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Fórum Paulista de Políticas sobre Drogas acontece 
hoje e amanhã no Auditório da Prefeitura Municipal

A Prefeitura Municipal da Estân-
cia de Socorro, por meio de sua 
Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social, está sediando o 
Fórum Paulista de Políticas sobre 
Drogas.

O evento acontece hoje e ama-
nhã no Auditório da Prefeitura, e a 
participação do público é livre. A 
programação completa está dispo-
nível no site www.socorro.sp.gov.
br/participe, onde também é pos-
sível acompanhar a transmissão ao 
vivo do evento. 

Hoje acontece a abertura com o 
Padre Haroldo J. Rahm, criador do 
“Instituto Padre Haroldo”, referên-
cia no tratamento e prevenção do 
uso de drogas de pessoas em geral, 
crianças e adolescentes em situa-
ção de risco. 

Logo após haverá a formação de 
diversos paineis com participações 
de personalidades ligadas às Políti-
cas sobre Drogas. Os temas serão 
“Família, Espiritualidade e Socieda-

de”, “Coalizões Antidrogas e Cultu-
ra de Paz”, “Conselhos Municipais, 
Comunidades Terapêuticas e Gru-
pos de Apoio”. Haverá ainda pales-
tra sobre Justiça Restaurativa com 

o Dr. Marcelo Nalesso Salmasso 
(Juiz de Direito).

O Secretário Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Social de 
Socorro, Franks Fernando Félix do 
Prado, irá dissertar sobre a criação 
da Rede Paulista de Políticas sobre 
Drogas.

O sábado será marcado por im-
portantes participações como do 
Dr. Mario Sergio Sobrinho (Coor-
denação de Políticas sobre Drogas 
do Estado de São Paulo – Políticas 
Públicas sobre Drogas) e Dr. Ronal-
do Laranjeira (Programa Recomeço 
– Governo do Estado de São Paulo). 
Haverá um painel com o tema “Im-
pacto da Dependência Química na 
Família”,com a Drª Maria Fátima R. 
Padin (UNIAD – Unidade de Pes-
quisas em Álcool e Drogas), até o 
meio-dia.

Pe. Haroldo Rahm e Dr. Ronaldo Laranjeira vêm a Socorro para falarem sobre o tema

Socorro assina Termo de Cooperação que 
celebra a instalação de estação meteorológica

Num cenário onde os desastres 
naturais são cada vez mais proe-
minentes é obrigação de todos os 
órgãos públicos ou privados es-
tabelecerem mecanismos e ações 
para minimizar os efeitos adversos 
destes fenômenos.

Sem sombra de duvidas as va-
riações e mudanças climáticas de-
senvolvem papel importante, “pois 
cerca de 70% destes desastres na-
turais são ocasionados pelas altera-
ções e mudanças no clima, e para 
sobrepor-se a estes fatores o cons-
tante monitoramento das variáveis 
climáticas e disponibilização destas 
informações, são de  absolutamente 
relevância”, afirma Orivaldo Bruni-
ni, Presidente da Fundag – Funda-
ção de Apoio a Pesquisa Agrícola.

Desta maneira com recursos 
oriundos do Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos (FEHIDRO), por 
meio do Comitê de Bacias Hidro-
gráficas dos Rios Piracicaba – Ca-

pivari e Jundiaí – PCJ, a Fundag está 
modernizando e ampliando a rede 
meteorológica junto aos Comitês, 
em parceria com a IAC/APTA, CATI 
e Prefeituras Municipais.

Desta forma, o município de 
Socorro, através de seu Vice Pre-
feito, Edelson Cabral Teves e do 
Coordenador da Defesa Civil, Lou-
renço do Prado, esteve presente, 
na terça-feira (03) de dezembro 
de 2013, no Salão Nobre do Ins-
tituto Agronômico de Campinas, 
para assinar o Termo de Coopera-
ção Técnico- Científica, que entre 
si celebram a fundação de apoio a 
pesquisa agrícola e a Prefeitura Mu-
nicipal de Socorro, visando a ins-
talação meteorológica automática 
na localidade de Socorro – Horto 
Municipal, para suporte ao Progra-
ma de Defesa Civil Municipal e ao 
Plano Estadual de Recursos Hídri-
cos e Programa de Prevenção de 
Desastres Naturais.

Ato de assinatura, por parte do Vice-Prefeito Municipal com a Fundag

Socorro sedia Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa

O Pacto Nacional pela Alfabetiza-
ção na Idade Certa é um acordo for-
mal assumido pelo Governo Federal, 
estados, município e entidades para 
firmar o compromisso de alfabetizar 
crianças até, no máximo 8 anos de ida-
de, ao final do ciclo de alfabetização.

O município de Socorro está inte-
grado a esse projeto tendo sediado o 
evento que reuniu também as cidades 
de Águas de Lindóia, Lindóia, Monte 
Alegre, Pedra Bela, Pinhalzinho e Ser-
ra Negra. O ato ocorreu no auditório 
do Centro Administrativo reunindo o 
professorado e as autoridades munici-
pais das referidas cidades.

O programa constou de recepção a 
todos no salão de entrada da Prefeitu-
ra, quando cada cidade apresentou em 
exposição, com os resultados dos tra-
balhos desenvolvidos com os alunos, 
conforme a proposta do Pacto. Seguiu-
se de coffee break. 

De Socorro foram apresentados 
os trabalhos realizados em 2013, nas 
escolas da cidade e nas do campo, to-
talizando o envolvimento de 60 pro-
fessores com alunos de 1º. a 3º. ano 
do ensino fundamental, quando foram 
escolhidos 3 projetos: Escola do Pinhal 
com a profa. Ana Paula Zanesco, intitu-
lado “Vivências”; Escola Cemei, através 
do grupo de professores do 1º. Ano 
focando “Meio Ambiente”, e a Escola 
Esther com a profa. Valdinete da Cruz 
Neri, apresentando o Jornal Esther.

Na coordenadoria dessa apresenta-
ção participaram Nielsen Carvalho de 
Lima – Coordenadora Geral, Fernanda 
Aparecida de Lima, Orientadora de Es-
tudos e Tania Maria A. Matias da Luz, 
também orientadora de estudos.

Com a intenção de assegurar uma 
reflexão mais minuciosa sobre o pro-
cesso de alfabetização e sobre a prática 
docente que se criou o Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa. Este 
é um programa do Ministério da Edu-
cação que se desenvolve em parceria 
com universidades públicas brasileiras 
e secretarias de educação.

A formação no âmbito deste pro-
grama é focada na prática do profes-
sor, de modo que as singularidades do 
trabalho pedagógico são objeto de re-
flexão. Refletir, estruturar e melhorar 
a ação docente é, portanto, o principal 
objetivo da formação, explicou Nielsen 
Carvalho de Lima, coordenadora do 
evento.

O Pacto busca que as crianças aos 8 
anos de idade precisam, ter a compre-
ensão do funcionamento do sistema de 
escrita; o domínio das correspondên-
cias grafofônicas, mesmo que dominem 
poucas convenções ortográficas irre-
gulares e poucas regularidades que exi-
jam conhecimentos morfológicos mais 
complexos; a influência da leitura e o 
domínio de estratégias de compreen-
são e de produção de textos escritos.
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Portarias
PORTARIA Nº 6485/2013

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 Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” no período 
de 02 a 10 de Dezembro de 2013, a APAE de Socorro, para o evento Motor Home, nos termos do 
protocolo nº 0011778/2013.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Dezembro 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 3239/2013
“Dispõe sobre a Permissão de Uso a título precário e gratuito, de 
espaço público, imóvel localizado na Rua Dr. Carlos Norberto, Centro, 
Socorro SP, e dá outras providências”. 

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e,

Considerando tratar-se de Permissão de Uso, de interesse público, devidamente justificado; 
Considerando a disposição legal do parágrafo 3º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, que 

autoriza a Permissão de Uso a título precário, de bem público através de Decreto;
DECRETA:

Art. 1º - Fica permitido o uso pela Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL 
a título precário e gratuito, o uso de espaço público, localizado na Rua Dr. Carlos Norberto, Centro, Socorro 
- São Paulo, para fins de instalação de canalização subterrânea e recomposição do pavimento nos termos do 
Processo 9556/2013. 

Art. 2º - A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, devendo o espaço retornar a seu estado atual.
Art. 3º - Não terá a EMBRATEL direito à indenização de qualquer espécie, por benfeitorias introduzidas 

no espaço ora cedidas ou serviços prestados durante a vigência da presente permissão.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de dezembro 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. 3242/2013

                                                                        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$ 279.755,84 (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Setecentos e Cinqüenta e Cinco Reais e Oitenta e 
Quatro Centavos), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente do Excesso de 
Arrecadação Previsto na Receita “Outras Restituições”, em conformidade com o artigo 43, § 1º, Inciso II da Lei 
4.320/64 de 17/03/1964, no valor de...........................................................................................................  R$ 279.755,84.

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
   
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de Dezembro 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 3771/2013

“Dá denominação a via pública de Estrada das Duas Vertentes da 
Pompéia, conforme especifica”.

“De autoria do Vereador João Pinhoni Neto - DEMOCRATAS”

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 SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica denominada “Estrada das Duas Vertentes da Pompéia” a terceira travessa à direita 
da Rodovia Vicente Lomônico, sentido bairro, localizada no Bairro da Pompéia, conforme mapa em anexo.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de novembro 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 

LEI Nº 3773/2013
“Dá denominação a Avenida “Marciano Pereira do Nascimento”, 
conforme específica”.

“De autoria do Vereador João Pinhoni Neto - DEMOCRATAS”

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 SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica denominada a Estrada Municipal do Ribeirão do Meio de “Avenida Marciano Pereira 
do Nascimento”, com início na Rotatória dos Imigrantes, passando pelo loteamento do Senhor Narciso 
Borin até a Estrada Vicinal Saturnino Rodrigues de Moraes, conforme mapa em anexo.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de novembro 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 

COMUC
COMUC se reúne na próxima terça-feira

A reunião mensal do Conselho Municipal de Cultura, COMUC, acontece na próxima terça-feira 
dia 10/12/2013, às 20h, na Sala dos Conselhos no Centro Administrativo Municipal, localizado à Av. José Maria 
de Faria, 71. 

Durante a reunião serão discutidos assuntos referentes às ações de desenvolvimento da Cultura da 
cidade e apresentados os resultados de 2013. O convite se estende aos representantes de setores, população 
e demais interessados.
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LEI Nº 3775/2013
“Atribui competência à Guarda Civil Municipal”. 
“De autoria do Vereador José Carlos Tonelli - PTB”

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 SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Compete à Guarda Civil Municipal o patrulhamento das unidades escolares localizadas neste 
município, especialmente nos horários de entrada e saída de alunos, de modo a, por exemplo:

I. Repelir más condutas nos arredores da unidade escolar;
II. Prevenir o tráfico ou uso de entorpecentes;
III. Viabilizar o trânsito de veículos;
IV. Assegurar a segurança do patrimônio público, alunos, e professores;
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de novembro 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
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 171/2013/PMES – CONVITE Nº 047/2013, referente 
à contratação de empresa ou profissional autônomo para a prestação de serviços visando à 
realização de aulas de Informática – Conteúdo Básico, Intermediário e Avançado, no Programa 
Vem Ser – Unidade I e II (Bela Vista e Santa Cruz) e Centro Municipal de Ensino Profissionalizante 
– CEMEP, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico do Edital, conforme Ata 
de Julgamento da Comissão Municipal de Licitações, de 02/12/2013, para o profissional: JEMAL FINGOLO 
BELTRAN – ME pelo valor total de R$ 21.592,80 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Noventa e Dois 
Reais e Oitenta Centavos). 

Socorro, 05  de dezembro de 2013. 

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

Resumo de Edital:
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na Divisão de 

Licitações o seguinte processo:

Processo Nº 186/2013/PMES – Concorrência Nº 004/2013. Objeto: Concessão de Direito 
de Uso das instalações de 01 (um) quiosque localizado na Praça Rachid José Maluf nº 87, neste 
Município de Socorro, pelo período de 12 meses, conforme informações descritas no Anexo II 
– Memorial Descritivo do edital. Tipo: Maior Lance. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 
– Habilitação, N° 02 – Proposta até às 9h e 30min do dia 13/01/2014, e reunião de Licitação às 9h e 40min. 
Período de Disponibilização do Edital: 09/12/2013 à 12/01/2014.  

Socorro, 05 de dezembro de 2013.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações e maiores 
informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 
pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9610, 
no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, com Eliandro, Cláudio ou 
Tânia.

As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente no Município de Socorro, quer seja, 
excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, bem como no horário das 8h 30min às 17h.

Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações.

CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 012/2013

Atesta a regularidade de inscrição de entidade junto ao CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012, e suas alterações;

Considerando a necessidade de comprovação de regularidade de inscrição junto ao CMAS para as 
entidades se manterem ativas junto ao Pró-Social do Governo Estadual;

RESOLVE:

Art. 1º Atestar que a entidade ASILO JOSÉ FRANCO CRAVEIRO, CNPJ n° 71.265.326/0001-99, 
com sede em Socorro/SP, encontra-se, até a presente data, regularmente inscrita junto a este Conselho, sob 
inscrição n° 01.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Socorro, 05 de dezembro de 2.013
                  

Luciana Aparecida Costa
Presidente do CMAS

EDITAL DE HASTA PÚBLICA/LEILÃO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E 
INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

PROCESSO Nº 302/06                    

EDITAL DE 1º E 2º leilão do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 
Fecularia Jovi Ltda, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços, 
PROC. Nº  0004232-91.2006.8.26.0601, nº de controle: 302/06, que Prefeitura Municipal da Estancia de 
Socorro move contra Fecularia Jovi Ltda.

O(A) Doutor(a) Érika Silveira de Moraes Brandão, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM 
E INTERESSAR POSSA, que no dia 04 de fevereiro de 2014 (terça-feira), às 13:30 (horas), no local 
destinado às Hastas Públicas/leilões do Fórum Foro de Socorro, sito na Praça Nove de Julho 222, Socorro, 
o Leiloeiro Oficial a ser indicado ou quem legalmente as suas vezes fizer, levará em 1ª hasta/leilão o bem 
abaixo descrito e avaliado, para venda e arrematação a quem maior lanço oferecer acima da avaliação, 
ficando desde já designado o dia 19 de fevereiro de 2014 (quarta-feira), às 13:30 (horas), para realização 
de 2ª hasta/leilão, caso não haja licitantes na primeira, no mesmo local, ocasião em que o bem será 
entregue a quem mais der, não sendo aceito preço vil (art. 692 do CPC), sendo que pelo presente edital 
fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s) supracitados intimados das designações supra, caso não localizados para 
intimação pessoal. O bem é descrito como: “UM MOEDOR DE MILHO, MOTORIZADO 7,5 HP, DE 
COR VERDE, ESTIMADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), valor este que será atualizado 
na data da hasta. Onus: não consta nos autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. 

Socorro, 04 de dezembro de 2013.

Ouvidoria
Relatório Trimestral da Ouvidoria

A Ouvidoria do Município de Socorro; criada 
pela Lei Complementar 198/2013; sancionada em 
31/01/2013 e publicada no Jornal Oficial de Socorro 
na edição número 230, datada de 08/02/2013, por sua 
Ouvidora infra-assinada, vem apresentar o relatório 
trimestral de suas atividades, conforme segue:

Primeiramente, cumpre-nos informar que, entre 
os meses de setembro/2013 a novembro/2013, a Ou-
vidoria recebeu um total de 58 (Cinquenta e oito) ma-
nifestações, entre elogios, pedido de informações, re-
clamações e solicitações, referentes aos mais variados 
assuntos relativos à Administração, bem como envol-
vendo diversas Secretarias, conforme planilha 1 abaixo.

Não obstante, saliente-se que dentre as 58 ma-
nifestações recebidas pela Ouvidoria, 37 delas foram 
devidamente finalizadas, perfazendo o percentual de 
63,79% dos casos solucionados, demonstrado pela 
planilha 2 abaixo.

Assim, diante dos dados acima expostos, vemos 
que os números apresentados possibilitam, ao nosso 
ver, uma avaliação positiva quanto aos atendimentos 
das manifestações apresentadas.

Destarte, sendo o que nos cumpria informar até 
o momento, concluímos o presente, certos de ser a 
Ouvidoria um importante elo de comunicação, uma 
vez que possibilita ao munícipe maior proximida-
de junto à Administração Pública, resultando na sua 
efetiva colaboração para melhorias na prestação de 
serviços, bem como para reafirmar a qualidade dos 
bons serviços já prestados, contribuindo assim para o 
desenvolvimento do Município.

Socorro, 05 de dezembro de 2013

Atenciosamente,

Daniela Moreira - Chefe da Ouvidoria

Extrato de Contratos:
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S.A. OBJETO: 
Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais para o 
exercício de 2014, através de ficha de compensação pagável em qualquer agência bancária do sistema bancário 
nacional, dentre os tributos estão: cobrança de IPTU, ISSQN e taxas, conforme especificações constantes no 
Anexo II - Projeto Básico VALOR: R$ 283.569,80 ASSINATURA: 22/11/2013 VIGÊNCIA: 31 /12/2014. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2013 – PROCESSO Nº 157/2013/PMES.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICA 
LTDA. OBJETO: Aquisição de insumos para tratamento do Diabetes Mellitus, durante o exercício de 2013, 
conforme descrições e quantitativos constantes no anexo II – Termo de Referência do edital VALOR: R$ 
54.250,00 ASSINATURA: 13/11/2013 VIGÊNCIA: 31/12/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2013 
– PROCESSO Nº 154/2013/PMES.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. 
OBJETO: Aquisição de insumos para tratamento do Diabetes Mellitus, durante o exercício de 2013, conforme 
descrições e quantitativos constantes no anexo II – Termo de Referência do edital VALOR: R$ 11.900,00 
ASSINATURA: 13/11/2013 VIGÊNCIA: 31/12/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2013 – 
PROCESSO Nº 154/2013/PMES.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: ROSSI E ZORZANELLO LTDA 
EPP OBJETO:  25º FESTIVAL DO TURISMO DE GRAMADO, realizado no período de 07 a 10 de novembro 
de 2013, no Serra Park, Centro de Feiras e Eventos, sendo a Feira realizada nos dias 08 de novembro, das 
14 às 20h, e no dia 09, das 14 às 19h  VALOR: R$ 30.000,00 ASSINATURA: 06/11/2013 VIGÊNCIA: 
10/11/2013. Inexigibilidade Nº 017/2013 – PROCESSO Nº 168/2013/PMES.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: SERRARIA TAVARES E CARRANO 
LTDA - ME OBJETO: Aquisição de madeira de eucalipto que serão utilizadas em reparos nas pontes e 
pequenas manutenções, com entregas parceladas durante o ano vigente, conforme especificações descritas no 
anexo II – Termo de Referência do edital VALOR: R$ 34.460,00  ASSINATURA: 27/11/2013 VIGÊNCIA: 
31/12/2013. CONVITE Nº 042/2013 – PROCESSO Nº 163/2013/PMES.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: JORNAL O MUNICIPIO LTDA-ME 
OBJETO: Contratação de espaços publicitários em centímetros/colunas em jornal comercial veiculado em 
socorro, para divulgação de campanhas institucionais, educacionais e de utilidade pública VALOR: R$ 6.225,00  
ASSINATURA: 06/11/2013 VIGÊNCIA: 06/04/2014. DISPENSA Nº 042/2013 – PROCESSO Nº  
162/2013/PMES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: J D A ARARAS COMERCIO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME OBJETO: Aquisição de piso laminado, placas 
encaixadas, colocada com manta dura, mais rodapé devidamente instalado e persianas verticais instaladas, 
conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital  VALOR: R$ 18.500,00    
ASSINATURA: 07/11/2013 VIGÊNCIA: ATÉ O TERMINO DE 48 MESES. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 053/2013 – PROCESSO Nº 149/2013/PMES 

Extrato de aditamentos:
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: REPECOL CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS LTDA – EPP   OBJETO: aditamento ao contrato para a Prestação de Serviços de Obras 
de Engenharia, visando a Adaptação de Passeios e Edifícios Públicos: Edifícios e Dependências do Centro de 
Exposições, Mirante do Cristo e Museu Municipal – 2ª Etapa – MUSEU MUNICIPAL; CENTRO DE EVENTOS 
E EXPOSIÇÕES JOÃO ORLANDI PAGLIUSI E MIRANTE E LANCHONETE DO CRISTO REDENTOR, com 
fornecimento de materiais, nos termos do Processo nº 0324061-80/2010, Nº Convênio SICONV 733583l  
VALOR: R$ 21.268,61 ASSINATURA: 28/11/2013 VIGÊNCIA: 28/05/2014. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 016/2012 – PROCESSO Nº 113/2012/PMES. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: POSTO NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO LTDA OBJETO: aditamento ao contrato para a Aquisição de combustíveis líquidos para 
abastecimento da frota de veículos e máquinas da municipalidade, para período de 06 (seis) meses, durante 
o exercício de 2013, com entregas parceladas, conforme descrições e quantitativos constantes no anexo 
II – Termo de Referência do edital  VALOR: R$ 9.982,80    ASSINATURA: 25/11/2013 VIGÊNCIA: 
31/12/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 – PROCESSO Nº 096/2013/PMES.  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: AUTO POSTO IMPACTO LTDA 
OBJETO: aditamento ao contrato para a Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento da frota 
de veículos e máquinas da municipalidade, para período de 06 (seis) meses, durante o exercício de 2013, 
com entregas parceladas, conforme descrições e quantitativos constantes no anexo II – Termo de Referência 
do edital  VALOR: R$ 11.541,33    ASSINATURA: 25/11/2013 VIGÊNCIA: 31/12/2013. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 036/2013 – PROCESSO Nº 096/2013/PMES.  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: PRETO & RUSSO MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME. OBJETO: Cascalho Britado, com entregas parceladas durante o 
exercício de 2013, para serem utilizados pelo Departamento de Estradas Rurais desta municipalidade, em 
conformidade com as especificações constantes no anexo II – Termo de referencia do edital.  VALOR: R$ 
24.500,00.    ASSINATURA: 05/12/2013 VIGÊNCIA: 31/12/2013. PROCESSO Nº 039/2013/PMES – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO CONTRATADO: IRACEMA APARECIDA TASCA 
MAZOLINI ME  OBJETO: Termo de Aditamento à Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços, visando à realização, manutenção preventiva e atendimento na Torre de TV, conforme especificações 
descritas no Anexo II – Projeto Básico do Edital  VALOR: R$ 19.925,16   ASSINATURA: 25/11/2013 
VIGÊNCIA: 24/11/2014. CONVITE Nº 030/2010 – PROCESSO Nº 080/2010/PMES 

Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitação.
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Sessão Ordinária de 02 de novembro 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 Extraordinária de 19 de Novembro de 2013. Deliberação do Ple-
nário: aprovadas por unanimidade.

Expediente recebido do Executivo Municipal

Ofício n.º 449/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 101/2013 que “autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar Convênio com a Associação de Reciclagem de Socorro – Recicla Socorro, organização da sociedade 
civil sem fins econômicos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira”, para apreciação 
em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a 
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 524/2013: encaminha o balancete financeiro referente ao mês de outubro de 2013. Deliberação do 
senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento para parecer; 
Ofício n.º 555/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 110/2013 que “dispõe sobre a celebração de convênio 
entre o município de Socorro e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro”, para apreciação 
em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a 
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 556/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 102/2013 que “autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção social ao CAAD – Centro de Apoio aos Alcoólatras e Dependentes Químicos de Socorro”, para 
apreciação em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes 
para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 557/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 103/2013 que “autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção social ao Hospital de Câncer de Barretos – Fundação Pio XII”, para apreciação em regime de 
urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de 
pareceres;
Ofício n.º 558/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 104/2013 que “autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção social ao Abrigo Lar de Jesus Amélie Boudet”, para apreciação em regime de urgência. Deliberação 
do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 559/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 105/2013 que “autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção social ao Lar Dom Bosco”, para apreciação em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 560/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 106/2013 que “autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção social ao ICA – Instituto Cultura & Arte”, para apreciação em regime de urgência. Deliberação do 
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 561/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 107/2013 que “autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção social a Corporação Musical Santa Cecília”, para apreciação em regime de urgência. Deliberação do 
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 562/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 113/2013 que “autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Socorro” - APAE de Socorro, para 
apreciação em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes 
para a elaboração de pareceres; 
Ofício n.º 563/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 112/2013 que “autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro”, para apreciação em regime de 
urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de 
pareceres;
Ofício n.º 564/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 108/2013 que “autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção social ao Coral Municipal da Estância de Socorro”, para apreciação em regime de urgência. 
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 52/2013 do Procon de Socorro: encaminha esclarecimentos obtidos quanto a atuação da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo) na questão do preço cobrado pelo Gás Liquefeito de Petróleo) – gás de 
cozinha, neste município. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 568/2013: encaminha o Projeto de Lei n.º 111/2013 que “autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS”, para apreciação em regime 
de urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração 
de pareceres;

Expediente recebido de diversos

Comunicados do Ministério da Educação: informa a liberação do montante de R$ 190.533,25 para o 
município de Socorro para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Ofício CT PLR*RB 510/2013 da Telefonica S.A.: informa a ampliação do sistema de telefonia móvel do 
bairro do Oratório, em atendimento ao Requerimento n.º 204/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes 
Rodrigues de Paula. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício da senhora Viviane G. Artioli de Moraes, coordenadora da Companhia de Dança 
Transformarte: agradece ao voto de congratulação aprovado através do Requerimento n.º 206/2013 da 
Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Ofício do Subsecretário da Casa Civil do Estado de São Paulo: informa o recebimento do Requerimento 
n.º 187/2013 dos Vereadores Pedro Sabio Nunes, Tarcísio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi, 
que solicita a doação de um caminhão pipa para este município. Deliberação do senhor Presidente: à disposição 
dos vereadores;

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores

Ofício do Vereador Luis Benedito Alves de Oliveira: informa o desligamento do Partido Progressista 
(PP) e a adesão ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Deliberação do senhor Presidente: ao 
Departamento de Assistência Legislativa para as providências de praxe;
Moção n.º 10/2013 dos Vereadores: manifesta aplauso ao Projeto Luzes de Natal.  Deliberação do senhor 
Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para elaboração de parecer;
Moção n.º 11/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: manifesta apoio ao 
Projeto de Lei Estadual n.º 649/2013, do Deputado Estadual Chico Sardelli, que “autoriza o Poder Executivo 
Estadual liberar recursos aos municípios para equipar as Guardas Municipais”. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para elaboração de parecer;
Pedido de Informação n.º 36/2013 do Vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: solicita informação 
acerca do armazenamento de medicamentos neste município. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Projeto de Lei n.º 94/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina a rotatória localizada na Rodovia 
Pompeu Conti. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração 
de pareceres;
Projeto de Lei n.º 99/2013 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina via do bairro Santa 
Cruz. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de 
pareceres;
Projeto de Lei n.º 100/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: denomina 
a via pública de Rua Herlan de Vasconcelos Conti, conforme especifica. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Requerimento do Vereador João Pinhoni Neto: n° 241/2013, requerendo que conste em Ata um Voto 
de Congratulação ao Deputado Estadual Edmir Chedid, pela presença e apoio no Projeto Luzes do Natal Luz 
em nosso município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n° 236/2013, reiterando 
requerimento anterior, no sentido de que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Beto Trícoli, 
solicitando a destinação de recursos financeiros para a realização de pavimentação asfáltica das estradas do 
Bairro dos Farias que faz ligação com o Bairro do Porto, Saltinho e Cardoso, no município de Socorro-SP. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n° 237/2013, reiterando 
requerimento anterior, no sentido de que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Roberto 
Santiago, solicitando a destinação de recursos financeiros para a realização de pavimentação asfáltica das 
estradas do Bairro dos Farias que faz ligação com o Bairro do Porto, Saltinho e Cardoso, no município de 
Socorro-SP. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n° 240/2013, no sentido 
de que se oficie a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP - de Socorro, solicitando 
providência urgente a respeito da rede de esgoto da Rua Dois (2) localizado no Bairro dos Cubas. Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: n° 238/2013, requerendo que constem 
em Ata Votos de Congratulação a Senhora Isabela Fernandes Rosa e ao Senhor Daniel Rosa, pelo lançamento 

Câmara Municipal

do livro “Raízes do Mito”, em 29 de novembro, bem como pela exposição de fotos sobre o mesmo tema no 
período de 29 de novembro a 20 de dezembro de 2013. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria de todos os Vereadores solicitando que conste em Ata um Voto de Profundo 
Pesar: n° 239/2013, pelo falecimento do senhor Laércio de Lima, ocorrido dia 28 de novembro do corrente 
ano; e n° 242/2013, pelo falecimento do senhora Jandira Bueno de Oliveira, ocorrido dia 01 de dezembro do 
corrente ano. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Indicação do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: n.º 764/2013, indicando que tome 
providências necessárias em relação às mesas que foram instaladas no pátio do Paço Municipal; n.º 765/2013, 
indicando que encaminhe a esta Casa um Projeto de Lei que disponha sobre a obrigatoriedade de se indicar 
corretamente o nome dos prédios públicos municipais quando forem mencionados em publicações oficiais;
Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito reite-
rando pedidos anteriores: n.º 749/2013, indicando providência visando o cumprimento da Lei Federal N° 
11.947/2009, que determina em seu artigo 14 que “do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no 
âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se 
os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas”; n.º 
750/2013, indicando providências para o fortalecimento da rede de atendimento SGD - Sistema de Garantia 
de Direito, Programa da Secretaria dos Direitos Humanos do Governo Federal, através do desenvolvimento 
da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme especifica; n.º 751/2013, in-
dicando que viabilize a construção de ciclovia no trecho que compreende o início da Avenida XV de Agosto, 
passando pelo Portal até o Bairro da Pompéia; n.º 752/2013, indicando as seguintes melhorias para os Bairros 
do Jardim Jussara e Jardim Orlandi: colocação de lombada próximo a APAE; fechamento da passagem existente 
no alambrado que dá acesso a rodovia; revitalização e melhoria na iluminação da praça local; limpeza e cons-
trução de calçadas; fiscalização dos terrenos baldios; varrição pública; recapeamento das ruas; n.º 753/2013, 
indicando que promova mutirão de castração de cães e gatos de rua e a criação de um programa contínuo de 
castração de animais domésticos; n.º 754/2013, indicando estudos quanto a possibilidade de ser cedido um 
espaço para implantação do Programa Viola Caipira, a fim de exercer suas apresentações semanais, bem como 
realizar festivais em nosso município; n.º 755/2013, indicando providências visando o cumprimento da Lei 
Municipal N° 2.866/1999, que “denomina Praça Monumento à Bíblia, o logradouro de forma triangular, formado 
pela confluência das ruas José Conti, Prof. Cornélio Alves de Andrade, Av. Irmãos Pícarelli e a ponte existente 
sobre o Rio do Peixe, na região da Estação Rodoviária”; n.º 756/2013, indicando que realize estudos a fim 
de providenciar Internet banda larga para a região das Praças da Matriz e do Fórum; n.º 757/2013, indicando 
o asfaltamento da Estrada do Bairro dos Farias, que faz ligação com os Bairros do Porto, Saltinho e o Bairro 
dos Cardoso; n.º 758/2013, indicando melhorias na Rua das Palmeiras localizada no Bairro dos Rubins, mais 
precisamente próximo à igreja, conforme especifica; n.º 760/2013, indicando que encaminhe à esta Câmara 
Municipal um Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal contendo a obrigatoriedade do Poder Executivo 
apresentar um programa de metas quantitativas e qualitativas para cada área da administração municipal, e a 
obrigatoriedade de sua publicidade para pleno acompanhamento da sociedade; n.º 761/2013, indicando que 
determine ao setor competente a construção de duas salas de quarentena no canil Municipal; n.º 762/2013, 
indicando que viabilize estudo a fim de oferecer cursos de capacitação técnica para os funcionários de diversos 
setores da Câmara e Prefeitura Municipal;
Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito: n.º 
747/2013, indicando que seja implantada telessala de aula no bairro do Agudo, a fim de que jovens e adultos 
possam concluir o Ensino Fundamental II e Ensino Médio; n.º 759/2013, indicando que seja concedido total 
apoio junto ao Departamento Municipal de Esporte, para a realização do 1° Encontro de Downhill Skate Socor-
ro-2013, a fim de oferecer toda estrutura necessária para que este evento venha acontecer (segue documento 
em anexo);
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito reiterando pedidos anteriores: 
n.º 742/2013, indicando a realização das reformas necessárias no Posto de Saúde da Família do Bairro Vila 
Palmira, visando oferecer melhores condições aos usuários e servidores que exercem suas funções nesse local; 
n.º 743/2013, indicando a construção de um parque infantil na creche do Bairro São Bento; n.º 744/2013, 
indicando a reforma do prédio da Creche do Bairro Jardim Santa Cruz, visando oferecer melhores condições 
aos alunos, professores e demais servidores que exercem suas funções nessa escola; n.º 745/2013, indicando 
que determine a designação de varredores de rua para o Bairro da Aparecidinha, mais especificamente nas 
proximidades do salão Ebenezer, conforme pedido de moradores; n.º 746/2013, indicando as providências 
necessárias no sentido de tapar buracos existentes na Rua André Luiz Batista, nas proximidades ao numero 180; 
n.º 748/2013, indicando providência para que seja roçado o acostamento da estrada municipal do Bairro do 
Pinhal até o Bairro Gamelão; n.º 766/2013, indicando providência visando a instalação de um braço de luz nas 
proximidades do Pontilhão do Bairro do Salone; n.º 767/2013, indicando a colocação de uma lombada na Rua 
Espatodéias, situada no Bairro Bela Vista, mais precisamente nas proximidades do numero 149; n.º 768/2013, 
indicando providências no sentido de tapar buraco existente na Rua José Franco Craveiro, mais precisamente 
na esquina defronte ao bazar da pechincha; n.º 769/2013, indicando a pintura da faixa de pedestres na Rua 
Capitão Sobrinho de fronte ao número 20; n.º 770/2013, indicando providência para que sejam roçadas as 
laterais das calçadas da Avenida Vicente Lomônico, situada no Bairro da Pompéia. 
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 763/2013, indicando estudos 
visando à construção de um Posto de Saúde ou um Posto de Saúde da Família (PSF) próximo ao novo CDHU 
localizado na Rua José Maria de Faria. 
Ao término do Expediente o senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 82/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes: declara de utilidade pública a Estância 
Futebol Clube. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 98/2013 de autoria do Vereador José Carlos Tonelli: institui o Programa Médicos nas 
Escolas da Rede Municipal de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Sessão Extraordinária de 02 de dezembro 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 82/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes: declara de utilidade pública a Estância 
Futebol Clube. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 98/2013 de autoria do Vereador José Carlos Tonelli: institui o Programa Médicos nas 
Escolas da Rede Municipal de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Data: 09 de dezembro de 2013 - segunda-feira 
Horário: 18h
ORDEM DO DIA
Em 1ª discussão e votação
Projeto de Lei 94/2013 do Vereador João Pinhoni Neto que denomina a rotatória localizada na Rodovia 
Pompeu Conti; Projeto de Lei 99/2013 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo que denomina via do 
bairro Santa Cruz; Projeto de Lei 100/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula que 
denomina a via pública de Rua Herlan de Vasconcelos Conti; Projeto de Lei 101/2013 que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar Convênio com a Associação de Reciclagem de Socorro – Recicla Socorro; 
Projeto de Lei 102/2013 que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao CAAD; Projeto 
de Lei 103/2013 que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Hospital de Câncer de 
Barretos–Fundação Pio XII; Projeto de Lei 104/2013 que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção 
social ao Abrigo Lar de Jesus Amélie Boudet; Projeto de Lei 105/2013 que autoriza o Poder Executivo a 
conceder subvenção social ao Lar Dom Bosco; Projeto de Lei 106/2013 que autoriza o Poder Executivo 
a conceder subvenção social ao Instituto Cultura & Arte; Projeto de Lei 107/2013 que autoriza o Poder 
Executivo a conceder subvenção social a Corporação Musical Santa Cecília; Projeto de Lei 108/2013 que 
autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Coral Municipal da Estância de Socorro; Projeto 
de Lei 110/2013 que dispõe sobre a celebração de convênio entre o município de Socorro e a Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Socorro; Projeto de Lei 111/2013 que autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS; Projeto de Lei 112/2013 
que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Socorro; Projeto de Lei 113/2013 que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à APAE 
de Socorro; Projeto de Lei 114/2013 que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto 
ao BNDS, através da Caixa Econômica Federal; Projeto de Lei 115/2013 que autoriza o Poder Executivo a 
celebrar Convênio com a Superintendência Regional do Trabalho – SRTE do Estado de São Paulo, visando a 
descentralização da atividade de emissão de CTPS.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 09 de dezembro de 2013 - segunda-feira 
Horário: ao término da sessão anterior
ORDEM DO DIA: todos os projetos inclusos na 1ª Sessão Extraordinária, caso aprovados em 1ª discussão e votação.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as Sessões Extraordinárias 
que se realizarão no dia 09 de dezembro, segunda-feira, a partir das 18h serão transmitidas ao vivo via internet 
pelo site www.camarasocorro.sp.gov.br

João Pinhoni Neto – Presidente


