 256.967/0-3, e Ada Rita de Toledo Moraes, arquiteta devidamente habilitada da
Prefeitura, C.A.U. nº 25.783-4 para, respectivamente, exercerem as funções de GESTOR E
RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a ser firmado com a Secretaria de Turismo do Estado de
São Paulo.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 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 6387/2013

“Prorroga Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar o Processo Administrativo, na modalidade Processo
Administrativo Disciplinar - PAD, nº 11/2013, por mais 60 (sessenta) dias nos termos do art. 57
da Lei Municipal nº 3348/2010, a partir de 14 de agosto de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de
costume, dando ciência a imputada e publicada no jornal oficial, retroagindo seus efeitos a 14 de
agosto de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6388/2013

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 - Prorrogar o afastamento da Servidora Municipal, Eliane de Lourdes
Faria, Professor de Desenvolvimento Infantil, das suas funções básicas, previsto na Portaria
6326/2013, por mais de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, a partir de 14 de
agosto de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 14 de agosto de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA N.º 6389/2013

“Instaura Processo Administrativo - SINDICÂNCIA”

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 - Instaurar competente Processo Administrativo, na modalidade de
Sindicância Administrativa, para apurar eventual dano aos cofres públicos, além da identificação e
responsabilização dos agentes responsáveis pelo evento conforme Processo TC -003279/003/
06.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº
6223/2013 de 27 de fevereiro de 2013, composta por Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves -
Procurador Jurídico, Matrícula nº 2.312, Presidente, Dra. Carolina Mantovani Bovi Zanesco -
Procuradora Jurídica, Matrícula nº 2.548, Membro Titular - Secretária, e Geny Maria Córdoba
Andreucci – Oficial Administrativo, Matrícula nº 185, Membro Auxiliar Suplente, deverá promover
a imediata instauração do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei nº 3348/2010.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local
de costume, dando ciência ao imputado e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 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.
Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA N.º 6390/2013

“Instaura Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

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 - Instaurar competente Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade
de Processo, para apuração funcional de servidor municipal lotado no Departamento de Obras
e Serviços Urbanos, que em tese pode ter configurado infração administrativa.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº
6223/2013 de 27 de fevereiro de 2013, composta por Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves -
Procurador Jurídico, Matrícula nº 2.312, Presidente, Dr. Alexandre Paiva Marques – Procurador
Jurídico, Matrícula nº 1.018, Secretário (suplente), Dra. Darleni Domingues Gigli - Procuradora
Jurídica, Matrícula nº 837, Membro Auxiliar (suplente), deverá promover a imediata instauração
do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei nº 3348/2010.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local
de costume, dando ciência ao imputado e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA N.º 6391/2013

               “Instaura Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

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 - Instaurar competente Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade
de Processo, para apuração funcional de servidor municipal lotado no Departamento de Meio
Ambiente, que em tese pode ter configurado infração administrativa.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº
6223/2013 de 27 de fevereiro de 2013, composta por Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves -
Procurador Jurídico, Matrícula nº 2.312, Presidente, Dra. Carolina Mantovani Bovi Zanesco -
Procuradora Jurídica, Matrícula nº 2.548, Membro Titular - Secretária, Geny Maria Cordoba
Andreucci – Oficial Administrativo, Matrícula nº 185, Membro Auxiliar suplente, deverá promover
a imediata instauração do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei nº 3348/2010.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local
de costume, dando ciência ao imputado e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6392/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM
EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do
artigo 92 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso das dependências do Ginásio Municipal de Esportes,
no dia 25 de agosto de 2013 das 6h as 13h, ao Clube dos Criadores de Pássaros Silvestres de
Socorro, inscrito no CNPJ sob nº 02.345.603/0001-50, para a realização do “Torneio Regional
de Pássaros, Etapa Socorro/São Paulo”.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições
em que foi cedido, respondendo a referida entidade por quaisquer danos eventualmente causados
ao patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da escola o cumprimento da Lei Estadual nº
14.592/2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer
responsabilidade ou ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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Decretos

DECRETO Nº 3184/2013

“Declara de utilidade Pública para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão de passagem, imóvel situado neste
município de Socorro necessário à Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo – SABESP, para implantação do
Sistema de Esgotamento Sanitário do Município”.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da Estância
de Socorro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas
contidas na Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei
Federal nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 2786, de 21 de maio de 1956.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado e respectivas
benfeitorias, necessárias à implantação do Coletor Tronco – C.T – 14 Ø 200 mm, Rua Major
Joaquim Augusto Oliveira Santos, 225, consta pertencer, respectivamente, a Michelli Almeida da
Silva, (Cadastro SABESP nº 1012/097), respectivamente, com as medidas limites e confrontações
mencionadas nas plantas SABESP de referência MEP_0354_007-2013, e respectivos memoriais
descritivos, constantes dos cadastros supramencionados, a saber:

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA
Cadastro: 1012/097 - Desenho Final: MEP_0354_007-2013
Nome: Michelli Almeida da Silva - Área: 203,66 m²
Documentação: 1,0107 há
Área (F-G-J-K-L-M-F) = 203,66m² C.T. 14- Ø 200 mm – FAIXA DE SERVIDÃO

Uma faixa de terras situada à Rua Major Joaquim Augusto Oliveira Santos, Bairro
da Santa Cruz, município e Comarca de Socorro, pertencente à matrícula 15.237 do CRI de
Socorro - SP, representada no desenho Sabesp MEP_0354_007-2013, com as seguintes divisas e
confrontações: inicia no ponto aqui designado “F”, situado na divisa com Sylvio Sacramento
Fernandes (Matr. 4.711 do CRI De Socorro – SP), entre os pontos 21 e 22 da planta de propriedade,
distante 36,67m do ponto 21; daí segue pela referida divisa com rumo 20º39’11"NW por 4,35m
até o ponto aqui designado “G”; segue à direita confrontando com área da mesma propriedade
com rumo 46º18’51"NE por 31,93m até o ponto aqui designado “J”; segue a esquerda confrontando
com área da mesma propriedade com rumo 32º31’42"NE por 18,17m até o ponto aqui designado
“K”; segue à direita confrontando com Júlio Artioli com rumo 42º50’51"SE por 4,13m até o ponto
aqui designado “L”; segue à direita confrontando com área da mesma propriedade com rumo
32º31’42"SW por 17,61m até o ponto aqui designado “M”; segue à direita confrontando com área
da mesma propriedade com rumo 46º18"51"SW por 34,12m até o ponto inicial F, encerrando
uma área de 203,66m².

Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto nos
artigos 2º e 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de
verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 3185/2013

“Declara de utilidade Pública para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão de passagem, imóvel situado neste município de
Socorro necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP, para implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário do Município”.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da Estância
de Socorro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas
contidas na Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei
Federal nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 2786, de 21 de maio de 1956.

DECRETA:

Art. 1º.  Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado e respectivas
benfeitorias, necessárias à implantação do Coletor Tronco – C.T – 14 Ø 200 mm, Rua Benedito
Alves Garcia, 78, integrante do sistema de saneamento desta cidade de Socorro, imóvel esse que
consta pertencer, respectivamente, a Sylvio Sacramento Fernandes, (Cadastro SABESP nº 1012/
096), respectivamente, com as medidas limites e confrontações mencionadas nas plantas SABESP
de referência MEP_0354_007-2013, e respectivos memoriais descritivos, constantes dos cadastros
supramencionados, a saber:

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA
Cadastro: 1012/096 - Desenho Final: MEP_0354_007-2013
Nome: Sylvio Sacramento Fernandes e Outra - Área: 380,46 m²
Documentação: 1,6277 ha
Área (D-E-F-G-H-I-C-D) = 380,46m² C.T. 14-  Ø 200 mm – FAIXA DE SERVIDÃO

Uma faixa de terras em um terreno com frente para uma estrada particular que
parte da Rua Voluntários da Pátria, município e Comarca de Socorro, pertencente à matrícula
4.711 do CRI de Socorro - SP, representada no desenho Sabesp MEP_0354_007-2013, dentro
das seguintes divisas e confrontações: parte do marco 5 (cinco), situado na divisa com a área em
comum e com os condôminos João Setti e sua mulher; daí segue com rumo 31º56’28"NW por
16,88m até o ponto aqui designado “D”, início da presente descrição; segue confrontando com
área da mesma propriedade com rumo 72º31’50"NE por 53,79m até o ponto aqui designado “E”;
segue à esquerda confrontando com área da mesma propriedade com rumo 31º50’28"NE por
43,14m até o ponto aqui designado “F”; segue à esquerda confrontando com José Haroldo Pierry
com rumo 20º57’22"NW por 4,35m até o ponto aqui designado “G”; segue à esquerda confrontando
com área da mesma propriedade com rumo 46º00’40"SW por 2,87m até o ponto aqui designado
“H”; segue à esquerda com rumo 31º37’16"SW por 41,51m até o ponto aqui designado “I”; segue
à direita com rumo 72º31’50"SW por 47,14m até o ponto aqui designado “C”, confrontando
desde o ponto G até aqui com área da mesma propriedade: segue à esquerda confrontando com
a área em comum com rumo 34º44’22"SW por 6,53m até o ponto inicial D, fechando o perímetro
e encerrando uma área de 380,46m².

 Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto nos
artigos 2º e 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de
verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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DECRETO Nº 3186/2013

“Declara de utilidade Pública para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão de passagem, imóvel situado neste município de
Socorro necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP, para implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário do Município”.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da Estância
de Socorro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas
contidas na Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei
Federal nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 2786, de 21 de maio de 1956.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado e respectivas
benfeitorias, necessárias à implantação do Emissário por gravidade E.G. E.E.E.-7 - Ø 450 mm,
estrada vicinal (Alameda Ozélia Athanazia de Oliveira), s/nº, integrante do sistema de saneamento
desta cidade de Socorro, imóvel esse que consta pertencer, respectivamente, a Antonio Tavares
de Toledo e Outra – Herdeiros, (Cadastro SABESP nº 1012/099), respectivamente, com as medidas
limites e confrontações mencionadas nas plantas SABESP de referência MEP_0354_005-2013, e
respectivos memoriais descritivos, constantes dos cadastros supramencionados, a saber:

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA
Cadastro: 1012/099 - Desenho Final: MEP_0354_005-2013
Nome: Antonio Tavares de Toledo e Outra - Herdeiros - Área: 2.142,83 m²
Documentação: 90.146,75 m²
Área: (M8-S1-S2-S3...S14-S15-M19-E-M8) = 2.142,83m² EG EEE-7-Ø 450mm–FAIXA DE SERVIDÃO

Uma faixa de terras em um terreno, denominado quinhão nº09 no município e
Comarca de Socorro, pertencente à matrícula 2.043 do CRI de Socorro - SP, representada no
desenho Sabesp MEP_0354_005-2013, compreendido pelos seguintes rumos e confrontações:
inicia no marco “M8” que se acha no meio da ponte do ribeirão e seguindo por 2,01m o ribeirão
acima, vai até o ponto aqui designado “S1”; segue à direita confrontando com área da mesma
propriedade com rumo 14º03’02"SE por 9,48m até o ponto aqui designado “S2”; segue à direita
com rumo 15º44"45"SW por 19,08m até o ponto aqui designado “S3”; segue à direita com rumo
16º52"00"SW por 36,06m até o ponto aqui designado “S4”; segue à esquerda com rumo
13º58’52"SW por 93,47m até o ponto aqui designado “S5”;segue à direita com rumo 14º04’29"SW
por 99,81m até o ponto aqui designado “S6”; segue à esquerda com rumo 14º00’44"SW por
68,77m até o ponto aqui designado “S7”; segue à direita com rumo 14º44’02"SW por 38,61m até
o ponto aqui designado “S8”; segue à esquerda com rumo 11º31’05"SE por 17,60m até o ponto
aqui designado “S9”; segue à esquerda com rumo 26º06’09"SE por 5,86m até o ponto aqui
designado “S10”; segue à esquerda com rumo 39º49’52"SE por 68,50m até o ponto aqui designado
“S11”; segue à esquerda com rumo 40º05’47"SE por 71,28m até o ponto aqui designado “S12”;
segue à direita com rumo 40º03’59"SE por 88,11m até o ponto aqui designado “S13”; segue à
esquerda com rumo 50º14’36"SE por 6,86m até o ponto aqui designado “S14”; segue à esquerda
com rumo 64º09’50"SE por 5,13m até o ponto aqui designado “S15”, confrontando desde o
ponto S1 até aqui com área da mesma propriedade; segue à direita confrontando com a Estrada
Municipal com rumo 42º00’SW por 6,09m até o marco “M19”; segue à direita confrontando com
o Quinhão 8 com rumo 45º00’NW por 252,00m até o ponto “E”; segue à direita confrontando
com o Quinhão 8 com rumo 12º00’NE por 367,00m até o ponto inicial M8, encerrando uma área
de 2,142,83m².

Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto nos
artigos 2º e 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de
verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 3187/2013

“Declara de utilidade Pública para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão de passagem, imóvel situado neste município de
Socorro necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP, para implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário do Município”.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da Estância
de Socorro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas
contidas na Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei
Federal nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 2786, de 21 de maio de 1956.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado e respectivas
benfeitorias, necessárias à implantação do Emissário por gravidade E.G. E.E.E. -7 - Ø 450 mm,
estrada vicinal (Alameda Ozélia Athanazia de Oliveira), nº 229, integrante do sistema de saneamento
desta cidade de Socorro, imóvel esse que consta pertencer, respectivamente, a Euclides Fazoli,
(Cadastro SABESP nº 1012/105), respectivamente, com as medidas limites e confrontações
mencionadas nas plantas SABESP de referência MEP_0354_006-2013, e respectivos memoriais
descritivos, constantes dos cadastros supramencionados, a saber:

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA
Cadastro: 1012/105 - Desenho Final: MEP_0354_006-2013
Nome: Euclides Fazoli - Área: 680,64 m²
Documentação: 9,0250 ha
Área:(37-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-37)=680,64m²EGEEE-7-Ø 450mm–FAIXA DE SERVIDÃO

Uma faixa de terras em um terreno, situado no Bairro do Salto, município e
Comarca de Socorro, pertencente à transcrição 25,362 do CRI de Socorro - SP, representada no
desenho Sabesp MEP_0354_006-2013, assim descrito: inicia no ponto aqui designado “37”, situado
na divisa com propriedade de Antonio Oliani (Transcrição 25.829 e 25.830 – CRI de Socorro),
distante 243,90m da divisa com propriedade de Manoel Moreira Barboza Neto (Matr. 1.772 – CRI
de Socorro); daí segue pela referida divisa por 7,18m até o ponto aqui designado “47”; segue à
direita confrontando com área da mesma propriedade com ângulo interno 98º54’46" por 8,19m
até o ponto aqui designado “48”; segue à direita com ângulo interno 175º21’33" por 40,70m até
o ponto aqui designado “49”; segue à direita com ângulo interno 177º51’27" por 27,47m até o
ponto aqui designado “50”; segue à direita com ângulo interno 177º18"08" por 26,71m até o
ponto aqui designado “51”; segue à esquerda com ângulo interno 185º47"26" por 1,97m até o
ponto aqui designado “52”; segue à esquerda com ângulo interno 199º16’45" por 1,97m até o
ponto aqui designado “53”, confrontando desde o ponto 47 até aqui com área da mesma
propriedade; segue à direita confrontando com a Estrada Municipal com ângulo interno 63º52’43"
por 12,95m até o ponto aqui designado “54”; segue à direita confrontando com área da mesma
propriedade com ângulo interno 39º46’13" por 3,86m até o ponto aqui designado “55”; segue à
esquerda com ângulo interno 220º51’40" por 13,40m até o ponto aqui designado “56”; segue à
esquerda com ângulo interno 185º55’57" por 8,25m até o ponto aqui designado “57”; segue à
esquerda com ângulo interno 186º41’40" por 28,01m até o ponto aqui designado “58”; segue à
esquerda com ângulo interno 182º10’37" por 28,25m até o ponto aqui designado “59”; segue à
esquerda com ângulo interno 182º23’10" por 23,01m até o ponto aqui designado “60”; segue à
esquerda com ângulo interno 196º51’36" por 3,70m até o ponto inicial 37, confrontando desde
o ponto 54 até aqui com área da mesma propriedade, fechando o perímetro com ângulo interno
66º56’19" e encerrando uma área de 680,64m².

Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto nos
artigos 2º e 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3ºAs despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de
verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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DECRETO Nº 3188/2013

“Declara de utilidade Pública para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão de passagem, imóvel situado neste município de
Socorro necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP, para implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário do Município”.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da Estância
de Socorro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas
contidas na Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei
Federal nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 2786, de 21 de maio de 1956.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado e respectivas
benfeitorias, necessárias à implantação do Emissário por gravidade E.G. E.E.E. -7 - Ø 450 mm,
estrada vicinal (Alameda Ozélia Athanazia de Oliveira), s/nº, integrante do sistema de saneamento
desta cidade de Socorro, imóvel esse que consta pertencer, respectivamente, a Waldomiro
Tavares de Toledo e Outros, (Cadastro SABESP nº 1012/100), respectivamente, com as medidas
limites e confrontações mencionadas nas plantas SABESP de referência MEP_0354_005-2013, e
respectivos memoriais descritivos, constantes dos cadastros supramencionados, a saber:

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA
Cadastro: 1012/100 - Desenho Final: MEP_0354_005-2013
Nome: Waldomiro Tavares de Toledo e Outros - Área: 1.712,49 m²
Documentação: 88.431,00m² (área maior)
Área:(S16-S17-...S25-S27-S28-S29-M8-E-M19-S16)=1.712,49m² EGEEE-7-Ø450mm–FAIXA DE SERVIDÃO

Uma faixa de terras em um terreno, denominado quinhão nº08 no município e
Comarca de Socorro, pertencente à matrícula 2.042 do CRI de Socorro - SP, representada no
desenho Sabesp MEP_0354_005-2013, compreendido pelos seguintes rumos e confrontações:
inicia no ponto “S16”, situado no alinhamento da Avenida Antônio Floriano Barbosa Jr., Antiga
Estrada Municipal distante 88,32m do ponto titulado “M20” divisa com o Quinhão 7; daí segue à
direita confrontando com área da mesma propriedade com rumo 31º15’52"NW por 24,04m até
o ponto aqui designado “S17”; segue à esquerda com rumo 41º47’49"NW por 20,77m até o
ponto aqui designado “S18”; segue à esquerda com rumo 43º19"00"NW por 76,91m até o ponto
aqui designado “S19”; segue à esquerda com rumo 43º34’36"NW por 93,84m até o ponto aqui
designado “S20”; segue à direita com rumo 42º19’30"NW por 44,64m até o ponto aqui designado
“S21”; segue à direita com rumo 5º13’58"NE por 9,67m até o ponto aqui designado “S22”; segue
à direita com rumo 11º40’50"NE por 79,00m até o ponto aqui designado “S23”; segue à esquerda
com rumo 10º16’52"NE por 62,77m até o ponto aqui designado “S24”; segue à direita com rumo
10º33’05"NE por 89,58m até o ponto aqui designado “S25”; segue à direita com rumo 10º46’03"NE
por 109,58m até o ponto aqui designado “S27”; segue à esquerda com rumo 6º14’04"NE por
14,74m até o ponto aqui designado “S28”; segue à esquerda com rumo 14º02’28"NW por 4,74m
até o ponto aqui designado “S29”; confrontando desde o ponto S16 até aqui com área da mesma
propriedade, segue à direita Ribeirão acima por 8,08m confrontando com Neucrides Tavares e
Outro até o ponto aqui designado “M8”, segue à direita com rumo 12º00’SW por 367,00m até o
ponto aqui designado “E”; segue à esquerda com rumo 45º00’SE por 252,00m até o ponto aqui
designado “M19”; confrontando desde o ponto M8 com Antônio Tavares de Toledo e Outra –
Herdeiros, segue à direita confrontando com a Avenida Antônio Floriano Jr. Antiga Estrada
Municipal com rumo 42º00’SW por 8,18m até o ponto aqui designado “S16”, encerrando uma
área de 1.712,49m².

Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto nos
artigos 2º e 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de
verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 3189/2013

“Declara de utilidade Pública para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão de passagem, imóvel situado neste município de
Socorro necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP, para implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário do Município”.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da Estância
de Socorro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas
contidas na Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei
Federal nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 2786, de 21 de maio de 1956.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado e respectivas
benfeitorias, necessárias à implantação do Coletor Tronco – C.T -14 Ø 200 mm, Rua Major
Joaquim Augusto Oliveira Santos, 86, integrante do sistema de saneamento desta cidade de
Socorro, imóvel esse que consta pertencer, respectivamente, a Antônio Aparecido Artioli -
Ocupante, (Cadastro SABESP nº 1012/098), respectivamente, com as medidas limites e
confrontações mencionadas nas plantas SABESP de referência MEP_0354_007-2013, e respectivos
memoriais descritivos, constantes dos cadastros supramencionados, a saber:

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA
Cadastro: 1012/098 - Desenho Final: MEP_0354_007-2013
Nome: Antônio Aparecido Artioli - Ocupante - Área: 282,47 m²
Área: (N-O-P-Q-L-K-R-S-N) = 282,47m² C.T. 14 - Ø 200 mm – FAIXA DE SERVIDÃO

Uma faixa de terras situada à Rua Major Joaquim Augusto Oliveira Santos, município
e Comarca de Socorro, representada no desenho Sabesp MEP_0354_007-2013, com as seguintes
características e confrontações: inicia no ponto aqui designado “N”, situado no alinhamento
predial da Rua Major Joaquim Augusto de oliveira Santos, distante 15,53m da cabeceira da ponte
sobre o ribeirão dos Machados e à 77,78m da interseção com a Rua Voluntários da Pátria; daí
segue pelo referido alinhamento por 4,03m até o ponto aqui designado “O”; segue a direita
confrontando com área da mesma propriedade com ângulo interno  97º13’37" por 30,77m até o
ponto aqui designado “P”; segue à direita com ângulo interno 131º11’30" por 15,62m até o ponto
aqui designado “Q”; segue a esquerda com ângulo interno 196º36’30" por 25,73m até o ponto
aqui designado “L”; confrontando desde o ponto O até aqui com área da mesma propriedade;
segue à direita confrontando com Michelli Almeida da Silva (Matr. 15.237 do CRI de Socorro)
com ângulo interno 75º22’33" por 4,13m até o ponto aqui designado “K”; segue à direita
confrontando com área da mesma propriedade com ângulo interno 104º37’27" por 25,27m até o
ponto aqui designado “R”; segue à direita com ângulo interno 163º23’30" por 14,38m até o ponto
aqui designado “S”; segue à esquerda com ângulo interno 228º48’30" por 29,47m até o ponto aqui
designado “N”, confrontando desde o ponto K até aqui com área da mesma propriedade, fechando
o perímetro com ângulo interno 82º46’23" e encerrando uma área de 282,47m².

Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto nos
artigos 2º e 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de
verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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DECRETO Nº 3190/2013

“Declara de utilidade Pública para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão de passagem, imóvel situado neste município de
Socorro necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP, para implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário do Município”.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da Estância
de Socorro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas
contidas na Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei
Federal nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 2786, de 21 de maio de 1956.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado e respectivas
benfeitorias, necessárias à implantação do Coletor Tronco de esgotos – C.T -14 Ø 200mm,
integrante do sistema de saneamento desta cidade de Socorro, imóvel esse que consta pertencer,
respectivamente, a Sylvio Fernandes, (Cadastro SABESP nº 1012/095), respectivamente, com as
medidas limites e confrontações mencionadas nas plantas SABESP de referência CAD. PRO
MEP_0354_007-2013, e respectivos memoriais descritivos, constantes dos cadastros
supramencionados, a saber:

 DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA
Cadastro: 1012/095 - Desenho Final: MEP_0354_007-2013
Nome: Sylvio Fernandes - Área: 42,78 m²
Documentação: 1.020,00 m²
Área: (A-B-C-A) = 42,78m² COLETOR TRONCO - 14  Ø 200 mm – SOCORRO

Uma faixa de terras de formato triangular em um terreno situado à Rua Voluntário
da Pátria, lado ímpar, município e Comarca de Socorro, pertencente à matrícula 4.550 do CRI de
Socorro – SP, representada no desenho Sabesp MEP_0354_007-2013, medindo 13,29m na parte
voltada para frente do imóvel, confrontando com área da mesma propriedade; 8,14m do lado
direito de quem da rua olha para o mesmo, confrontando com o terreno de Vera Aparecida Alves
Garcia; e 10,50m nos fundos, confrontando com Sylvio Fernandes, encerrando uma área de
42,78m².

Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto nos
artigos 2º e 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta
de verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 3191/2013

“Declara de utilidade Pública para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão de passagem, imóvel situado neste município de
Socorro necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP, para implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário do Município”.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da Estância
de Socorro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas
contidas na Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei
Federal nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 2786, de 21 de maio de 1956.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado e respectivas
benfeitorias, necessárias à implantação do Emissário por Gravidade E.G. E.E.E. -7 – Ø 450 mm,
estrada vicinal (Alameda Ozélia Athanazia de Oliveira), s/n°, integrante do sistema de saneamento
desta cidade de Socorro, imóvel esse que consta pertencer, respectivamente, a Neucrides Tavares
e Outro, (Cadastro SABESP nº 1012/103), respectivamente, com as medidas limites e
confrontações mencionadas nas plantas SABESP de referência MEP_0354_006-2013, e respectivos
memoriais descritivos, constantes dos cadastros supramencionados, a saber:

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA
Cadastro: 1012/103 - Desenho Final: MEP_0354_006-2013
Nome: Neucrides Tavares e Outro - Área: 1.883,52 m²
Documentação 0,6050 ha
Área: (1-2-3-4-...13-14-s1-m8-s29-17-18-...34-35-36-1) = 1.883,52m² EGEEE-7-Ø450mm–FAIXA DE SERVIDÃO

Uma faixa de terras em um terreno situado no bairro do Salto, município e
Comarca de Socorro, pertence a matricula 961 do CRI de Socorro - SP, representada no desenho
da Sabesp MEP_0354_006-2013, assim descrito: inicia no ponto aqui designado “1”, situado na
divisa da propriedade de Antônio Oliani (transcrições 25.829 e 25.830- CRI de Socorro), distante
208,12m da divisa com propriedade de Fernando Gomes da Fonseca e Outra (Matr. 1.772 – CRI
de Socorro); daí segue confrontando com área da mesma propriedade por 21,98m até o ponto
aqui designado “2”; segue á direita com ângulo interno149°58’20" por 44,51m até o ponto aqui
designado “3”; segue á esquerda com ângulo interno 190°21’29" por 33,97 até o ponto aqui
designado “4”; segue á esquerda com ângulo interno 183°05’51" por 36,26m até o ponto aqui
designado “5”; segue á esquerda com ângulo interno 181°59’00" por 13,95m até o ponto aqui
designado “6”; segue á esquerda com ângulo interno 189°02’08" por 8,61m até o ponto aqui
designado “7”; segue á esquerda com ângulo interno 192°44’28" por 14,59m até o ponto aqui
designado “8”; segue á esquerda ângulo interno 200°08’38" por 14,28 até o ponto aqui designado
“9”; segue á esquerda com ângulo interno 200°37’22" por 33,58m até o ponto aqui designado
“10”; segue á esquerda com ângulo interno 191°10’17" por 20,65m até o ponto aqui designado
“11”; segue á direita com ângulo interno 174°37’19" por 4,97m até o ponto aqui designado “12”;
segue á direita com ângulo interno 151°20’28" por 10,04m até o ponto aqui designado “13”;
segue á direita com ângulo interno 165°40’54" por 12,10m até o ponto aqui designado “14”;
segue á direita com ângulo interno 176°14’19" por 24,29m até o ponto aqui designado “S1”,
confrontando desde o ponto 1 até aqui com área da mesma propriedade; segue á direita ribeirão
abaixo por 2,01m confrontando com Antônio Tavares de Toledo e Outra – Herdeiros até o
ponto aqui designado “M8” segue á direita ribeirão abaixo por 8,08m confrontando com Waldomiro
Tavares de Toledo e Outros até o ponto aqui designado “S29”; segue á direita confrontando com
área da mesma propriedade por 6,31m até o ponto aqui designado “17”; segue á esquerda com
ângulo interno 194°12’43" por 19,63m até o ponto designado “18”; segue á esquerda com ângulo
interno 187°09’08" por 14,13m até o ponto aqui designado “19”; segue á esquerda com ângulo
interno 210°17’54" por 11,46m até o ponto aqui designado “20”; segue á esquerda com ângulo
interno 187°09’12" por 3,25m até o ponto aqui designado “21”; segue á esquerda com ângulo
interno 189°35’55" por 13,54m até o ponto aqui designado “22”; segue á direita com ângulo
interno 172°08’32" por 24,76m até o ponto aqui designado “23”; segue á direita com ângulo
interno 165°34’41" por 15,84m até o ponto aqui designado “24”; segue á direita com ângulo
interno 166°32’50" por 13,02m até o ponto designado “25”; segue á direita com ângulo interno
161°57’18" por 13,10m até o ponto aqui designado “26”; segue á direita com ângulo interno
168°19’38" por 13,28m até o ponto aqui designado “27”; segue á direita com ângulo interno
171°30’04" por 24,23m até o ponto aqui designado “28”; segue á direita com ângulo interno
179°31’34" por 40,01m até o ponto aqui designado “29”; segue á direita com ângulo interno
173°30’01" por 22,12m até o ponto aqui designado “30”; segue á direita com ângulo interno
171°35’46" por 16,30m até o ponto aqui designado “31”; segue á direita com ângulo interno
173°59’31" por 5,55m até o ponto aqui designado “32”; segue á esquerda com ângulo interno
187°04’17" por 17,58m até o ponto aqui designado “33”; segue á esquerda com ângulo interno
201°59’20" por 6,35m até o ponto aqui designado “34”; segue á esquerda com ângulo interno
188°32’01" por 11,76m até o ponto aqui designado “35”; segue á esquerda com ângulo interno
200°20’50" por 2,05m até o ponto aqui designado “36”, confrontando desde o ponto S29 até aqui
com área da mesma propriedade; segue á direita confrontando com propriedade de Antônio
Oliani (Transcrições 25.829 e 25.830 – CRI de Socorro) com ângulo interno 76°59’31" por
7,31m até o ponto inicial 1, fechando o perímetro com ângulo interno 81°21’12" e encerrando
uma área de 1.883,52m².

Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto nos
artigos 2º e 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de
verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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DECRETO Nº 3192/2013

“Declara de utilidade Pública para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão de passagem, imóvel situado neste município de
Socorro necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP, para implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário do Município”.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da Estância
de Socorro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas
contidas na Lei Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei
Federal nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 2786, de 21 de maio de 1956.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou
instituição de servidão administrativa pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado e respectivas
benfeitorias, necessárias à implantação do Emissário por Gravidade E.G. E.E.E. -7 - Ø 450 mm,
estrada vicinal (Alameda Ozélia Athanazia de Oliveira), s/nº, integrante do sistema de saneamento
desta cidade de Socorro, imóvel esse que consta pertencer, respectivamente, a Antonio Oliani,
(Cadastro SABESP nº 1012/104), respectivamente, com as medidas limites e confrontações
mencionadas nas plantas SABESP de referência MEP_0354_006-2013, e respectivos memoriais
descritivos, constantes dos cadastros supramencionados, a saber:

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA
Cadastro: 1012/104  - Desenho Final: MEP_0354_006-2013
Nome: Antonio Oliani - Área: 1.648,74 m²
Área:(37-38-39-40-1-36-43-44-45-46-47-37)=1.647,74m² EGEEE-7-Ø450mm–FAIXA DE SERVIDÃO

Uma faixa de terras em uma gleba de terras, situada no bairro do Salto, município
e Comarca de Socorro, pertencente às transcrições 25.829 e 25.830 do CRI de Socorro - SP,
representada no desenho Sabesp MEP_0354_006-2013, assim descrito: inicia no ponto aqui
designado “37”, situado na divisa com propriedade de Euclides Fazoli (Tranc. 25.362 – CRI de
Socorro) distante 243,90m da divisa com propriedade de Manoel Moreira Barboza Neto (Matr.
1.772 – CRI de Socorro); daí segue confrontando com área da mesma propriedade por 13,07m
até o ponto aqui designado “38” segue à esquerda com ângulo interno 186º20’28" por 110,66m
até o ponto aqui designado “39”; segue à direita com ângulo interno 179º47"01" por 153,48m até
o ponto aqui designado “40”; segue à esquerda com ângulo interno 185º14’47" por 10,55m até o
ponto aqui designado “1”; confrontando desde o ponto 37 até aqui com área da mesma propriedade;
segue à direita confrontando com propriedade de Neucrides Tavares e Outro com ângulo interno
87º31’57" por 7,31m até o ponto aqui designado “36”; segue à direita confrontando com área da
mesma propriedade com ângulo interno 81º25’36" por 9,59m até o ponto aqui designado “43”;
segue à esquerda com ângulo interno 185º47’55" por 95,16m até o ponto aqui designado “44”;
segue à esquerda com ângulo interno 180º16’36" por 96,17m até o ponto aqui designado “45”;
segue à esquerda com ângulo interno 180º25’22" por 75,61m até o ponto aqui designado “46”;
segue à direita com ângulo interno 175º31’46" por 13,72m até o ponto aqui designado “47”;
confrontando desde o ponto 36 até aqui com área da mesma propriedade; segue à direita
confrontando com propriedade de Euclides Fazoli (Transc. 25.362 – CRI de Socorro) com ângulo
interno 76º08’31" por 7,18m até o ponto inicial 37, fechando o perímetro com ângulo interno
101º30’00" e encerrando uma área de 1.648,74m².

Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto nos
artigos 2º e 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2786, de 21 de maio de 1956.

Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de
verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

Leis
LEI Nº 3744/2013

“Dispõe sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias a regimes
de previdência a que são vinculados servidores cedidos ao município
da Estância de Socorro e dá providências correlatas”.

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIO-
NA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o município da Estância de Socorro, na hipótese de figurar como
ente cessionário de servidor efetivo de outro órgão ou entidade pública, autorizado a efetuar o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração do cargo ou
emprego efetivo do servidor no órgão cedente.

§1º - Constituirá responsabilidade do município:
I – descontar do valor pago ao servidor a ele cedido a contribuição por ele devida

ao regime previdenciário de origem;
II – custear a contribuição devida pelo órgão ou entidade cedente;
III – repassar as contribuições de que tratam os incisos anteriores à unidade

gestora do regime de previdência a que vinculado o cedido.
§2º - O repasse de que trata o inciso III do parágrafo anterior observará os

critérios fixados pelo regime previdenciário de vinculação do servidor.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 1º de janeiro de 2013.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de agosto 2013.

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

LEI Nº 3745/2013

“Denomina o CEMEI localizado na Rua Otávio Zucato, 453, conforme
especifica”

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIO-
NA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica denominado “CEMEI PROFESSORA TARSILA PICARELLI
MARCOLINO” o próprio municipal, localizado na Rua Otávio Zucato, nº 453, nesta cidade.

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

 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 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.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

Licitação

Extrato Trimestral Agosto de 2013

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 006/2013 originada no Processo Licitatório PROCESSO 021/2013 - PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013 - Objeto: Registro de preços
para Aquisição de Medicamentos diversos para uso pelo Departamento de Saúde desta
municipalidade na Assistência Médico-Hospitalar, pelo período de 01 (um) ano, conforme
especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. Data da assinatura:
14/05/2013. prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, através da
divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público,
que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata.
Socorro, 22 de agosto de 2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2013
Registro de preços para Aquisição de Medicamentos diversos para uso pelo

Departamento de Saúde desta municipalidade na Assistência Médico-Hospitalar, pelo período de
01 (um) ano, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

PROCESSO 021/2013 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
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Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira
Silvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

Extrato Trimestral Agosto de 2013

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013
originada no Processo Licitatório

PROCESSO Nº 048/2013/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 017/2013 - Objeto: Registro de preços para Aquisição de diversos materiais
elétricos e afins para uso em pequenas manutenções de prédios da municipalidade,
pelo período de 12 meses conforme especificações descritas no anexo II – Termo de
Referência do edital. Data da assinatura: 20/05/2013. Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura
Municipal da Estância de Socorro, através da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º,
do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos
os preços registrados na presente ata. Socorro, 23 de agosto de 2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013
Registro de preços para Aquisição de diversos materiais elétricos e afins para uso em pequenas
manutenções de prédios da municipalidade, pelo período de 12 meses conforme especificações
descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

PROCESSO Nº 048/2013/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 017/2013
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Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira
Silvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

Extrato Trimestral Agosto de 2013

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
008/2013 originada no Processo Licitatório.

PROCESSO Nº 057/2013/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 022/2013. Registro de preços para Aquisição de Materiais Hospitalares,
para serem utilizados nas unidades básicas de saúde e Postos de Saúde da Família do
Município, por um período de 12 (doze) meses ou até o esgotamento das quantias, em
conformidade com as especificações constantes no anexo II – Termo de referencia do
edital. Data da assinatura: 21/05/2013. Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro, através da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da
lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços
registrados na presente ata. Socorro, 23 de agosto de 2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013
Registro de preços para Aquisição de Materiais Hospitalares, para serem utilizados nas unidades
básicas de saúde e Postos de Saúde da Família do Município, por um período de 12 (doze) meses
ou até o esgotamento das quantias, em conformidade com as especificações constantes no anexo
II – Termo de referencia do edital.

PROCESSO Nº 057/2013/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 022/2013
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Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira
Silvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

Câmara Municipal

Sessão Ordinária de 19 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 das Sessões Ordinária e Extraordinária de 05 de Agosto de 2013 e
Extraordinária de 08 de Agosto de 2013. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício do Gabinete do Prefeito:responde a indicação n.º 464/2013, do Vereador Lauro Aparecido de
Toledo, informando que será feita licitação para a dedetização de logradouros públicos, inclusive do
cemitério. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Projeto de Lei n.º 65/2013 do senhor Prefeito:dispõe sobre o Plano Plurianual do município de
Socorro para o quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para o recebimento de emendas e
apreciação;
Projeto de Lei n.º 66/2013 do senhor Prefeito: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: encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para
o recebimento de emendas e apreciação.

Expediente encaminhado por diversos
Comunicados do Ministério da Saúde: informando liberação de recursos para o município no valor
total de R$ 209.283,01 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$ 82.234,40para pagamento de programas diversos.Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos senhores vereadores;
Ofício da Deputada Estadual Heroilma Soares Tavares: congratula com a população pelo aniversário
do município de Socorro. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício da Telefônica/Vivo S.A.: cumprimenta Socorro pelo transcurso de seu aniversário de fundação
e informa endereço para contato. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 1788/13/GP do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Henrique
Eduardo Alves: acusa o recebimento da Moção n.º 01/2013, da Câmara Municipal de Socorro, que
manifesta apoio à Proposta de Emenda Constitucional n.º 534/2002, que dispõe sobre a fixação de
competências da Guarda Civil Municipal e a criação da Guarda Nacional. Deliberação do senhor Presidente:
à disposição dos senhores vereadores;
Carta n.º 13011655/DPCP da CPFL Paulista: solicita a inclusão na Lei Orçamentária Anual do
Município dos valores decorrentes do consumo de energia elétrica e outras obrigações contratuais e
convênios. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Protocolo n.º 34.932/13 da Secretaria Estadual da Casa Civil:responde em atenção ao
Requerimento n.º 88/2013, do Vereador José Carlos Tonelli, informando a necessidade de levantamento
topográfico e estudo de viabilidade para a implantação de rede de esgotos no bairro dos Nogueiras.
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 3.545/2013 da Secretaria Estadual da Saúde:responde em atenção ao Requerimento n.º
110/2013, do Vereador João Pinhoni Neto, informando a impossibilidade de instalação de um ambulatório
médico de especialidades neste município. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores
vereadores;
Ofício FET n.º 1618/2013 do Deputado Federal Francisco Everardo – Tiririca:responde em
atenção ao Requerimento n.º 151/2013, do Vereador Pedro Sabio Nunes, que solicitou Emenda Parlamentar
para destinar recursos para aquisição de um trator para patrulha agrícola, informando que em época
oportuna analisará o pedido.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício FET n.º 1619/2013 do Deputado Federal Francisco Everardo – Tiririca: em resposta
ematenção ao Requerimento n.º 149/2013, do Vereador Pedro Sabio Nunes, que solicitou Emenda
Parlamentar para destinar recursos à Santa Casa de Misericórdia de Socorro, informando que em época
oportuna analisará o pedido.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 19/2013-DAF da Câmara Municipal da Estância de Socorro: disponibilizao balancete
financeiro desta Casa referente ao mês de julho de 2013. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para parecer;
Projeto de Resolução n.º 09/2013 da Mesa Diretora da Câmara:altera dispositivos da Resolução
n.º 04/2002 – Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Socorro – institui 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;
Projeto de Lei n.º 69/2013 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:dispõe sobre a afixação
de cartazes em estabelecimentos que vendam pipas e similares do município de Socorro e dá outras
providências. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração
de pareceres;
Projeto de Lei n.º 70/2013 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:dispõe sobre a inclusão
do Dia Oficial de Combate à Poliomielite no calendário oficial de eventos do município. Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 71/2013 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:dá denominação à
EMEI Aparecidinha de ‘Prof.ª Elisabeth Frias Pares. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às
Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 72/2013 do Vereador João Pinhoni Neto:dispõe sobre a obrigatoriedade de bares,
boates, clubes, similares e congêneres sediados no município, que utilizem cartões de consumaçãoimprimir
nos mesmos os slogans ‘Se beber não dirija’ e ‘Drogas: diga não”. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 73/2013 do Vereador João Pinhoni Neto:obriga o serviço público municipal a
conceder um dia de licença por ano para a realização de exame preventivo de câncer ginecológico e de
próstata para os servidores públicos municipais acima de 40 (quarenta) anos. Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para 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. Em votação: aprovada por unanimidade;
Moção n.º 08/2013 de autoria conjunta dos Vereadores:manifesta repúdio à proposta de extinção
das escolas filantrópicas constante do Documento Referência da “Conferência da Educação”, lançado
pelo Ministério da Educação. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Justiça e
Redação para elaboração de parecer;
Pedido de Informação n.º 28/2013 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor
Prefeito: solicita informação sobre os repasses de subvenções sociais a entidades do município. Deliberação
do senhor Presidente: encaminhe-se;
Requerimento do Vereador João Pinhoni Neto: n. 179/2013, requerendopara que seja oficiado o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, Edmir Chedid, solicitando a destinação de recursos financeiros
para construção de um parque infantil na Creche Municipal do São Bento, visando estimular atividade
física entre as crianças de 0(zero) a 3(três) anos de idade. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;Requerimento daVereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.º
183/2013, requerendo para que fosse oficiado o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Roberto
Santiago, solicitando intercessão ao Governo Federal, a fim de destinar recursos financeiros para a realização
de pavimentação asfáltica na estrada que liga o bairro do Jaboticabal até o bairro dos Ferreirinha; n.º 184/
2013, requerendo para que fosse oficiado o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Beto Trícoli,
solicitando intercessão ao Governo Estadual, visando destinar recursos financeiros para a realização de
pavimentação asfáltica da Estrada Municipal que liga o bairro do Jaboticabal ao Bairro Ferreirinhas.
Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos de autoria conjunta dos Vereadores: n.º 178/2013, requerendoa consignaçãoem
Ata de um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora Rosangela Bigarelli de Oliveira, ocorrido
dia 11 de agosto do corrente ano; n.º 180/2013, requerendo a consignação em Ata de um Voto de
Profundo Pesar pelo falecimento do senhor JoãoThimóteo de Toledo, ocorrido dia 13 de agosto do
corrente ano;n.º 181/2013, requerendo a consignação em Ata de um Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento do senhor João Augusto Pereira, ocorrido dia 03 de agosto do corrente ano. Deliberação do
senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento de Autoria de Todos os Vereadores: n.º 182/2013, requerendo a consignação em Ata
de um Voto de Congratulação ao Reverendíssimo Padre Vitório Gomes de Moraes pelo recebimento do
Título de Cidadão Morungabense, realizado no dia 02 de agosto do corrente ano. Deliberação do
plenário: aprovado por unanimidade;
Indicações do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: n.º 552/2013, sugerindo para que
interceda ao departamento competente o plantio de grama no pátio da creche do Bairro São Bento,
conforme foto em anexo; n.º 553/2013, sugerindoa realização de limpeza das margens do ribeirão
existente na rua Cel. Florêncio Experidião, Bairro São Bento, bem como tomar as providências necessárias
a respeito do bueiro localizado na mesma (conforme foto em anexo); n.º 555/2013, sugerindo que
realização de estudos para o encaminhamento a esta Casa de Leis de um Projeto de Lei “dispondo sobre
o atendimento Médico Domiciliar”; n.º 568/2013, sugerindo para que interceda ao Departamento de
Saúde para a realização de Mutirão de cirurgia de Catarata em nosso Município;
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 549/2013, reiterando pedido
anterior, sugerindo para que disponibilize um ônibus circular beneficiando o Bairro dos Pereiras; n.º 556/
2013, reiterando pedido anterior, sugerindopara que a Guarda Municipal intensifique a ronda noturna na
Praça Nove de Julho; n.º 557/2013, reiterando pedido anterior, sugerindoo nivelamento e cascalhamentoda
estrada municipal do bairro do Belizário, conforme especifica; n.º 558/2013, reiterando pedido anterior,
sugerindoo nivelamento e o cascalhamentodo trecho da estrada vicinal que liga o bairro Barão de Ibitinga
ao Bairro da Labrinha;
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 561/2013,
reiterandopedido anterior, sugerindo providências necessárias com relação aos bloquetes das ruas Professor
Agostino de Oliveira (ao lado da igreja São Vicente), Trav. Antônio Francisco de Faria e Rua EdmurBaldi (ao
lado do campo da União) do Bairro da Vila Nova, que se encontram desnivelados e quebrados;n.º 562/
2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo a pavimentação asfáltica de todas as ruas do loteamento
“Montini”; n.º 563/2013, reiterandopedido anterior, sugerindo a pavimentação asfáltica das seguintes
ruas do Bairro da Santa Cruz: Rua Nossa Senhora de Fátima; Rua Santo Expedito; Rua Alagoas e Rua
Piauí; n.º 564/2013, sugerindoo nivelamento e o cascalhamento da estrada do bairro do Livramento,
conforme especifica;
Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito:n.º
550/2013, sugerindoo nivelamento e o cascalhamento da estrada do bairro dos Rubins, mais especificamente,
na primeira rua à esquerda após a escola, sentido cidade ao bairro; n.º 551/2013, reiterandopedidoanterior,
sugerindoa realização de reparos e melhoria na iluminação da Rua Coronel Egídio Borges dos Santos, Vila
Palmira; n.º 554/2013, sugerindoa realização de competentes estudos visando assegurar a oferta de
refeições aos trabalhadores da educação das Escolas Públicas de nosso município, quando houver alimento
excedente, sem prejuízo da alimentação escolar, do auxílio-alimentação concedido aos servidores ou de
quaisquer outros benefícios com semelhante finalidade que possam perceber; n.º 559/2013, sugerindoa
realização da reforma necessária no prédio da Escola Municipal Professora Esther de Camargo Toledo
Teixeira, a fim de oferecer melhores condições aos alunos, professores e demais servidores que exercem
suas funções nessa escola; n.º 560/2013, sugerindoa designação de varredores para a Rua Antônio
Leopoldino, conforme pedido de moradores; n.º565/2013, sugerindoa pavimentação asfáltica da estrada
que liga o Bairro do Jaboticabal ao Bairro do Ferreirinhas.
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito:n.º 528/2013 ,
reiterandopedidoanterior, sugerindoa colocação de uma lombada na Rua Padre Silvio Volpicelli, situada no
Bairro da Aparecidinha, mais precisamente em frente à igreja local; n.º 529/2013, reiterandopedidoanterior,
sugerindo para que interceda ao setor competente a fim de que sejam instalados postes com braços de luz
no Bairro dos Pereiras nas proximidades da chácara Rodrigues; n.º 530/2013, reiterandopedidoanterior,
sugerindointercessão à Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho sugerindo que o município de
Socorro seja para contemplado com a instalação de um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); n.º
531/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo para que seja estudada a possibilidade da construção de
uma área de lazer com playground no Bairro dos Nogueiras; n.º 532/2013, reiterandopedidoanterior,
sugerindoque seja implantada uma lombada na Rua Juvenal de Souza Pinto, próximo ao nº 95, Jardim
Araújo; n.º 533/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindoa construção de uma quadra poliesportiva no
Bairro do Oratório; n.º 534/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo que providencie com o
departamento competente a verificação do problema com as águas da chuva no trecho entre a Escola e
a Igreja do Bairro do Oratório; n.º 535/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo a instalação de um
semáforo no cruzamento das Ruas Coronel Fidélis Domingues com Juvenal de Souza Pinto e Pompeu
Conti; n.º 536/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo para que providencie a instalação de três
postes com braço de luz na Travessa Aristeu de Souza Pinto, nas proximidades do nº 107; n.º 537/2013,
reiterandopedidoanterior, sugerindo que fossem tomadas providências para a prevenção de acidentes no
cruzamento existente na Av. Dr. Rebouças com a Rua Dr. Carlos Norberto, defronte ao lava rápido do
Posto de Gasolina; n.º 538/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindoestudos quanto a revitalizar e, se
possível, a instalação de um playground na Praça existente no Bairro São Bento; n.º 539/2013,
reiterandopedidoanterior, sugerindo a instalação de um semáforo na junção das ruas Visconde do Rio
Branco, Dr. Halim Feres e Bernardino de Campos; n.º 540/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo a
construção de uma creche no Bairro da Aparecidinha; n.º 541/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo
o asfaltamento de um pequeno trecho da estrada de acesso as propriedades localizadas á margem da
Rodovia do Contorno, que faz parte da Rodovia José Vicente Lomônico, na altura do nº830 (trevo para
Bueno Brandão); n.º 542/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindoa implantação de uma lombada na
Rua Baiunias, próximo ao nº 228, Bela Vista; n.º 543/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo o asfaltamento
da Travessa dos Expedicionários, localizada atrás do campo esportivo do Clube da Associação; n.º 544/
2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo a revitalização da praça localizada na Rua Ibraim Nobre, em
frente ao n° 337, Bairro Vila Nova; n.º 545/2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo para que seja
asfaltada a estrada localizada no Bairro dos Cubas, que parte da  Rodovia Deputado Antônio Silva Cunha
Bueno, sentido Socorro – Lindóia passando a selaria Zamboim, segunda entrada à direita;  n.º 546/2013,
reiterandopedidoanterior, sugerindo para que sejam recolocados os paralelepípedos da Rua Nagib Jorge
que se encontram desnivelados, causando inúmeros transtornos aos moradores e transeuntes; n.º 547/
2013, reiterandopedidoanterior, sugerindo a construção de uma praça com playground na Rua Dr. Hugo
Rocha no Bairro Vila Palmira, precisamente defronte ao nº 82; n.º 548/2013, reiterandopedidoanterior,
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sugerindoa construção de um bueiro (boca-de-lobo) na Rua Santo André entre o n.º 125 e 149; n.º 567/
2013, reiterandopedidoanterior, sugerindoo nivelamento e o cascalhamentodo leito darua Eupidio de
Andrade, no bairro do Jardim Araújo, conforme pedido de moradores;
Indicação dos vereadores Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, João Henrique Meira
Sousa, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Pedro Sabio Nunes e
Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor Prefeito: n.º 566/2013, sugerindoo encaminhamento
a esta Casa de Leis de um Projeto de Lei dispondo sobre a regulamentação de dejetos fecais de animais em
vias e espaços públicos, conforme cópia em anexo.
O senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA

Em 1.ª discussão e votação
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 Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 67/2013 do senhor Prefeito: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. Deliberação do Plenário: aprovado por cinco votos favoráveis e
três contrários;
Projeto de Lei n.º 68/2013 do senhor Prefeito: denomina o CEMEI localizado na Rua Otávio Zucato,
453, conforme especifica.Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Sessão Extraordinária de 19 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 n.º 67/2013 do senhor Prefeito: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. Deliberação do Plenário: aprovado por cinco votos favoráveis e
três contrários;
Projeto de Lei n.º 68/2013 do senhor Prefeito: denomina o CEMEI localizado na Rua Otávio Zucato,
453, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

COMUNICADO DE ABERTURA DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços visando a realização de concurso público
para o preenchimento de vagas do quadro de pessoal da Câmara Municipal da Estância de Socorro

CONVITE Nº 01/2013
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, no termos do art. 22, § 3.º,da Lei n.º8.666/93, comunica, a
todos os interessados, que estará realizando o Procedimento Licitatório n.º 07/2013/CMES – CONVITE
nº 1/2013, do tipo menor preço global, a fim de contratar empresa especializada na Prestação de Serviços,
visando a realização de concurso público para o preenchimento de vagas do seu quadro de pessoal da
Câmara Municipal da Estância de Socorro, conforme especificações do Edital através da Dotação
Orçamentária n.º 01.031.0001.2.0002/3.3.90.39.00 valor R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cabendo
aos eventuais interessados que não tiverem sido formalmente convidados manifestarem seu interesse até
as 14h (quatorze horas) do dia 30/08/2013, estando prevista a abertura dos convites para as 14h30
(quatorze horas e trinta minutos) do dia 02/09/2013.  Os interessados poderão obter maiores
esclarecimentos e cópia do edital junto à Câmara Municipal da Estância de Socorro, situada à Rua
AntonioLeopoldino nº 197, Centro, Socorro, Estado de São Paulo, tel: (19) 3895-1559/38951398, de 2ª
à 6ª feira, no horário das 10 às 18 horas e através do site www.camarasocorro.com.br

Socorro, 21 de agosto de 2013.

João Pinhoni Neto
Presidente da Câmara Municipal

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as Sessões Ordinárias,
que se realizam às 1.ª e 3.ª segundas-feiras, a partir das 20h,são transmitidas 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 Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social informa que os beneficiários do
Programa Bolsa Família, que estão á mais de 90 dias sem sacar o benefício, deverão comparecer
imediatamente ao Banco (Caixa Econômica Federal) ou nas Lotéricas para realizar o saque dos
valores, até a data 26/08/2013, pois senão, terão o benefício cancelado.
Segue abaixo relação dos beneficiários com parcelas do benefício a vencer:

Beneficiários do Programa Bolsa
Família poderão perder o Benefício
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Festa de Agosto registrou grande público e manteve tradições
Padre Juarez de Castro e a dupla Cézar e Paulinho foram os campeões de público

A segunda semana de atrações
da Festa de Agosto 2013 apresentou
grandes shows à população socor-
rense que lotou a Praça da Matriz
durante o feriado e final de semana
passado.

Na terça-feira, 13, a Orquestra
Sinfônica da Unicamp fez uma majes-
tosa apresentação na Igreja da
Matriz lotada. Na sequência houve
show com o grupo de pagode Os
Travessos. Na noite seguinte, a
grande atração foi o grupo Negri-
tude Jr.

A quinta-feira, 15, data quando
é celebrado o Dia da Padroeira,
Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, foi marcada por grande ativi-
dade religiosa, culminando no show
do Padre Juarez de Castro. Durante
seu show, o Padre chamou ao palco
autoridades políticas e o Padre
Vicente Rosa Jr., da Paróquia Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro.

O Padre Juarez de Castro foi
ovacionado pela plateia ao dizer:
“Socorro tem uma linda tradição de
100 anos de festa e novena, apesar
disso é a primeira vez que temos um
show católico, parabéns à adminis-
tração. Espero que isso também se
torne tradição”.

A dupla Mauricio e Mauri
encerrou a noite agitando o público
com muito sertanejo, incluindo

sucessos de seus 24 anos de carreira
e até mesmo dos irmãos Chitão-
zinho e Xororó.

A música instrumental voltou
a ser destaque com as apresentações
do Conjunto de Metais e o Grupo
de Choro, ambos do Conservatório
de Tatuí. A Corporação Musical
Santa Cecília, de Socorro, também
realizou diversas apresentações,
incluindo a tradicional alvorada, que
percorreu as ruas de Socorro nas
manhãs dos dias 13, 14 e 15.

O grande show da noite de
sábado, 17, ficou a cargo da dupla
Cézar e Paulinho, para um dos
maiores públicos presentes nesta
edição da festa. O bom humor e o
ritmo alegre da dupla contagiou a
todos.

A última noite do evento
contou com apresentação da Or-
questra de Viola Caipira Morena da
Fronteira, de Socorro, e a banda
Fattus. Apesar de chuva, o público se
fez presente para prestigiar as
últimas atrações e a queima de
fogos.

Paralelamente à realização da
Festa de Agosto na Praça da Matriz,
com as barracas de comes e bebes,
roupas e brinquedos, aconteceu na
Praça 9 de Julho (Fórum), de 13 a 18
de julho a Festa do Morango, com
atrações musicais, artesanais, gastro-
nômicas e brinquedos.


