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Educação
PORTARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE SOCORRO Nº 01, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013.
                   

“Dispõe sobre matrículas nas Escolas Municipais’’

O Conselho Municipal de Educação do Município de Socorro, visando uniformizar 
procedimentos sobre as matrículas nas Escolas Municipais, expede a presente portaria:

Artigo 1º Fica estabelecido a data – base para a matrícula de alunos nas Escolas Municipais a saber:
I-Educação Infantil:
a) Maternal - completar 3 anos até 30/06 do corrente ano;
b) Jardim I - completar 4 anos até 30/06 do corrente ano;
c) Jardim II - completar 5 anos até 30/06 do corrente ano;
II- Ensino Fundamental
1º ano- completar 6 anos até 30/06 do corrente ano;
III- Educação de Jovens e Adultos – completar 14 anos até o primeiro dia letivo do corrente ano.

Parágrafo Único – O aluno recebido em transferência de outra rede poderá em caráter 
excepcional ser matriculado em continuidade no Jardim I, Jardim II e 1º ano com idade diferente da data limite 
fixada nos incisos I e II deste artigo. O aluno que já se encontra matriculado na rede Municipal de ensino segue 
o fluxo normal obedecendo à data base anterior estabelecida. 

Artigo 2º Os alunos de educação infantil matriculados nas Creches serão distribuídos em 
salas respeitando-se o limite abaixo - relacionados:

I - Berçário I - 4 meses a 1 ano;
II - Berçário II - 1 ano a 1 ano e oito meses;
III - Mini -Grupo -1 ano e oito meses a dois anos e seis meses;
IV - Mini – Maternal –dois anos e seis meses até 3 anos.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor a partir de 01 de outubro de 2013.

Socorro, 30 de setembro de 2013.

Viviane Casagrande Ribeiro
Presidente do CME

PORTARIA Nº 01, DE  30  DE SETEMBRO DE 2013.
“Homologa a Portaria n.º01/2013 do Conselho Municipal de Educação e dá outras providências.”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito Municipal da Estância 
de Socorro, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:   
 

Art. 1.º - Homologar a portaria n.º 01/2013 do Conselho Municipal de Educação, aprovada 
em reunião plenária de 30 de setembro de 2013, que “Dispõe sobre matriculas nas Escolas Municipais”.

Art. 2.º - Caberá a Secretaria Municipal de Educação tomar as providências necessárias para 
o fiel cumprimento da referida.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de outubro de 2013.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal

   INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013
“Fixa critérios para análise e pontuação de títulos no processo anual de atribuição de 
classes e aulas no âmbito da Rede Municipal de ensino da Estância de Socorro e dá 
providências correlatas”.

CÉLIA MARIA MONTI VIAM ROCHA, Secretário Municipal de Educação da Estância de 
Socorro, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 65 da Lei 
Complementar nº 171, de 9 de dezembro de 2011, e considerando:

- A necessidade de instruir previamente os servidores docentes acerca da avaliação e 
validação de títulos para fins de contagem de pontos para o processo de atribuição de classes e aulas do ano 
letivo de 2014;

- Os princípios constitucionais da Eficiência, Legalidade, Impessoalidade e Imparcialidade que 
devem nortear os atos administrativos,

- A Supremacia do Interesse Público educacional, que impõe à Administração a busca da 
efetividade da formação profissional como forma de oferecer ao educando ensino de qualidade;

RESOLVE:
Art. 1º - Para fins exclusivos do processo anual de atribuição de classes e aulas, considerar-

se-á como títulos:
I - Diplomas ou certificados de conclusão de pós graduação lato sensu e pós graduação 

stricto sensu, todos na área da Educação, quando emitidos por Instituições de Ensino Superior devidamente 
reconhecidas pelo Ministério da Educação;

II - Certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional, na área da Educação, 
emitidos por órgãos ou entidades educacionais públicas ou privadas cujo objeto social seja, imprescindivelmente, 
relacionado à capacitação docente.

§1º - Os certificados ou diplomas de pós graduação stricto sensu somente terão validade 
quando forem reconhecidos pelo Ministério da Educação, conforme determina a Resolução CNE/CES nº 
01/2001, razão pela qual o mencionado reconhecimento deverá constar do certificado ou diploma, ou, na falta, 
deve ser comprovado pelo servidor mediante apresentação de declaração formal da instituição de ensino ou 
outro documento hábil.

§ 2º - Os certificados dos cursos de pós graduação lato sensu somente serão aceitos se forem 
emitidos de acordo com o disposto no art. 7º  da Deliberação CNE/CES nº 01/2007. 

§ 3º - Os certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional somente 
serão aceitos quando dos mesmos constar a identificação da instituição promotora, bem como a indicação de 
seu CNPJ, a carga horária e histórico ou programa do curso.

§4º– Somente serão consideradas cópias dos títulos apresentados à Secretaria Municipal da 
Educação quando apresentados e conferidos com o original pelo Diretor.

Art. 2º - Em relação aos cursos de que trata o inciso I do artigo 1º atribuir-se-á pontuação 
apenas para um dos certificados de cada nível de graduação, a saber:

I – pós graduação lato sensu;
II – pós graduação strito sensu em nível de mestrado;
III – pós graduação stricto sensu em nível de doutorado.
Parágrafo único: Os certificados citados no inciso II e III serão pontuados independentemente 

de sua data de expedição ou conclusão.
Art. 3° - Os certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional a que 

se refere o inciso II do artigo 1°, apenas serão considerados se forem referentes a cursos realizados no ano 
imediatamente anterior àquele para o qual se der a atribuição de classes ou aulas. 

Art. 4º - Aos títulos de que trata esta Instrução Normativa serão atribuídos pontos na 
seguinte conformidade:

a) diploma de mestre na área da educação: 5 (cinco) pontos;
b) diploma de doutor na área da educação: 6 (seis) pontos;
c) certificado de pós-graduação na área da educação, com duração mínima de 360 

(trezentos e sessenta) horas: 4 (quatro) pontos - certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 
2012 a 30 de novembro de 2013;

d) Certificado de curso de especialização, na área da educação, com duração mínima de 
30 (trinta) e máxima de 100 (cem) horas: 0,5 (meio) ponto por certificado emitido entre o período de 01 de 
dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013, limitado ao máximo de 1 (um) ponto;

e) Certificado de curso de especialização, na área da educação, com duração superior a 100 
(cem) horas e inferior a 180 (cento e oitenta): 1,0 (um ponto) por certificado emitido entre o período de 01 
de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013, limitado ao máximo de 2 (dois) pontos;

f) Certificado de curso de especialização, na área da educação, com duração igual ou 
superior 180 (cento e oitenta) horas: 1,5 (um ponto e meio) por certificado emitido entre o período de 01 de 
dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013, limitado ao máximo de 3 (três) pontos.  

g) Certificado de cursos ou treinamentos de extensão cultural em áreas correspondentes 
ao Magistério, com duração mínima de 30 (trinta) horas: 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por 
certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013, limitado ao 
máximo de 1 (um) ponto. 

§1º - A pontuação de que tratam as alíneas d a g serão reduzidas à metade na hipótese de 
cursos à distância e para o máximo de 2 (dois) certificados.

§2º - A soma da pontuação referente aos cursos referidos nas alíneas d, e, f e g limitar-se-á à 
metade do total de pontos obtidos pelo candidato no quesito tempo de serviço.

Art. 5º- Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.

Estância de Socorro, 16 de outubro de 2013.

CÉLIA MARIA MONTI VIAM ROCHA
Secretário Municipal de Socorro

 RESOLUÇÃO Nº 03/2013
 

A DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO da Prefeitura Municipal da Estância de 
Socorro expede a presente resolução para alterar o trânsito nas seguintes vias 
públicas, conforme elencado:
Art. 1º - Rua José Maria de Azevedo e Souza terá o seu sentido de direção invertido da Praça 

Nove de Julho até o entroncamento com a Rua Padre Antonio Sampaio excetuando a quadra da Praça Nove de 
Julho que terá o seu sentido mantido na direção da Rua XV de Novembro. O trecho compreendido da mesma 
entre a Rua Treze de Maio até a Rua Padre Antonio Sampaio não será alterado.

Art. 2º - Rua Marechal Deodoro terá o seu sentido de direção invertido da Rua Treze de 
Maio até o entroncamento com a Rua XV de Novembro e alterado o lado de estacionamento. (lado direito 
da via).

Art. 3º - Rua José Bonifácio terá o seu sentido de direção invertido da Rua XV de Novembro 
até o entroncamento com a Rua Treze de Maio e inalterado o estacionamento. (lado direito da via).

Art. 4º - Rua XV de Novembro será de sentido único iniciando no entroncamento com a 
Rua Marechal Deodoro dando continuidade a Rua Etore Mantovani até o entroncamento com a Rua General 
Glicério, permitindo-se o estacionamento em ambos os lados da via.

Art. 5º - Rua General Glicério será de sentido único do entroncamento da Rua Etore 
Mantovani até o entroncamento com a Rua Marechal Floriano Peixoto, permitindo-se o estacionamento do 
lado direito da via.

Art. 6º - Praça Rachid José Maluf será alterado o trânsito em seu entorno, tornando-se 
sentido único de direção da Rua João Leonardeli sentido Rua Mazolini passando por trás da Antiga Rodoviária, e 
sentido único de direção do entroncamento da Rua Mazolini sentido Rua João Leonardeli passando pela frente 
da Antiga Rodoviária, permitindo-se o estacionamento nas vagas delimitadas. 

Art. 7º - Avenida Dr. Rebouças será de sentido único do entroncamento da Rua Dr. Carlos 
Norberto até o entroncamento com a Rua Campos Salles, permitindo-se o estacionamento em 45º.

Art. 8º - Rua Campos Salles será de sentido único do entroncamento da Avenida Dr. 
Rebouças até o entroncamento com a rua Dr. Renato Silva permitindo-se estacionamento em 45º.

Art. 9º - Rua XV de Novembro o lado de estacionar será alterado para o lado impar (Clube 
XV de Agosto) do trecho compreendido do entroncamento da Rua José Bonifácio até o entroncamento com 
a Rua Alfredo de Oliveira Santos.

Art. 10º - Rua Alfredo Carvalho Pinto o lado de estacionar será alterado para o lado direito 
da via do entroncamento da Rua José Bonifacio até o entroncamento com a Rua José Ângelo Calafiori.

Esta resolução entrará em vigor a partir de 22 de Outubro de 2013, revogadas as 
disposições contrárias.

César Augusto de Oliveira
Chefe da Divisão de Trânsito

Trânsito

Festa das Crianças atraiu grande 
público no Centro de Exposições

O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com as de-
mais secretarias, apresentou diversas opções gratuitas de lazer e alimentação para as crianças 

presentes e seus familiares
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Portarias
PORTARIA Nº 6441/2013

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, por aposentadoria, espécie 32, Benedito 
Cardoso de Faria - CTPS 053766 - Série 303ª-SP, ocupante do emprego permanente de Trabalhador 
Braçal, a partir de 01 de Outubro de 2013.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de outubro 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 6442/2013
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 - Contratar por tempo determinado, conforme Lei Municipal nº 3.077/2005 e 
Lei nº 3422/2010, obedecendo à ordem de classificação do concurso público Edital nº 01/2012, para ocupar 
o emprego de Professor Adjunto I, com término previsto para o último dia letivo em 20 de Dezembro 
de 2013:

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de outubro 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 6443/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Roberta Cazella Aguera - CTPS 079807- Série 00321ª-SP, para ocupar o 
emprego em comissão de Chefe da Divisão do Horto, Praças, Parques e Jardins - referência 35, a partir 
de 01 de outubro de 2013.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de outubro 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 6444/2013

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: 
- Rosiane Kátia de Godoi Vaz de Lima - CTPS 11715 - Série 00263ª-SP, ocupante do 

emprego permanente de Secretário de Escola a partir de 07 de Outubro de 2013.
- Sheila Viviane Zanesco - CTPS 77409 - Série 00335ª-SP, ocupante do emprego 

permanente de Escriturário a partir de 09 de Outubro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de outubro 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 6445/2013
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° - Conceder a licença para o servidor Arnaldo Benedito de Oliveira, RG. 
15.924.341, ocupante do emprego permanente de Agente Comunitário de Saúde da Família, sem 
vencimentos ou remuneração para tratar de interesses particulares por 03 (meses), nos termos da Lei 
Complementar nº 197/2012 - Capítulo XII - Artigo 100, durante o período de 08 de outubro de 2013 a 05 de 
janeiro de 2014.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de outubro 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 6446/2013
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°. Ficam nomeados os servidores abaixo descritos para compor a Equipe Técnica que 
representará a Instituição Pública Municipal como Grupo Executivo Local - GEL, nos termos do inciso 
II, letra “a” da Cláusula Terceira do Convênio 041/2011 celebrado com o Governo  do Estado de São Paulo 
através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, objetivando a elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e sua consolidação no Plano Estadual de Saneamento Básico em conformidade com as 
diretrizes gerais instituídas pela Lei Federal nº  11.445/2007:

Coordenador: João Batista Preto de Godoy – Secretário de Meio Ambiente

Membros:
Rodrigo Francisco Cabral Teves – Secretário dos Negócios Jurídicos
Débora  Soriano  Rostirola – Chefe da Supervisão de Vigilância em Saúde 
Felipe Nunes Tasca – Secretário de Planejamento e Urbanismo

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de outubro 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 6447/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

RESOLVE:

CONSIDERANDO a existência, no quadro de pessoal da Administração, de vagas a serem 
preenchidas, gradualmente, de acordo com as necessidades de serviço,

CONSIDERANDO o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos;

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar a COMISSÃO FISCALIZADORA do Concurso e Processo seletivo 
Simplificado, a serem realizados, para preenchimento de empregos vagos regidos pelo Regime Celetista a  qual  
será  formada pelos  membros a seguir relacionados, os quais terão as atribuições de fiscalizar o trabalho a 
ser realizado pelo INSTITUTO QUALICON, empresa contratada para organização, aplicação e correção do 
Concurso e Processo Seletivo Simplificado:

1) Christiane Gurgel Barbosa 
2) Rodrigo Francisco Cabral Teves 
3) Marcos Roberto de Oliveira Preto

Art. 2º - A Comissão Fiscalizadora terá a responsabilidade de cumprir e exigir que se cumpra 
as determinações legais e as estabelecida nos editais.

Art. 3º - Fica designada a Presidente da Comissão Fiscalizadora nesta Portaria Christiane Gurgel Barbosa.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro 16 de outubro de 2013.

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

Decretos
DECRETO Nº. 3181/2013

“Suplementação de Dotação Orçamentária”

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

DECRETA:

Art. 1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Contabilidade um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais), para reforço das seguintes dotações 
do orçamento vigente:

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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de 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. 3203/2013

“Suplementação de Dotação Orçamentária”

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

Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria de Finanças – Contabilidade um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 404.534,50 (Quatrocentos e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e 
Cinquenta Centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de Setembro 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 3210/2013
  

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

DECRETA:  

Art. 1º - Fica autorizada a Permuta do Ponto 21, localizado no Novo Terminal Rodoviário, 
Estrada Vicinal Farmacêutico Oswaldo Paiva, permissionário Edson Donizetti Polli,  cadastro municipal 
740265, com o Ponto nº 1 e 2, localizado na Rua Capitão Sobrinho e Estação Rodoviária, permissionário José 
Gamba, cadastro municipal 522339 nos termos do § 3º do artigo 71 da Lei nº 2981/2002.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de outubro 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 3211/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS.

CONSIDERANDO o artigo 4º da Lei Complementar 57/2001 alterado pelo artigo 2º da 
Lei Complementar 146/2010 que institui as Tabelas de Valores por metro quadrado do tipo da construção e 
terreno;

CONSIDERANDO o parágrafo 3º do artigo 32 da Lei Complementar 59/2001 e alterado 
pelo artigo 1º da lei Complementar 136/2009;

CONSIDERANDO que o índice inflacionário apurado pelo IPCA/IBGE é de 5,55% (cinco 
vírgula cinquenta e cinco por cento) para o período de Outubro/2012 a Setembro/2013.

DECRETA:

Art. 1º - As Tabelas de que trata o artigo 2º da Lei Complementar 146/2010 que alterou o 
artigo  4º da Lei Complementar 57/2001, e estabelecem a forma de apuração do valor venal de imóveis, sobre 
o qual será aplicado o coeficiente de correção, descrito no artigo 3º da Lei Complementar nº 59/2001alterado 
pela lei 136/2009, para efeito de lançamento do IPTU, passam a vigorar, para o exercício de 2014, com os 
seguintes valores: 

I - TABELA DE VALORES DO METRO QUADRADO DO TIPO DA CONSTRUÇÃO

II – TABELA DE VALORES DO METRO QUADRADO DO TIPO DE TERRENO

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de outubro 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 3212/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS.

CONSIDERANDO  a necessidade de providências para o bom andamento dos trabalhos 
junto as Secretarias Municipais, resultando em eficiência do serviço público;

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para entrega de 
atestado médico junto ao Protocolo Geral, contados da data da emissão do atestado, o não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará em ser considerada a falta injustificada.

Art. 2º - Fica instituído o uso obrigatório de crachá a todos os servidores municipais durante 
o seu período de trabalho independente de estar ou não em seu local de trabalho desde que esteja em serviço. 

§ 1º - O uso obrigatório será após o recebimento do crachá com a chefia imediata.
§ 2º - No caso de perda do crachá o servidor deverá repor aos cofres públicos o valor de 

custo do mesmo.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de outubro 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
Errata de Extrato de Contratos:

Onde lê-se:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: COMERCIAL 
DELATTO LTDA - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO 
E PERECIVEIS POR UM PERIODO ESTIMADO DE 03 DIAS, VISTO QUE O  PREGÃO 42/2013 FOI 
HOMOLOGADO EM 06/08/2013 ESTA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO.  VALOR: R$ 27.710,00. 
ASSINATURA: 19/08/2013. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta ) dias. PROCESSO Nº 132/2013/PMES. 
– DISPENSA Nº 032/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: CASA DE DOCES 
SOCORRENSE LTDA ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO 
E PERECIVEIS POR UM PERIODO ESTIMADO DE 03 DIAS, VISTO QUE O  PREGÃO 42/2013 FOI 
HOMOLOGADO EM 06/08/2013 ESTA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO. VALOR: R$ 22.127,64. 
ASSINATURA: 19/08/2013. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta ) dias. PROCESSO Nº 132/2013/PMES. 
– DISPENSA Nº 032/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: FONSECA & LEAL 
PADARIA LTDA - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO 
E PERECIVEIS POR UM PERIODO ESTIMADO DE 03 DIAS, VISTO QUE O  PREGÃO 42/2013 FOI 
HOMOLOGADO EM 06/08/2013 ESTA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO.  VALOR: R$ 4.425,00. 
ASSINATURA: 19/08/2013. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta ) dias. PROCESSO Nº 132/2013/PMES. 
– DISPENSA Nº 032/2013.

Leia-se:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: COMERCIAL 
DELATTO LTDA - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO 
E PERECIVEIS POR UM PERIODO ESTIMADO DE 03 DIAS, VISTO QUE O  PREGÃO 42/2013 FOI 
HOMOLOGADO EM 06/08/2013 ESTA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO.  VALOR: R$ 27.710,00. PROCESSO 
Nº 132/2013/PMES. – DISPENSA Nº 032/2013. EMPENHO: 14/08/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: CASA DE DOCES 
SOCORRENSE LTDA ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO 
E PERECIVEIS POR UM PERIODO ESTIMADO DE 03 DIAS, VISTO QUE O  PREGÃO 42/2013 FOI 
HOMOLOGADO EM 06/08/2013 ESTA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO. VALOR: R$ 22.127,64. PROCESSO 
Nº 132/2013/PMES. – DISPENSA Nº 032/2013. EMPENHO: 14/08/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. CONTRATADO: FONSECA & LEAL 
PADARIA LTDA - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO 
E PERECIVEIS POR UM PERIODO ESTIMADO DE 03 DIAS, VISTO QUE O  PREGÃO 42/2013 FOI 
HOMOLOGADO EM 06/08/2013 ESTA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO.  VALOR: R$ 4.425,00. PROCESSO 
Nº 132/2013/PMES. – DISPENSA Nº 032/2013. EMPENHO: 14/08/2013.

Socorro, 06 de setembro de 2013.

Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitação.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao 

disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do Processo Nº 140/2013/PMES – Convite Nº 036/2013, 
referente à Aquisição de peças e contratação empresa especializada para montagem da maquina 
Caterpillar D6c série 24U conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência 
do edital, conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal de Licitações, de 10/10/2013, para as 
empresas: DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA pelo valor total de R$ 14.431,38 
(Quatorze Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos) para o lote 01; e para a empresa 
PERONI&PERONI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME pelo valor total de R$ 4.800,00 (Quatro Mil 
e Oitocentos Reais) para o lote 02. 

Socorro, 16 de outubro 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 07 de outubro 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: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinárias de 16 de Setembro de 2013. Deliberação do Plenário: aprovadas 
por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício n.º 414/2013: solicita o uso da Tribuna para o Secretário de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, senhor Marcelo 
Mantovani Frattini.  Deliberação do senhor Presidente: Em conformidade com o art. 305 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, designo o uso da palavra pelo Sr. Marcelo Mantovani Frattini na sessão ordinária desta data;
Ofício n.º 416/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 30/2013, do Vereador Pedro Sabio Nunes, acerca da 
iluminação pública no bairro da Camanducaia. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 
Ofício n.º 417/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informações n.º 29/2013, do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior, 
acerca da ocupação de cargos comissionados no Poder Executivo Municipal. Deliberação do senhor Presidente: à disposição 
dos vereadores; 
Ofício n.º 418/2013: encaminha prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de agosto de 2013. Deliberação 
do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de 
pareceres; 
Ofício n.º 686/2013: encaminhando relatório da Audiência Pública da Saúde ocorrida em 24/09/2013. Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos vereadores; 
Ofício n.º 421/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 83/2013 que “denomina Prof.ª Elisabeth Frias Pares a Escola Municipal 
da Aparecidinha”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Ofício n.º 422/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 84/2013 que “denomina ‘Prof.ª Tarsila Picarelli Marcolino’ o CMEI 
localizado à Rua Otávio Zucato, 453”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para 
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 423/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 85/2013 que “dispõe sobre a produção e comercialização de produtos 
derivados do leite no município de Socorro e dá outras providências”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às 
Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Ofício n.º 424/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 86/2013 que “dispõe sobre a produção e comercialização de produtos 
embutidos derivados de carnes, sob a forma artesanal, no município de Socorro e dá outras providências”. Deliberação do 
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Ofício n.º 425/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 87/2013 que “altera o inciso I do artigo 3.º e parágrafos 1.º e 3.º do 
artigo 5.º e revoga o parágrafo 4.º do mesmo artigo da Lei Municipal n.º 3.268/2008 que criou o Fundo Municipal de Habitação 
de Interesse Social – FMHIS e institui o Conselho Gestor do FMHIS” para apreciação em regime de urgência. Deliberação do 
senhor Presidente: projeto já instruído com os pareceres das Comissões Permanentes, portanto encaminhe-se à Ordem do 
Dia para discussão e votação;
Ofício n.º 17/2013 do Conselho Municipal de Saúde: em resposta à solicitação da Comissão Permanente de Justiça 
e Redação acerca do Projeto de Lei n.º 79/2013 que “dispõe sobre a implantação de Terapia Complementar no município”, 
destaca a importância do projeto em alguns sentidos, porém sugere cautela em sua implantação tendo em vista que a mesma 
não substitui a medicina convencional e não faz parte da Atenção Básica da Saúde. Deliberação do senhor Presidente: informo 
os senhores Vereadores que o presente ofício já foi devidamente encaminhado para análise da Comissão Permanente de Justiça 
e Redação; 
Ofício n.º 434/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 88/2013 que “estima a receita e fixa as despesas do município de Socorro 
para o exercício de 2014”. 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 a 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 703/2013: acusa o recebimento da indicação n.º 568/2013, do Vereador João Pinhoni Neto, e presta informação 
quanto a realização mensal de cirurgias dentro do Programa Pró Santa Casa. Deliberação do senhor Presidente: à disposição 
dos vereadores;
Ofício n.º 704/2013: acusa o recebimento da indicação n.º 578/2013, do Vereador João Pinhoni Neto, e presta informação 
quanto ao funcionamento do  centro de referência da mulher no Centro da Saúde II. Deliberação do senhor Presidente: 
à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 705/2013: acusa o recebimento da indicação da indicação n.º 555/2013, do Vereador João Pinhoni Neto, e presta 
informação quanto ao atendimento dos munícipes através do Programa de Saúde da Família. Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 441/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 31/2013, do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, que 
solicitou cópia de procedimentos licitatórios. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 442/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 33/2013, do Vereador João Pinhoni Neto, acerca do 
impedimento de trabalhadores de escolas públicas fazerem refeições com os alunos. Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores;
Ofício n.º 443/2013: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 32/2013, do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, 
acerca dos cardápios oferecidos nas escolas da Rede Municipal de Ensino e no Centro de Convivência do Idoso. Deliberação 
do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 444/2013: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 11/2013 que “cria o emprego de provimento efetivo 
de monitor de transporte escolar no quadro geral de servidores constante da Lei Complementar n.º 197 de 27-11-2012 e dá 
outras providências correlatas”. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração 
de pareceres.

Expediente encaminhado por diversos
Comunicados do Ministério da Saúde: informam a liberação de recursos para o município no valor total de R$ 201.512,80 
para pagamento de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o município no valor de R$ 111.611,86 
para pagamento de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício N.º 1093/2013-DAB/SAS/MS do Ministério da Saúde: encaminha resposta ao Requerimento n.º 16/2012, do 
Vereador João Pinhoni Neto, o qual solicitou liberação de recursos para estruturação da rede básica de saúde.  Deliberação do 
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 0880/2013 – EC/2.ª SEC do Deputado Estadual Edmir Chedid: informa o encaminhamento ao Secretário 
Chefe da Casa Civil do Requerimento n.º 139/2013, do Vereador João Pinhoni Neto, que solicita recursos para construção de 
um parque infantil na Creche Municipal do Bairro do São Bento. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 043/2013 da coordenadora do PROCON Municipal de Socorro: informa a tomada de providências em 
relação ao questionamento da população sobre preços de gás de cozinha em Socorro/SP. Deliberação do senhor Presidente: 
à disposição dos vereadores;
Ofício da SABESP – Unidade de Negócio Norte – MN: informa a previsão de gastos do município de Socorro com 
prestação de serviços pela SABESP para 2014 para elaboração de Lei Orçamentária.  Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores;
Ofício n.º 004/2013/CGAI/DEAF/SID-MC do Ministério das Comunicações: encaminha cópia de Acordo de 
Cooperação Técnica firmado entre o Ministério das Comunicações e o Município de Socorro/SP.  Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 203/2013-RCLT da 160.ª Subsecção da OAB/SP: convida para palestra “Empresa Individual e Responsabilidade 
Limitada” em 09/10/2013 às 19h30 na Casa do Advogado.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores.
Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 19/2013-DAF da presidência da Câmara: disponibiliza o balancete financeiro desta Casa referente ao mês 
de setembro de 2013. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento 
para pareceres; 
Projeto de Lei n.º 89/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina a via pública de Estrada das Duas Vertentes, 
conforme especifica.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de 
pareceres.
Projeto de Lei n.º 90/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: dispõe sobre a inclusão 
do Desfile de Cavaleiros e Amazonas 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 91/2013 de autoria do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: dispõe sobre propagandas e patrocínios 
de bebidas alcóolicas associadas ao esporte, no município de Socorro.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às 
Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 92/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina a Avenida de Marciano Pereira do Nascimento, 
conforme especifica. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei Complementar n.º 07/2013, das Comissões Permanentes de Justiça e Redação; 
de Finanças e Orçamento e de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano e Rural, do seguinte teor: 
O inciso X do art. 75 da Lei Complementar nº 120/2007, a que se refere o art. 6º do projeto de lei complementar nº 07/2013 
passa a ter a seguinte redação: “Art. 6º - ..... Art. 75 ...... ...... X -  a área permeável mínima será de 20% (vinte por cento) do total 
do lote, sendo o coeficiente de impermeabilização a somatória de toda as áreas impermeabilizadas”. Deliberação do senhor 
Presidente: emenda previamente instruída com pareceres;
Emenda n.º 02 ao Projeto de Lei Complementar n.º 07/2013, do Vereador Lauro Aparecido de Toledo, do 
seguinte teor: “Art. 8º - Fica incluída a categoria de uso de solo SE2.04  - Instituições públicas, tais como: câmara de 
vereadores, prefeitura, fórum, juizado de menores, cartório, tabelião, delegacia de polícia e assemelhados; a categoria C2.04 – 
Comércio  Varejista de médio porte, tais como: comércio de materiais de construção, lojas de departamentos, supermercados, 
lojas de eletrodomésticos, galerias de uso comercial e de serviços, concessionárias e revendas de veículos e assemelhados;  a 
categoria C2.05 – Comércio Varejista de grande porte, tais como: shoppings centers, hipermercados e assemelhados, na Zona 
de Atividade Industrial, do Anexo II da Lei Complementar nº 120 de 22 e outubro de 2007.” Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Resolução n.º 10/2013 da Mesa Diretora: institui o sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de 
Socorro e define as competências, atividades, responsabilidades e demais regulamentações dos procedimentos necessários. 
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Resolução n.º 11/2013 dos Vereadores Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula e João Henrique 
Meira Sousa: constitui Comissão de Representação para audiência com o Ministro da Educação.  Deliberação do senhor 
Presidente:  encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Resolução n.º 12/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: institui ‘Prêmio Prof. 
Dimas da Silveira Costa’ aos Professores destaque do ano.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões 
Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Moção n.º 09/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: apela às autoridades pelo não 
fechamento do Curso Médio do período noturno da Escola Estadual Helena José Bonfá. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de parecer;
Pedido de Informação n.º 34/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes ao senhor Prefeito: requer esclarecimentos 
sobre as mudanças realizadas no trânsito de nossa cidade. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Requerimentos de autoria conjunta dos vereadores solicitando a consignação em Ata de um Voto de Pesar: 
n.º 199/2013, pelo falecimento do senhor Olívio de Oliveira, ocorrido dia 13 de setembro; n.º 208/2013, pelo falecimento 
da senhora Vilma José Urbano da Cunha, ocorrido dia 04 de outubro; n.º 211/2013, pelo falecimento do senhor Paulo 
Montanheiro, ocorrido dia 03 de outubro. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento de autoria conjunta dos vereadores Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula e João 
Henrique Meira Sousa: n° 212/2013, requerendo a dispensa das formalidades regimentais, para a leitura, apresentação 
de parecer e votação do Projeto de Resolução n.º 11/2013, que constitui Comissão de Representação para audiência com o 
Ministro da Educação a fim de manter tratativa com o Ministro da Educação no próximo dia 09 de outubro de 2013 a partir 
das 14h em Brasília/DF. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 209/2013, requerendo a consignação em Ata de Voto de 
Congratulação ao Prefeito Municipal, Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto, pela passagem do Dia do Prefeito bem como 
pelo trabalho realizado, requerendo, ainda, a publicação oficial de mensagem em nome desta Casa. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 210/2013, requerendo para que seja oficiado o Governador 
do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, para que estude a possibilidade de destinar uma ambulância para o município de 
Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: nº 200/2013, requerendo para que 
seja oficiado o Deputado Federal Roberto Santiago, solicitando intercessão ao Governo Federal, a fim de destinar recursos 
financeiros para a aquisição de equipamentos de academia para realização de exercício ao ar livre, projeto que será instituído 
em nosso município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: nº 201/2013, requerendo para que seja 
oficiado o Deputado Estadual Beto Trícoli, solicitando intercessão ao Governo Estadual, a fim de destinar recursos financeiros 
para a aquisição de equipamentos de academia para realização de exercício ao ar livre, projeto que será instituído em nosso 
município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: nº 204/2013, requerendo para que seja 
oficiado às Operadoras de Telefonia Celular OI, TIM, CLARO e VIVO solicitando que sejam tomadas as providências necessárias 
em relação à qualidade do serviço de telefonia hoje disponível no bairro do Oratório, município de Socorro. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: nº 205/2013, requerendo a consignação 

em Ata de um Voto de Congratulação a Defesa Civil de Socorro pelo excelente serviço prestado a toda população no combate 
as queimadas ocorridas nos últimos dias no município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: nº 206/2013, requerendo a consignação 
em Ata de um Voto de Congratulação a Cia de Dança Transformarte pela brilhante apresentação na 1° Mostra de Dança 
realizada nos dias 27 e 28 de setembro de 2013 no Centro Cultural do município de Socorro. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Pedro Sabio Nunes: n° 203/2013, requerendo a consignação em Ata de um Voto de 
Congratulação a todos os atletas socorrense da Equipe Asa pela brilhante participação na Corrida Lagoa dos Pássaros realizada 
na cidade de Arthur Nogueira no dia 18 de agosto de 2013. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Pedro Sabio Nunes: n° 207/2013, requerendo para que seja oficiada a Secretária de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Dra. Mônika Bergamaschi, para que realize estudos no sentido de 
providenciar a destinação de um trator com implementos agrícolas (Patrulha Agrícola), para uso de pequenos produtores de 
nosso município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: n° 202/2013, requerendo para que seja oficiado o 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER/SP solicitando a construção de ponto de ônibus com assento e 
cobertura, na Rodovia Dr. Octavio de Oliveira Santos, mais precisamente no Km 8,5 nas imediações do Forró do Fiquer, 
conforme foto em anexo. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicação do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: n.º 630/2013, indicando reparos no calçamento da 
praça localizada na Rua Coronel Higino Borges dos Santos, Vila Palmira; n.º 657/2013, indicando que seja roçado o mato do 
terreno existente ao lado do PSF do Bairro Vila Palmira; 
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 627/2013, indicando a pintura da faixa de pedestres 
na Avenida XV de Agosto; n.º 628/2013, reiterando pedido anterior, indicando a pavimentação asfáltica na estrada Municipal 
do Bairro dos Rubins; n.º 638/2013, reiterando pedido anterior, indicando a colocação de lombadas, instalação de sonorizador 
e sinalização na Rua Estevan Bozolla; n.º 639/2013, reiterando pedido anterior, indicando a pintura de todas as lombadas 
existentes em nosso município; n.º 646/2013, reiterando pedido anterior, indicando providências a fim de realizar a limpeza e 
capina das margens do rio existente no Bairro Barão de Ibitinga; 
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 641/2013, reiterando pedido anterior, 
indicando a canalização da água da mina existente na Rua José Maria de Faria, ao lado dos apartamentos do CDHU, 
bem como seja estudada a possibilidade de se construir uma fonte nas proximidades do Centro Administrativo; 
n.º 653/2013, indicando que sejam instaladas duas lombadas na estrada Municipal do Bairro dos Moraes, conforme abaixo 
assinado anexo; n.º 656/2013, indicando que seja passada a máquina motoniveladora e procedido o cascalhamento na estrada 
do Bairro dos Faria, conforme especifica; 
Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito: n.º 619/2013, indicando 
o reparo da caixa de inspeção de esgoto localizada na rua Otávio Zucato, no Jardim Araújo; n.º 620/2013, indicando que sejam 
instalados mais cestos de lixo nas vias públicas do município, em especial na Travessa Dr. Francisco Pulino Bafero; n.º 621/2013, 
indicando as seguintes providências na Avenida Irmãos Picarelli: limpeza pública, coleta de lixo e recolocação de bancos; n.º 
626/2013, indicando o nivelamento e o cascalhamento da Rua Piauí localizado no Jardim Santa Cruz:; n.º 632/2013, indicando 
a compra de um terreno no Bairro do Oratório para a construção de uma creche; n.º 633/2013, indicando a aquisição 
de computador para o Postos de Saúde dos Bairros da Chave e Moraes; n.º 634/2013, indicando a designação de mais 
médicos para os Postos de Saúde da Família; n.º 635/2013, indicando o nivelamento, cascalhamento, bem como seja roçado 
o acostamento da estrada do Bairro Barão de Ibitinga, principalmente nas proximidades da escola do bairro; n.º 636/2013,  
indicando a fiscalização no Bairro do Oratório do esgoto a céu aberto e da vazão de detritos líquidos ali existentes; n.º 
637/2013, indicando a manutenção das calçadas, o reparo da iluminação e a instalação de cestos de lixo na Avenida Vicente 
Lomônico; n.º 652/2013, indicando que seja estudada a possibilidade de ceder provisoriamente o Posto de Saúde do bairro 
do Rio do Peixe, que está desativado, para a Associação do Corredor Turístico do Rio do Peixe; n.º 654/2013, indicando a 
construção de uma pista de corrida/cooper no Centro de Exposições João Orlandi Pagliusi; n.º 655/2013, indicando estudos 
a fim de enviar a esta Casa de Leis, com a maior brevidade possível, um Projeto de Lei dispondo sobre a regularização da 
sinalização do Corredor Turístico do Rio do Peixe;
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 622/2013, reiterando pedido anterior, indicando a 
pavimentação asfáltica das ruas Bairro Jardim Saltinho que ainda não contam com esse melhoramento; n.º 623/2013, reiterando 
pedido anterior, indicando a disponibilização de um caminhão para a coleta de lixo reciclável, pelo menos uma vez ao mês, 
nos bairros: Tijuco Preto, Pinhal, Currupira, Gamelão e Gramal Grande; n.º 624/2013, reiterando pedido anterior, indicando 
que seja colocada tela de proteção com portão ao redor da Praça da Independência, com objetivo de impedir o acesso de 
vândalos no período noturno; n.º 625/2013, reiterando pedido anterior, indicando que seja colocada uma lombada na Rua 
Coronel Euclides Figueiredo, nas proximidades da Creche Municipal do Projeto Betânia; n.º 631/2013, reiterando pedido 
anterior, indicando que disponibilize uma área para servir de Parque Industrial em nosso município; n.º 640/2013, indicando 
que providencie a revitalização do parque localizado na Escola Municipal do Bairro Barão de Ibitinga, através da manutenção 
dos brinquedos; n.º 642/2013, reiterando pedido anterior, indicando que seja pavimentada a Rua Regina Del Beluz Manias 
localizada no Bairro Santa Cruz; n.º 643/2013, reiterando pedido anterior, indicando que seja roçada e procedida a limpeza 
das margens do ribeirão Nogueiras/Machado; n.º 644/2013, reiterando pedido anterior, indicando que seja construída uma 
quadra poliesportiva na área existente em frente à Igreja Santa Rita de Cássia no Bairro do Saltinho; n.º 645/2013, reiterando 
pedido anterior, indicando que estudos quanto a possibilidade da instalação de placas padronizadas indicativas de nomes de 
ruas no Bairro Santa Cruz; n.º 647/2013, indicando a aquisição de um caminhão para o uso do setor de merenda escolar do 
município de Socorro; n.º 648/2013, reiterando pedido anterior, indicando que seja feito o recapeamento na Rua Maria Helena 
Carvalho, localizada no Jardim Araújo; n.º 649/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que seja passada a máquina 
motoniveladora e cascalhada a Rua Emilio Ferreira, localizada no Bairro Nogueiras, mais precisamente 800 metros após o 
antigo curtume; n.º 650/2013, indicando que sejam realizados estudos visando à construção de um Posto de Saúde no Bairro 
Barão de Ibitinga, com médicos, enfermeiros e medicamentos à disposição da população; n.º 651/2013, indicando que sejam 
realizados os estudos necessários visando à construção de um Posto de Saúde no Bairro do Pinhal, com médicos, enfermeiros 
e medicamentos à disposição da população; 
Indicações do vereador Thiago Bitencourt Balderi ao senhor Prefeito: n.º 629/2013, indicando que sejam tomadas 
as providências cabíveis no sentido da implantação de uma cobertura no ponto de ônibus situado a Rua João Leonardeli, 
próximo ao número 391, ou se possível passar este ponto para antiga estação rodoviária.
O senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA 
Em única discussão e votação 
Projeto de Resolução da Mesa da Câmara n.º 09/2013: 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 
Plenário: aprovado por unanimidade.
Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 79/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: dispõe sobre a implantação 
de Terapia Complementar no Município, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de lei n.º 87 do senhor Prefeito: altera o inciso I do artigo 3º e parágrafos 1º, 3º do artigo 5º e revoga o parágrafo 
4º do mesmo artigo, da Lei Municipal 3263/2008 que criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS e 
institui o Conselho – Gestor do FMHIS. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

COMPARECIMENTO DO SECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Uso da Tribuna pelo senhor Marcelo Mantovani Frattini, Secretário de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, que irá falar sobre 
os trabalhos da secretaria.

TRIBUNA LIVRE
1. Maicon Liparini de Araújo, inscrito para “destacar o feito das alunas da E.E. Narciso Pieroni, 5.ª colocada nos Jogos Es-
colares do Estado de São Paulo – 2013, bem como o histórico de outras conquistas da referida escola em outras épocas”; 
2. Angela Maria Borim, inscrita para falar sobre a regulamentação de Terapias Complementares no município de Socorro.

Sessão Extraordinária de 07 de outubro 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.
Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 79/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: dispõe sobre a implantação 
de Terapia Complementar no Município, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de lei n.º 87 do senhor Prefeito: altera o inciso I do artigo 3º e parágrafos 1º, 3º do artigo 5º e revoga o parágrafo 
4º do mesmo artigo, da Lei Municipal 3263/2008 que criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS e 
institui o Conselho – Gestor do FMHIS. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 22/2013
JOÃO PINHONI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, conferidas pelo Artigo 69, II, ‘a’, do Regimento Interno da Câ-
mara Municipal, N O M E I A  os senhores Marcos Vinicius Cauduro Figueiredo, Edna Maria Preto Cardoso e Daniela Comito 
Mendes para comporem a Comissão Especial Organizadora do Concurso Público.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 08 de outubro de 2013. 
João Pinhoni Neto – Presidente

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 21 de outubro de 2013 – segunda-feira 
Horário: 20h

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação
Projeto de Resolução n.º 10/2013 da Mesa Diretora: institui o sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de 
Socorro e define as competências, atividades, responsabilidades e demais regulamentações dos procedimentos necessários;
Emendas 1 e 2 ao Projeto de Lei Complementar n.º 07/2013 do senhor Prefeito: altera os artigos 4.º, 5.º, 32, 35, 62, 
e 75 da Lei Complementar n.º 120/2007 – Plano Diretor.
Em 1ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 07/2013 do senhor Prefeito: altera os artigos 4.º, 5.º, 32, 35, 62, e 75 da Lei Com-
plementar n.º 120/2007 – Plano Diretor;
Projeto de Lei Complementar n.º 11/2013 do senhor Prefeito: cria o emprego de provimento efetivo de monitor de 
transporte escolar no quadro geral de servidores constante da Lei Complementar n.º 197 de 27-11-2012 e dá outras provi-
dências correlatas;
Projeto de Lei Complementar n.º 14/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre alteração do número de vagas de provi-
mento efetivo de farmacêutico da Família constante do Anexo III da Lei Complementar nº 197, de 27 de novembro de 2012 e 
dá outras providências correlatas;
Projeto de Lei Complementar n.º 15/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre alteração do número de vagas do empre-
go de Agente Comunitário de Saúde da Família constante do Anexo III da Lei Complementar nº 197, de 27 de novembro de 
2012 e dá outras providências correlatas;
Projeto de Lei n.º 83/2013 do senhor Prefeito: que altera lei que denomina Prof.ª Elisabeth Frias Pares a Escola Municipal 
da Aparecidinha;
Projeto de Lei n.º 84/2013 do senhor Prefeito: que altera lei que denomina ‘Prof.ª Tarsila Picarelli Marcolino’ o CMEI 
localizado à Rua Otávio Zucato, 453;
Projeto de Lei n.º 85/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre a produção e comercialização de produtos derivados do 
leite no município de Socorro e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 86/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre a produção e comercialização de produtos embutidos 
derivados de carnes, sob a forma artesanal, no município de Socorro e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 90/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: dispõe sobre a inclusão do 
Desfile de Cavaleiros e Amazonas no calendário oficial de eventos do município;
Projeto de Lei n.º 93/2013 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de compromisso 
de estágio no âmbito do Serviço Público Municipal e dá providências correlatas.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 21 de outubro de 2013 – segunda-feira 
Horário: ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em 2ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 07/2013 do senhor Prefeito: altera os artigos 4.º, 5.º, 32, 35, 62, e 75 da Lei Com-
plementar n.º 120/2007 – Plano Diretor;
Projeto de Lei Complementar n.º 11/2013 do senhor Prefeito: cria o emprego de provimento efetivo de monitor de 
transporte escolar no quadro geral de servidores constante da Lei Complementar n.º 197 de 27-11-2012 e dá outras provi-
dências correlatas;
Projeto de Lei Complementar n.º 14/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre alteração do número de vagas de provi-
mento efetivo de farmacêutico da Família constante do Anexo III da Lei Complementar nº 197, de 27 de novembro de 2012 e 
dá outras providências correlatas;
Projeto de Lei Complementar n.º 15/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre alteração do número de vagas do empre-
go de Agente Comunitário de Saúde da Família constante do Anexo III da Lei Complementar nº 197, de 27 de novembro de 
2012 e dá outras providências correlatas;
Projeto de Lei n.º 93/2013 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de compromisso 
de estágio no âmbito do Serviço Público Municipal e dá providências correlatas.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as próximas sessões da Câmara se reali-
zarão no dia 21 de outubro, segunda-feira, a partir das 20h, e será transmitida ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 
1570 Khz e via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br.
João Pinhoni Neto – Presidente


