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Defesa Civil convoca população para 
Conferência Intermunicipal em Itatiba

Com o tema “Proteção e Defe-
sa Civil, novos paradigmas para o 
Sistema Nacional” e como etapa 
preparatória da 2ª. Conferência Na-
cional de Proteção e Defesa Civil, 
acontecerá, no próximo dia 19 de 
fevereiro de 2014, a 1ª. Conferência 
Intermunicipal de Proteção e Defe-
sa Civil – 1ª. CIPDC, da Região de 
Campinas, oportunidade em que a 
Defesa Civil de Socorro estará pre-
sente na pessoa de seu coordena-
dor Lourenço do Prado.

A 1ª. CIPDC terá como objeti-
vos: avaliar e apresentar a imple-
mentação das diretrizes aprovadas 
na 1ª. Conferência Nacional de De-
fesa Civil e Assistência Humanitá-
ria; promover, incentivar e divulgar 
o debate sobre novos paradigmas 
para a proteção e a defesa civil; ava-
liar a ação governamental em espe-
cial quanto à implementação dos 
instrumentos jurídicos e demais 
dispositivos trazidos pela lei núme-
ro 12.608 de 10 de abril de 2012; 
propor princípios e diretrizes para 

a implementação da Política Na-
cional de Proteção e Defesa Civil; 

promover o fortalecimento do Sis-
tema Nacional de Proteção e Defe-

sa Civil – SINPDEC e fortalecer e 
estabelecer formas de participação 
e controle social da formulação e 
implementação da Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil, inclusive 
do Conselho Nacional de Proteção 
e Defesa Civil – CONPDEC.

O município será representado 
por Lourenço do Prado, que deverá 
chefiar comitiva especial de muní-
cipes interessados no assunto. “A 
nossa representação efetivada pelo 
Decreto número 3272/2014 deverá 
coordenar no âmbito do município 
a mobilização de todos os segmen-
tos (Sociedade Civil, do Poder Pú-
blico e de Agentes da Defesa Civil, 
dos Conselhos Profissionais e de 
Políticas Públicas e da Comunidade 
Científica)”, esclarece Lourenço do 
Prado.

A ficha de inscrição está dispo-
nível no site da Prefeitura de So-
corro - www.socorro.sp.gov.br – e 
deve ser preenchida e enviada para 
o e-mail 1cipdc@governo.itatiba.
sp.gov.br.

Acessibilidade: tema da visita de 
vereadores de São Lourenço a Socorro

Os projetos de acessibilidade 
desenvolvidos em Socorro ao lon-
go dos últimos anos, tem desper-
tado a atenção de autoridades em 
outros Estados e cidades, como 
o município de São Lourenço em 
Minas Gerais, em que três de seus 
vereadores, Ricardo de Matos, 
Willians Eventos e Valdinei Alves 
Ferreira, estiveram na cidade to-
mando contato com todas as ini-
ciativas e obras relacionadas, além 

do aspecto turístico e outros em 
que se incluem pessoas com defi-
ciência. 

Durante a visita também estive-
ram no Centro Administrativo da 
Prefeitura da Estância de Socorro, 
quando foram recepcionados pelo 
Prefeito André Bozola, que se fazia 
acompanhar dos vereadores, José 
Carlos Tonelli e João Pinhoni e do 
Secretário Municipal de Turismo, 
Acácio Zavanella.

Prefeito, Secretário e Vereadores recepcionaram comitiva de São Lourenço-MG
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Portarias
PORTARIA Nº 6535/2014

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

Art. 1º - Enquadrar os servidores abaixo descritos da rede municipal de ensino em virtude da 
concessão de evolução funcional pela via não acadêmica, conforme previsto na Lei Complementar nº 
171/2011 - Seção IV, artigo 49 e artigo 9º do Decreto nº 2385/04, a partir de 01 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, 31 de janeiro de 2013.
  
Publique-se
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 6536/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Enquadrar o servidor abaixo relacionado, nos termos da alínea “b” do artigo 48 – Seção IV 
da Lei Complementar nº 171/2011, considerando a evolução funcional pela via acadêmica, a partir de 03 de 
janeiro de 2014.

- Curso superior de ensino de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia:

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de janeiro de 2014.

Publique-se.
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 6537/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS; RESOLVE:

Art. 1º - Designar por necessidade dos serviços à servidora Josiane de Faria Oliveira Vieira 
- CTPS 96734 - Série 00208-SP ocupante do emprego permanente de Escriturário para responder por 
Marco Antonio Zanesco - Chefe da Divisão de Gestão e Controle durante o período de gozo de 
férias concedidas de 06 a 20 de Janeiro de 2014 - 15 (quinze) dias, fazendo jus à diferença entre os respectivos 
vencimentos.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de Janeiro de 2014.

     
Publique-se.
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 6538/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS; RESOLVE:

Art. 1º - Designar por necessidade dos serviços Selma Maria Appezzatto - CTPS 26807 - Série 
00162-SP, ocupante do emprego em comissão de Assessor Técnico de Gabinete para responder por 
Marcos Roberto de Oliveira Preto ocupante do emprego em comissão de Chefe de Gabinete durante 
o período de gozo de férias regulamentares concedidas de 20 de Janeiro a 08 de Fevereiro de 2014, fazendo jus 
à diferença entre os respectivos vencimentos. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de Janeiro de 2014.
   
Publique-se.
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 6539/2014
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: 
- Fábio da Silva Santos - CTPS 085835 - Série 00180-SP, ocupante do emprego permanente de 

Professor de Educação Básica II – PEB II (Educação Física) a partir de 17 de Janeiro de 2014.
- Luciana Eva Moreira de Moraes - CTPS 47679 - Série 00282-SP, ocupante do emprego 

permanente de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil a partir de 26 de Janeiro de 2014.
- Daniel Douglas da Silva - CTPS 81635 Série - 00263-SP, ocupante do emprego permanente de 

Guarda Municipal Segunda Classe a partir de 23 de Janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de Janeiro de 2014.

Publique-se.
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 6540/2014

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

Art. 1º - Fica prorrogada a licença gestante da servidora abaixo relacionada, nos termos da Lei 
Municipal nº 3295/2009 de 21 de maio de 2009.

- Maria Carolina de Souza Maciel - CTPS 37117 - Série 00231ª-SP, ocupante do emprego 
permanente de Professor de Desenvolvimento Infantil, a partir de 21 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, 31 de Janeiro de 2014.

Publique-se.
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 6541/2014

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

Art. 1º - Nomear Juliana Hashimoto - CTPS 50672 - Série 00046-PR, para ocupar o emprego em 
comissão de Chefe da Supervisão do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS - referência 
30, a partir de 27 de Janeiro de 2014.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31de Janeiro de 2014.
      
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicada no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleini Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6542/2014

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE 
CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL 123/2006 NO SEU ART. 85-A, E A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DA MICRO E 
PEQUENA EMPRESA 207/2013; RESOLVE,

Art. 1° - Nomear os senhores Paulo Rogério Fazoli e Edson Cabral Teves como Agentes 
Municipais de Desenvolvimento do Município de Socorro.

Art.2° - O Agente Municipal de Desenvolvimento e parte indispensável para a efetivação no município 
do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FUNDAMENTO 
NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, conforme termo de adesão assinado entre esse 
município a APRECE e SEBRAE/CE, que tem com objetivo a promoção da regulamentação e implementação 
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – Lei Complementar n°123/06, resultado da parceria entre a 
Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará – APRECE, a Confederação Nacional dos Municípios 
– CNM e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

Art. 3° - Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:
• Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas no município;
• Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam 

colaborar com o trabalho;
• Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a 

essa atividade um caráter oficial;
• Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a 

continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
• Manter registro organizado de todas as suas atividades; e 
• Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.
Art. 4º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Fevereiro de 2014.

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

COMTUR se reúne na próxima segunda 10/02

Com a nova diretoria empossada para gerir o Conselho Municipal 
de Turismo, COMTUR, durante o biênio de 2014/15, através desta 

convidamos as lideranças, representantes, população e demais 
interessados a participar da primeira reunião do ano de 2014. 

A reunião se incia, ás 19hrs, na sala dos Conselhos 
(Centro Administrativo Municipal).
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Decretos
DECRETO Nº 3272/2014

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

Art. 1º. Designar a seguinte composição para o “Conselho Deliberativo do Fundo Social de 
Solidariedade de Socorro”, criado pela Lei Municipal nº 1.764 de 21 de junho de 1993: 

Sonia Regina Russo Teves                    Presidente
Madeline Aparecida Bozola                   Vice-Presidente
Camila Rafaela Baldi                             Secretária
Maria Regina Mantovani                        Tesoureira

MEMBROS:
01 - Maria Estela Ferreira Dias
02 - Maria Aparecida de Oliveira
03 - Marina Lima Biachi
03 - Marina Lima Biachi
04 - Marcia Regina de Assis Pinto
05 - Celia Maria Monti Viam Rocha
06 - Nielsen Carvalho de Lima
07 - Odete do Prado
08 - Aline Mara Oliveira Rostirola
09 - Mariângela de Moraes Oliveira
10 - Franks Fernando Félix do Prado

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, em especial o Decreto Nº 3255/2014 de 06 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de janeiro de 2014.

Publique-se
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 3273/2014
Suplementação de Dotações Orçamentárias

ANDRÉ EDUADO 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 no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes de Superávit Financeiro 
do exercício anterior, apurado em 30/12/2013, na fonte de recurso do Tesouro, em conformidade com o 
Artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei nº. 4.320 de 17/03/1964, no valor de  ............................................. R$ 800.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de Janeiro de 2014.

Publique-se.
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 3274/2014
Suplementação de Dotações Orçamentárias

ANDRÉ EDUADO 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 no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais), para reforço da seguinte dotação do 
orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes de Superávit Financeiro 
do exercício anterior, apurado em 30/12/2013, na fonte de recurso do Tesouro, em conformidade com o 
Artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei nº. 4.320 de 17/03/1964, no valor de  .............................................R$ 260.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de Janeiro de 2014.

Publique-se.
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 3275/2014
“Dispõe sobre a extinção da Escola Municipal do Bairro Barão 

de Ibitinga e dá providências correlatas.” 

ANDRE 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 desativada a Escola Municipal do Bairro Barão de Ibitinga.
Art. 2º - Os documentos e atos pertinentes à unidade escolar a que se refere o artigo 1º ficarão 

arquivados na secretaria das Escolas do Campo, situada no Centro Administrativo à Avenida José Maria de faria, 
71, ficando sob-responsabilidade da Secretária de Educação. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Fevereiro de 2014.

Publique-se.
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 3276/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

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

Considerando a Lei nº 3345/2010 que Alterou as Leis nº 3317/2009 que dá nova denominação 
e atribuições ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e 2079/1987 que criou o Conselho Municipal do 
Meio Ambiente, Considerando o art. 4º da referida Lei que dispõe que o COMDEMA será composto por 18 
(dezoito) membros, DECRETA:

Art. 1º - Fica assim constituído o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 
COMDEMA, para o biênio de 2014 a 2015:

DIRETORIA:
Presidente: Flávia Balderi
Vice-Presidente: Alexandre Moreira de Souza
1ª Secretária: João Gabriel Tannus Giacometti
2º Secretário: Marcelo Mantovani Fratini

Conselheiros:
Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
Titular: João Batista Preto de Godoy
Suplente: Marcos Antonio Ribeiro Junior

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo:
Titular: Felipe Nunes Tasca
Suplente: Ana Claudia Filomena Mantovani

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento:
Titular: Alexandre Moreira de Souza
Suplente: Rosangela Guimarães de Moraes

Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Cristiani Sartori Marchesi
Suplente: Maria Margarida Frattini

Secretaria Municipal de Tributação, Arrecadação e Fiscalização:
Titular: Marcelo Mantovani Fratini 
Suplente: Anaise de Godoy Silveira Cezar 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura:
Titular: Tiago de Faria
Suplente: Deise Formagio Cavazan

Defesa Civil:
Titular: Lourenço Luiz do Prado
Suplente: Orlando Conceição Filho

Associação de Repovoamento e Limpeza do Rio do Peixe Projeto Piracema:
Titular: Hermenegildo Tardeli Carneiro
Suplente: Luiz Antonio da Silva Pinto

Associação Ambientalista Copaíba:
Titular: Flávia Balderi
Suplente: Gerson Augusto R. Silveira

Grupo Ecológico Água - GEA:
Titular: Celi Alves da Silva
Suplente: Neuza Maria Faria

ONG São Lazaro:
Titular: Eli Salgueiro
Suplente: Andréia Verônica de Jesus

Ordem dos Advogados do Brasil:
Titular: Daily Baldi Pinheiro
Suplente: Giuliana Bruno de Gogoi Moreira 

Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia:
Titular: Paulo Marcio F. Mantovani
Suplente: Tomás Dáquino Frattini

Associação Comercial e Empresarial de Socorro:
Titular: João Gabriel Tannus Giacometti
Suplente: Felicio Sartori

Associação Rural da Microbacia do Ribeirão dos Cubas:
Titular: Sebastião Raphael Terra
Suplente: Rogério Donizetti F. da Rocha

União de Moradores do Jardim Santa Cruz:
Titular: Carlos Antonio de Souza Vido
Suplente: Assis de Lima

Associação Rural da Microbacia do Jaboticabal:
Titular: Oralina Mosso Ariboni
Suplente: Roberto Faria

Associação dos Moradores e Produtores Organo Agrícolas da Bacia do Ribeirão do Meio:
Titular: José Luiz Pinto Albino
Suplente: Sidney Barrel
                               
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, especialmente o Decreto nº 3151 de 27 de Março de 2013.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de Fevereiro de 2014.

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

DECRETO Nº 3277/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a seguinte Comissão Fiscalizadora dos desfiles de Carnaval 2014, promovido por esta Prefeitura:
- Acácio José Zavanella
- Paulo Rogério Fazoli
- Jesse Robson Zerlin

Art. 2º. Os trabalhos de que trata este Decreto serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 
porém considerados de relevância pública.   

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de Fevereiro de 2014.

Publique-se
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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Concursos

DECRETO Nº 3278/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a seguinte Comissão de vistoria técnica para o som do Carnaval 2014 e Trios 
Elétricos, promovido por esta Prefeitura:

- Acácio José Zavanella
- Tiago de Faria
- Thiago Francisco de Toledo

Art. 2º. Os trabalhos de que trata este Decreto serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 
porém considerados de relevância pública.                        

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de Fevereiro de 2014.

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

CONCURSO PÚBLICO 01/2013 - RESULTADO PROVISÓRIO
Exmo. Dr. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito Municipal da Estância 

de Socorro/SP, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Provisório, referente ao Concurso 
Público 01/2013 para provimento dos empregos de: Agente Comunitário – PSF Bairro Jardim Araújo, Agente 
Comunitário- PSF Bairro do Salto, Agente Comunitário – PSF Bairro do Rio do Peixe, Agente Comunitário – 
PSF Bairro dos Moraes, Agente Comunitário – PSF Loteamento Parque Antônio Ferreira Barbosa, Auxiliar de 
Consultório Odontológico de Saúde da Família, Dentista de Saúde da Família, Eletricista de Veículo, Engenheiro 
Ambiental, Engenheiro Civil, Escriturário, Fiscal, Guarda Municipal 2° Classe Masculino, Guarda Municipal 2° 
Classe Feminino, Enfermeiro, Farmacêutico, Mecânico, Médico Oftalmologista, Médico Perito, Médico Psiquiatra, 
Médico de Saúde da Família, Monitor de Transporte Escolar, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas 
Pesadas, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Trabalhador Braçal; do quadro de pessoal efetivo, 
instituídos pela Lei Municipal nº 3007/2003 e da Lei Complementar 197/2012 e suas alterações.

1. Das alterações de Gabarito

1.1. Em face aos recursos interpostos pelos candidatos, seguem as alterações realizadas pela Banca Examinadora:

2. Do Resultado Provisório

2.1 Lista anexa, discriminada por Código do Cargo / Cargo, constando suas informações na seguinte 
ordem: Número de Inscrição, Nome do Candidato, Documento de Identidade, Data de Nascimento, Nota da 
Prova de Conhecimentos Específicos (quando houver), Nota da Prova Língua Portuguesa (quando houver), 
Nota da Prova de Matemática (quando houver), Nota de Conhecimentos Pedagógicos (quando houver), Nota 
da Prova de Legislação (quando houver), Total de Pontos, conforme segue:

3. Do Prazo Recursal

3.1. As respostas aos Recursos de Gabarito, foram encaminhadas aos candidatos via correio eletrônico (e-mail).
3.2. O prazo recursal ocorrerá das 9h do dia 05 às 19h do dia 06 de fevereiro de 2014, de acordo com 

o Comunicado, publicado no site do Instituto Qualicon e no site da Prefeitura, no dia 29 de janeiro de 2014.
3.3.A interposição dos recursos dar-se-á através de link específico no endereço eletrônico do Instituto 

Qualicon (www.iq.org.br), e orientações ali contidas.

Estância de Socorro, 04 de fevereiro de 2014.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO 
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Edital 01/2013 - Concurso Público
Resultado Provisório - Ordem Alfabética
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Coleta de Sangue acontece em Socorro

Dia 08/Fevereiro de 2014 (sábado) – Das 9 às 12h
Campanha do Hemocentro da Unicamp de Campinas/SP com Loja 

Maçônica Mista de Socorro. 
Colaboração da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.

Local: Colégio Horizonte, à Av Irmãos Picarelli no. 137 – Centro.

Oportunidade: Curso de Arbitragem
Estão abertas as inscrições para o Curso de Arbitragem que será rea-
lizado pela RHR Eventos, com organização do Estância Futebol Clube 
e apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de 
Socorro. Os interessados poderão se inscrever nos dias 17, 20, 24 e 
27 e 31 de janeiro, e 03 e 07 de fevereiro, à Rua Barão de Ibitinga, 295 

(Horário Comercial).
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Tributação
EDITAL Nº 01/2014

DENISE B. MAZETO VALDO, Chefe da Divisão de Tributação e Arrecadação da Prefeitura Municipal 
da Estância de Socorro, USANDO das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em cumprimento aos 
dispositivos contidos na Lei Complementar nº 59/2001 (Código Tributário Municipal), Artigo 292 Inciso III e 
Artigo 293 Inciso III. 

FAZ saber a todos através do presente EDITAL, que se encontram na DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E 
ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, as notificações de lançamen-
to do IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS (TSU) do 
EXERCÍCIO DE 2013, de acordo com a relação anexa, e que os atuais endereços são ignorados, insuficiente, 
tiveram seu recebimento recusado ou o imóvel encontra-se fechado nas diversas tentativas de entrega, os quais 
desde já ficam NOTIFICADOS do referido lançamento. 

FAZ saber ainda, que os contribuintes e/ou proprietários relacionados terão o PRAZO DE 15 (QUIN-
ZE) DIAS, a contar da publicação deste EDITAL, para retirarem as NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTOS 
(CARNÊS) as quais poderão ser pagas sem os acréscimos legais.

Através do presente Edital, aproveitamos o ensejo para que na retirada dos carnês os contribuintes 
apresentem os seguintes documentos para atualização cadastral: CPF e RG do proprietário do imóvel e infor-
mar endereço de correspondência atualizado.

E para que não se alegue qualquer dúvida posterior, lavrou-se o presente EDITAL. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de fevereiro de 2014.

DENISE B. MAZETO VALDO
Chefe da Divisão de Tributação e Arrecadação

ANEXO
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Licitação
REPUBLICAÇÃO DEVIDO RETIFICAÇÃO DO EDITAL

Processo Nº 006/2014/PMES – Dispensa Nº 001/2014 – Chamada Pública Nº 001/2014. 
Objeto: Aquisição parcelada, em entregas semanais, de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar, Empreendedor Familiar Rural, Associações ou Cooperativas da Agricultura Familiar 
para atender aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, em conformidade com o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE e Programa Suplementar da Alimentação 
Escolar da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, durante o exercício de 2014. Os grupos 
Formais e/ou Informais deverão apresentar os envelopes com a documentação para habilitação e Projeto de 
Venda, os quais deverão ser protocolados até as 9h e 30min do dia 07/03/2014. Período de Disponibilização 
do Edital: 07/02/2014 até 06/03/2014. Socorro, 05 de fevereiro de 2014.

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 do Município de Socorro, pessoalmente, à 
Avenida José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário 
comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, com Paulo ou Lilian.

Paulo Reinaldo de Faria – Presidente da Comissão de Licitações

CONVOCAÇÃO
 

A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, vem por meio desta, convocar os proprietários 
dos imóveis do Jardim Santa Cruz descritos no quadro abaixo para que compareçam à Prefeitura Municipal 
da Estância de Socorro, sito à Av. José Maria de Faria, nº 71, nas datas determinadas, para tratar de assunto 
referente a regularização de suas propriedades.

 É indispensável que todos compareçam, e que apresentem os originais dos seguintes documentos:
• Cédula de Identidade (RG)
• CPF
• Certidão de Nascimento/Casamento (devem ser atualizadas).
• Escritura do imóvel /Inventário / Contrato /Compromisso de Compra e Venda.
Obs: Nos casos em que os proprietários forem casados ou quando houver mais de um proprietário 

no mesmo imóvel, todos devem comparecer, SEM EXCEÇÃO, portando todos os documentos acima listados.

Habitação e Regularização Fundiária

Dúvidas e demais informações:
(19)3855-9612 ou habitacao@socorro.sp.gov.br

Primeira Sessão Ordinária 
é realizada pela Câmara

Após o recesso parlamentar, os vere-
adores da Câmara Municipal de Socorro 
voltaram aos trabalhos com a sessão ordi-
nária na noite desta segunda-feira (3).

Durante a sessão foram apresentados 
dois projetos de lei, o nº 01/2014 de auto-
ria do vereador João Pinhoni que solicita a 
inclusão da Campanha ‘Novembro Azul’ no 
calendário oficial de eventos do município 
e o 04/2014 do vereador Tarcísio Francisco 
Sartori Junior que dispõe sobre a criação 
do Concurso Miss Socorro. Ambos foram 
enviados às comissões responsáveis para 
elaboração de pareceres.

Também enviado às comissões, foi apre-
sentado, pelo vereador Lauro Aparecido de 
Toledo, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 
01/2014 que concede titulo de “Cidadão 
Benemérito” ao prefeito Municipal Dr. An-
dré Eduardo Bozola de Souza Pinto.

Através do Pedido de Informação n.º 
01/2014 a vereadora Maria Bernadete Mo-
raes Rodrigues de Paula solicitou informa-
ções acerca de equipe multidisciplinar na 
área da Saúde Pública do município.

Na pauta foram aprovados seis reque-
rimentos e mais 16 votos de pesar. Os 
vereadores também apresentaram 112 in-
dicações solicitando melhorias e providên-
cias que serão enviadas ao Executivo.

 Comissões Permanentes
Ainda durante a sessão, os vereadores 

oficializaram a composição das comissões 
permanentes da Câmara Municipal de So-
corro para atuar durante todo este ano. A 
composição das comissões permanentes 
somente foi oficializada nesta sessão, já que 
os membros foram escolhidos de comum 
acordo pela maioria dos vereadores em 
reunião realizada anteriormente.

Vereadores oficializaram a composição das comissões permanentes
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Sessão Ordinária de 03 de fevereiro de 2014.
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto. 
Vereadores presentes: João Henrique Meira Sousa, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luís Benedito Al-

ves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, Pedro Sábio Nunes, Tarcísio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi.

EXPEDIENTE
Ata da 1.ª e da 2.ª Sessão Extraordinária de 09 de janeiro de 2014. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade.
Expediente recebido do Executivo Municipal 
Ofício n.º 566/2013 do senhor Prefeito: informando o recebimento das indicações apresentadas em 19 de novembro de 2013. 

Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 
Ofício n.º 595/2013 do senhor Prefeito: encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de novembro 

de 2013. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração 
de pareceres; 

Ofício n.º 598/2013 da Secretaria da Saúde: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 36/2013, do Vereador João Pinhoni 
Neto, que pediu esclarecimento sobre o local de armazenamento de medicamentos pela municipalidade. Deliberação do senhor Presidente: 
à disposição dos vereadores; 

Ofício n.º 909/2013 da Secretaria da Saúde: em atenção à indicação n.º 650/2013, do Vereador Pedro Sabio Nunes, presta 
informação acerca da construção de um Posto de Saúde da Família no bairro Barão de Ibitinga. Deliberação do senhor Presidente: à disposição 
dos vereadores; 

Ofício n.º 911/2013 da Secretaria da Saúde: em atenção à indicação n.º 668/2013, do Vereador Lauro Aparecido de Toledo, 
presta informação acerca da construção de um Posto de Saúde da Família na Vila Nova. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores; 

Ofício n.º 913/2013 da Secretaria da Saúde: em atenção à indicação n.º 668/2013, da Vereadora Maria Bernadete Moraes 
Rodrigues de Paula, presta informação quanto a sugestão de cessão do Posto de Saúde do Bairro do Rio do Peixe para a Associação do 
Corredor Turístico do Rio do Peixe. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;

Ofício da Secretaria de Agricultura e Abastecimento: em atenção à indicação n.º 749/2013, da Vereadora Maria Bernadete 
Moraes Rodrigues de Paula, presta informação quanto a aplicação da Lei Federal n.º 11.947/2009 que dispõe sobre o Atendimento da 
Alimentação Escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;

Ofício n.º 017/2014 do senhor Prefeito: encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de dezembro 
de 2013. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração 
de parecer; 

Ofício n.º 022/2014 do senhor Prefeito: encaminhando o Projeto de Lei Complementar n.º 02/2014 que “dispõe sobre a alteração 
do inciso I do artigo 528 da Lei Complementar n.º 126/2008 – Código de Obras e Edificações do Município de Socorro e dá outras 
providências”.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres; 

Ofício n.º 023/2014 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 43 que “altera o artigo 137, 
inciso XIV do artigo 10.º e inciso III do artigo 152 da Lei Orgânica Municipal” para apreciação e aprovação em regime de urgência.  Deliberação 
do senhor Presidente: nos termos do artigo 251 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, inclua-se o presente projeto no expediente 
por duas sessões ordinárias para recebimento de emendas dos senhores Vereadores, após, encaminhe-se às Comissões Permanentes para 
pareceres;

Ofício n.º 024/2014 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Lei n.º 05/2014 que “autoriza o Poder Executivo Municipal a 
transferir a autorização de outorga do Serviço de Retransmissão de Televisão no Canal 27 para a EPTV-Empresa Brasileira de Televisão S.,A.” 
para apreciação e aprovação em regime de urgência.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para 
apreciação e elaboração de pareceres; 

Ofício n.º 025/2014 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Lei n.º 06/2014 que “autoriza o Poder Executivo a efetuar 
permuta de área de terreno de propriedade do Município com área de terreno de propriedade de Olímpio Domingues de Lima e dá outras 
providências para implantação de via de acesso” para apreciação e aprovação em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres; 

Ofício n.º 070/2014 da Secretaria Municipal de Saúde: encaminha o relatório referente a Audiência Pública da Saúde realizada 
em 30/01/2014.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores. 

Expediente recebido de diversos
Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o município no valor total R$ 10.000,00 para a 

APM da Escola Municipal Prof.ª Benedicta Geralda de Souza Barbosa em novembro de 2013. Deliberação do senhor Presidente: à disposição 
dos vereadores; 

Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o município no valor total R$ 351.220,26 para 
custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Ofício Circular Externo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: informa a transferência de recursos 
ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado, no valor total 
de R$ 27.115,44. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Ofício SERT/GS n.º 516/13 da Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho: informa a inclusão do município de 
Socorro no Programa Casa Paulista Microcrédito/Banco do Povo Paulista, conforme solicitado pelo Requerimento n.º 47/2013, do Vereador 
Pedro Sabio Nunes. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Carta da Comissão Nacional do PSDB, através do seu Presidente Nacional, Senador Aécio Neves: encaminha a Declaração 
de Poços de Caldas +30 (mais trinta) em defesa de um novo pacto federativo.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Telegrama do Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin: informa a aprovação de convênio encaminhando R$ 
150.000,00 para infraestrutura urbana no Jardim Santa Cruz. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Telegrama do Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin: informa a aprovação de convênio encaminhando R$ 
60.000,00 para aquisição de equipamentos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Telegrama do Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin: informa a aprovação de convênio no valor de R$ 
40.000,00 para o projeto “Luzes de Natal”. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Ofício n.º 30/2013 da 2.ª Vara da Comarca de Socorro: solicitando a colaboração na divulgação do projeto Paternidade 
Responsável.  Deliberação do senhor Presidente: Encaminhe-se ao Departamento de Assistência Legislativa para providências; 

Ofício n.º CT PL*RB 576/2013 da Telefônica Vivo: informa a instalação de aparelho telefônico adaptado à Rua Aristeu de Souza 
Pinto em dezembro próximo passado, conforme solicitado pelo Requerimento n.º 231/2013, de autoria do Vereador Tarcísio Francisco 
Sartori Junior. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Abaixo-assinado: solicita o não fechamento da Escola Municipal do Bairro Barão de Ibitinga. Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores; 

Ofício ARINS n.º 979/2013 da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo: informa em resposta ao Requerimento n.º 
197/2013, da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, a manutenção da aulas no período noturno da Escola Estadual Prof.ª 
Helena José Bonfá.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Ofício da Casa Civil do Estado de São Paulo: informa em resposta à Moção n.º 09/2013, da Vereadora Maria Bernadete Moraes 
Rodrigues de Paula, informando a manutenção da aulas no período noturno da Escola Estadual Prof.ª Helena José Bonfá. Deliberação do 
senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

 Ofício ARINS n.º 006/2014 da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo: encaminha informações prestadas pela 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica desta Secretaria quanto à inclusão de conteúdo relativo à Qualidade de Vida. Deliberação do 
senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Ofício n.º 002/2014 – MNBS1 da SABESP: informa a realização de estudos para implantação de rede de esgotos em logradouro 
no bairro dos Cubas, conforme solicitado pelo Requerimento n.º 240/2013, da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula.  
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Ofício n.º 04/2014 da Associação Paulista de Municípios: convida para o Congresso Estadual de Municípios, de 18 a 22 de março 
em Campos do Jordão/SP. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Ofício n.º 068/2014 do Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública: informa a celebração de 
convênio com o município de Socorro no valor de R$ 689.481,00 para reestruturação e uniformização da Guarda Civil Municipal da Estância 
de Socorro. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores; 

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 28/2013-DAF da presidência da Câmara Municipal: encaminha o Balancete Financeiro referente ao mês de 

novembro/2013. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer;
Ofício n.º 02/2014-DAF da presidência da Câmara Municipal: encaminha o Balancete Financeiro referente ao mês de 

dezembro/2013. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer;
Projeto de Lei n.º 01/2014 do Vereador João Pinhoni Neto: dispõe sobre a inclusão da Campanha ‘Novembro Azul’ no calendário 

oficial de eventos do município de Socorro.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e 
elaboração de pareceres;

Projeto de Lei n.º 04/2014 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: dispõe sobre o Concurso Miss Socorro e dá outras 
providências.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;

Projeto de Decreto Legislativo n.º 01/2014 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: concede título de cidadão benemérito.  
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;

Pedido de Informação n.º 01/2014 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: solicita informação acerca 
da equipe multidisciplinar da área da Saúde Pública de nosso município.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;

Requerimento de autoria de todos os Vereadores: n° 01/2014: requer pelos líderes das bancadas, por unanimidade, a nomeação 
dos vereadores como membros das Comissões Permanentes, para comporem, na forma que segue especificada, as referidas comissões desta 
Câmara Municipal para o ano de 2.014 Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

Requerimento de autoria de todos os Vereadores solicitando a consignação em ata de votos de pesar: n° 06/2014, pelo 
falecimento do senhor Benedito Cardoso de Faria, ocorrido dia 07 de janeiro do corrente ano; n° 07/2014, pelo falecimento da senhora Ana 
Martins Garcia, ocorrido dia 05 de janeiro do corrente ano; n° 08/2014, pelo falecimento da senhora Maria José da Cruz Cavassan, ocorrido 
dia 02 de janeiro do corrente ano; n° 09/2014, pelo falecimento do senhor Fernando Lopes Pinheiro, ocorrido dia 03 de janeiro do corrente 
ano; n° 10/2014, pelo falecimento do senhor José Aparecido César, ocorrido dia 01 de janeiro do corrente ano; n° 12/2014, pelo falecimento 
do senhor João Pereira de Araújo, ocorrido dia 11 de janeiro do corrente ano; n° 13/2014, pelo falecimento da senhora Maria Ferreira de 
Araújo ocorrido dia 07 de janeiro do corrente ano; n° 14/2014, pelo falecimento da senhora Joaquina Marti Marchiu ocorrido dia 07 de 
janeiro do corrente ano; n° 15/2014, pelo falecimento do senhor Francisco Pereira de Moraes, ocorrido dia 17 de janeiro do corrente ano; 
n° 16/2014, pelo falecimento da senhora Jandyra da Silva Frate ocorrido dia 18 de janeiro do corrente ano; n° 17/2014, pelo falecimento 
da senhora Dulce Scacalossi Malfatti ocorrido dia 10 de janeiro do corrente ano; n° 18/2014, pelo falecimento da senhora Irma Beneduzzi 
Reginato, ocorrido dia 22 de janeiro do corrente ano; n° 19/2014, pelo falecimento da senhora Cacilda Ferreira dos Santos, ocorrido dia 16 
de janeiro do corrente ano; n° 23/2014, pelo falecimento da senhora Benedicta Pinto de Moraes, ocorrido dia 28 de janeiro do corrente 
ano; n° 24/2014, pelo falecimento do senhor Benedito de Paula, ocorrido dia 25 de janeiro do corrente ano; n° 25/2014, pelo falecimento 
do senhor Nelson Elias de Andrade, ocorrido dia 25 de janeiro do corrente ano; n° 26/2014, pelo falecimento do senhor Celio Aparecido 
Moreira, ocorrido dia 25 de janeiro do corrente ano; n° 27/2014, pelo falecimento do senhor Arthur Leonoff, ocorrido dia 20 de janeiro do 
corrente ano; n° 29/2014, pelo falecimento do senhor Sebastião Pereira Duarte, ocorrido dia 02 de fevereiro do corrente ano.  Deliberação 
do senhor Presidente: atenda-se;

Requerimento do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: n° 11/2014, requerendo que fosse constado em Ata Voto de 
Congratulação ao Senhor ao Senhor Edvan Antunes, pelo lançamento do livro “De Caipira a Universitário”, realizado dia 18 de janeiro do 
corrente ano. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade; 

Requerimento do Vereador João Pinhoni Neto: nº 21/2014, requerendo que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado 
Estadual, Edmir Chedid, a fim de destinar recursos financeiros para a reforma da quadra poliesportiva do Ginásio Municipal de Esportes, Nego 
Bonetti, do município de Socorro- SP. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade; 

Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 20/2014, requerendo que fosse constado em ata Voto de Congratu-
lação ao Senhor José Fernandes Franco, extensivo a toda equipe do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), pela excelência do trabalho 
realizado em nossa cidade no biênio 2012- 2013,  bem como parabenizando o Dr. Vitório Zucon pela posse da presidência do COMTUR, junto 
ao Sr. Marcos Donizetti de Toledo, vice-presidente, e a todos que compõem a nova diretoria 2014-2015. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;

Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 28/2014, requerendo que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Deputado Federal Ricardo Izar, solicitando que este intervenha junto ao Governo Federal a fim de destinar recursos financeiros para a 
realização de pavimentação asfáltica de ruas do Bairro do Salone, município de Socorro/SP, conforme especifica. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;

Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.º 04/2014, requerendo que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Roberto Santiago, requerendo apoio ao Projeto de Lei 7056/10, do Deputado Federal Pedro Chaves 
(PMDB-GO), que estabelece piso salarial para Agentes Comunitários de Saúde. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

Requerimento do Vereador Pedro sábio Nunes: n.º 22/2014, requerendo que seja oficiada a Operadora de Telefonia VIVO , 
solicitando a instalação de uma torre de telefone no bairro da Lagoa, próximo ao sítio Santo Antônio, aproximadamente a 1,5 Km da torre de 
TV existente no local. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

Indicações dos vereadores João Pinhoni Neto e Lauro Aparecido de Toledo: n.º 10/2014, indicando estudos quanto a possi-
bilidade de ser construída uma ponte de acesso entre o Jardim Gollo as ruas Andrelino de Souza Pinto e Estevan Bozola;

Indicação do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: n.º 60/2014, indicando, em atendimento ao ofício do senhor 
Jailson Garcia Miguel, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Socorro (SISEPS), que solicitou melhorias em via pública 
que permite acesso a entidades importantes de nossa cidade, para que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Poeta Paschoal Granato; 
n.º 65/2014, indicando que seja feita a limpeza das calçadas existentes no bairro da Aparecidinha, em especial a retirada do mato das calçadas 
da Travessa Libero Corato; n.º 66/2014, indicando que seja feita a limpeza de toda a extensão do ribeirão, localizado no fundo da Rua Prof. 
Abigail da Silva Salvador; n.º 67/2014, indicando que sejam feitos os estudos necessários visando o retorno da mão dupla da Rua Capitão 
Sobrinho sentido Rua José Antonio Calafiori; n.º 68/2014, indicando a colocação de manilhas para escoamento de água pluvial na Rua da Es-
trela, mais precisamente em frente ao n°18, localizado no Residencial dos Sonhos, Parque Vitória; n.º6 9/2014, indicando que sejam realizadas 
as seguintes melhorias nas ruas Gregorina de Faria Alexandroni e Avenida Brasil: roçar o mato existente nas laterais da rua; colocar lombadas; 
arrumar a tampa do bueiro que está afundada; construir calçada em toda extensão das ruas, no mínimo de um lado; construir um bueiro 
(boca de lobo) próximo ao rio; instalar placas indicativas com os nomes das ruas; n.º 70/2014, indicando que determine ao departamento 
competente que providencie a instalação de linhas de tubos (manilhas) na estrada localizada na Rodovia Dr. Octávio de Oliveira Santos, Km 
10, no bairro do Livramento; n.º 96/2014, indicando que os bancos da Avenida Irmãos Picarelli sejam recolocados em lugares que não fiquem 
expostos ao sol durante todo o dia; n.º 113/2014, indicando que os veículos da Prefeitura não fiquem estacionados na área destinada ao 22° 
Grupo de Escoteiros “Cavaleiros da Paz”, localizada no Horto Municipal;

Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 47/2014, indicando a padronização das lombadas a serem 
instaladas nas ruas do município, de acordo com as medidas do Código Nacional de Trânsito; n.º 48/2014, indicando que seja disponibilizado 
um ônibus circular a fim de beneficiar o Bairro dos Pereiras; n.º 49/2014, indicando que a Guarda Municipal intensifique a ronda noturna na 
Praça Nove de Julho, a fim de dar mais segurança aos moradores; n.º 50/2014, indicando que sejam feitas as seguintes melhorias na estrada 
municipal do bairro do Belizário: passar máquina motoniveladora, colocar cascalho, bem como instalar linhas de tubo (manilhas), para melhor 

escoamento da água; n.º 51/2014, indicando que seja passada a máquina motoniveladora e procedido ao cascalhamento de trecho da estrada 
vicinal que liga o bairro Barão de Ibitinga ao  Bairro da Labrinha; n.º 52/2014, indicando que sejam colocadas duas lombadas na Rua Mazolini, 
nas proximidades do nº 333; n.º 53/2014, indicando que seja feito o recapeamento na Rua Romão Francisco dos Santos, localizada no Bairro 
São Sebastião; n.º 54/2014, indicando que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua Dr. Luís Arantes Dantas, localizado no Bairro da Abadia; 
n.º 55/2014, indicando que seja passada máquina motoniveladora e procedido ao cascalhamento da estrada que inicia nas proximidades do 
Trevo da estrada Socorro/Lavras de Cima,  e segue paralela a Rodovia Pompeu Conti; n.º 61/2014, indicando que seja passada a máquina mo-
toniveladora e cascalhada a estrada municipal do Bairro dos Nogueiras até o Bairro  Barão de Ibitinga, conhecida como estrada do meio; n.º 
62/2014, indicando que determine ao departamento de Trânsito a pintura da faixa de pedestres na Avenida XV de Agosto, conforme especifi-
ca; n.º 63/2014, indicando que seja feita a pavimentação asfáltica da estrada Municipal do Bairro dos Rubins;  n.º 71/2014, indicando que seja 
feita a pintura de todas as lombadas existentes em nosso município; n.º 72/2014, indicando que sejam realizadas as seguintes melhorias na Rua 
Estevan Bozolla: instalação de lombadas e sonorizador, bem como colocação de sinalização; n.º 100/2014, indicando as devidas providências 
para a iluminação pública e a pavimentação asfáltica da Rua Ângelo Guinato, localizada na Vila Santo André; n.º 101/2014, indicando que seja 
construída uma calçada na Rua Antônio Calafiori, mais especificamente, próximo ao Expresso; n.º 102/2014, indicando que seja providenciada 
a limpeza e capina das margens do rio existente no Bairro Barão de Ibitinga; n.º 111/2014, indicando que seja roçado o mato existente nas 
proximidades do posto de saúde e da escola, localizados no bairro do Oratório; n.º 112/2014, indicando que seja roçado o mato existente 
no fundo da escola, localizado no bairro do Jardim Santa Cruz;

Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 02/2014, indicando que seja passada a máquina 
motoniveladora e cascalhado o trecho da Estrada Vicinal que liga o bairro da Varginha ao Bairro do Limoeiro; n.º 03/2014, indicando que seja 
realizada a pavimentação asfáltica de todas as ruas do loteamento “Montini”; n.º 04/2014, indicando que seja feita a pavimentação asfáltica 
das seguintes ruas do Bairro Santa Cruz: Rua Nossa Senhora de Fátima, Rua Santo Expedito, Rua Alagoas, Rua Piauí; n.º 05/2014, indicando 
providências com relação aos bloquetes das ruas Professor Agostino de Oliveira, Travessa Antônio Francisco de Faria e Rua Edmur Baldi do 
Bairro da Vila Nova, que se encontram desnivelados e quebrados; n.º 06/2014, indicando que sejam realizados os estudos necessários visando 
à implantação de Posto de Saúde da Família com médicos, enfermeiros e medicamentos para atendimento dos moradores dos Bairros do 
Rio do Peixe e Moraes; n.º 07/2014, indicando que sejam feitas as seguintes melhorias na estrada do Bairro dos Moraes: passar máquina 
motoniveladora, proceder ao cascalhamento, bem como instalar linhas de tubo (manilhas) para melhor escoamento da água; n.º 11/2014, 
indicando que seja estudada a possibilidade de construir uma rotatória no cruzamento das Ruas João Leonardeli com Capitão de Souza Pinto, 
mais precisamente de fronte ao posto Cowboy; 

Indicação dos vereadores Tarcísio Francisco Sartori Junior e Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 
42/2014, indicando a promoção dos estudos necessários a fim de que seja encaminhado a esta Câmara Municipal um Projeto de Lei visando 
à implantação do Plano de Carreira aos Guardas Civis Municipais;

Indicações dos vereadores Lauro Aparecido de Toledo e Pedro Sabio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 01/2014, indicando 
que seja fornecido um aumento salarial aos Servidores Públicos Municipais; n.º 09/2014, indicando que conceda aumento no valor do ticket 
alimentação dos funcionários públicos municipais;

Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito: ; n.º 08/2014, indicando a 
promoção dos estudos necessários a fim de realizar as seguintes melhorias no bairro do Agudo: manutenção da estrada; permuta do terreno 
da atual escola por outro terreno que se encontra disponível; instalação de parquinho e quadra poliesportiva na nova escola; construção de 
uma creche e uma praça em frente à igreja (nova); melhoraria da iluminação, principalmente, na região central, ao lado do salão comunitário; 
realização da coleta do lixo reciclável; implantação de linha de transporte coletivo em diversos horários; e disponibilização de cursos, palestras 
e atividades culturais aos moradores do bairro; n.º 45/2014, indicando que sejam feitas as seguintes melhorias na estrada do Bairro dos Ma-
rianos: passar máquina motoniveladora, proceder ao cascalhamento, bem como instalar linhas de tubo (manilhas) para melhor escoamento da 
água; n.º 46/2014, indicando que seja instalada linha de tubos (manilhas) no Bairro da Lagoa, em local que especifica; n.º 64/2014, reiterando 
pedido anterior, indicando que sejam realizadas as seguintes melhorias em vias do município: pavimentação asfáltica dos 50 metros restantes 
do asfalto já existente até o acesso do bairro Recanto do Bosque; asfaltamento de 500 metros da estrada dos Cardoso que passa ao lado do 
referido bairro; bem como o asfaltamento de diversas ruas do Bairro Recanto do Bosque: n.º 73/2014, indicando estudos quanto a possibili-
dade da construção de bocas de lobo na Rua Mazzolini, nas ruas do Jardim Orlandi e Jardim Jussara; n.º 74/2014, indicando que seja passada 
máquina motoniveladora e cascalhada a estrada do bairro do Currupira;

Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes e José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 82/2014, indicando que determine 
ao departamento competente para que sejam feitos os estudos necessários a fim de implantar um sistema de monitoramento por câmeras 
de segurança nos pontos estratégicos de nossa cidade; n.º 83/2014, indicando, que realize acurados estudos para que seja enviado a esta Casa 
de Leis um Projeto de Lei “dispondo sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção aos Animais”, em conformidade com projeto anexo; 
n.º 92/2014, indicando, que seja retirado o mato existente nas ruas e nas laterais das calçadas dos seguintes bairros: Jardim Gollo, Jardim 
Jussara, Bruna Maria, São Bento, Jardim Araújo, Jardim Teixeira, Santa Rosa, Bela Vista, Abadia, Jardim Orlandi, Jardim Carvalho, Vila Nova, Santa 
Cruz e no centro da cidade; n.º 99/2014, indicando que determine ao departamento competente que seja passada a máquina motoniveladora 
e cascalhada a estrada do Bairro Barão de Ibitinga;

Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 36/2014, indicando que determine ao departamento com-
petente que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada a estrada localizada no Bairro dos Cubas, que parte da  Rodovia Deputado 
Antônio Silva Cunha Bueno, sentido Socorro – Lindóia passando a selaria Zamboim, segunda entrada à direita; n.º 75/2014, indicando que 
determine ao departamento competente que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada a estrada que liga o bairro do Currupira 
ao bairro do Rio do Peixe, conforme pedidos de moradores; n.º 76/2014, indicando que determine ao departamento competente que seja 
passada a máquina motoniveladora e cascalhada a rua Santa Clara, localizada no bairro do Oratório, a fim de atender pedido de moradores; n.º 
77/2014, indicando, conforme solicitação de moradores, que determine ao departamento competente que seja passada a máquina motonive-
ladora e cascalhada as ruas existentes no bairro do Belém, localizado no início da estrada que dá acesso ao bairro do Oratório; n.º 93/2014, 
indicando, em atendimento a reivindicação de moradores, que sejam realizadas as seguintes melhorias no campo de futebol, localizado ao 
lado da igreja Santa Rita, no bairro do Saltinho: troca das traves e da rede do gol, bem como demarcação do centro e laterais do campo; n.º 
94/2014, indicando estudos quanto a possibilidade da instalação de um parque infantil junto à igreja Santa Rita, no bairro do Saltinho, conforme 
pedido de moradores; n.º95/2014, indicando que determine ao departamento competente para que sejam tomadas as providências neces-
sárias em relação ao problema que os moradores estão enfrentando com o esgoto, localizado em frente do açougue, no bairro do Oratório; 
n. º 97/2014, indicando que determine ao departamento competente, para que sejam trocadas as lâmpadas localizadas no bairro Visconde de 
Soutelo, por outras de maior potência, conforme especifica; n. º 98/2014, indicando que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada 
a Rua Dois, no bairro Visconde Soltello, mais especificamente em frente a escola, conforme pedido de moradores; n. º 110/2014, indicando 
que determine ao departamento competente para que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua Pedro Domingues Rissato, localizado no 
Bairro da Abadia, conforme pedido de moradores;

Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito reiterando pedidos anteriores: n.º 12/2014, indicando que 
interceda junto ao departamento competente, a fim de que seja instalado um roteador da internet banda larga no sistema WI-FI, no Posto do 
Acessa São Paulo situado no Bairro do Oratório; n.º 13/2014, indicando a realização de estudos junto à Secretaria de Emprego e Relações 
do Trabalho para contemplar o município de Socorro com a instalação de um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); n.º 14/2014, in-
dicando que seja estudada a possibilidade de se construir uma área de lazer com playground no Bairro dos Nogueiras; n.º 15/2014, indicando 
que determine ao departamento competente que sejam colocados aproximadamente (10) dez braços de luz nos postes no Bairro do Caman-
ducaia de Baixo, conforme especifica; n.º 16/2014, indicando que seja implantada uma lombada na Rua Juvenal de Souza Pinto, próximo ao nº 
95, Jardim Araújo; n.º 17/2014, indicando que seja feita a poda das árvores existentes nas proximidades do nº 78 da rua Antônio Gonçalves 
Dantas, como também seja feita a limpeza da rua; n.º 18/2014, indicando que seja estudada a possibilidade de se construir uma quadra polies-
portiva no Bairro do Oratório; n.º 19/2014, indicando que determine ao departamento competente que sejam colocados braços de luz nos 
postes existentes na Travessa Aristeu de Souza Pinto, entre os nº 216 ao nº 277; n.º 20/2014, indicando que determine ao departamento 
competente a verificação do problema do escoamento das águas da chuva no trecho compreendido entre a Escola e a Igreja do Bairro do 
Oratório; n.º 21/2014, indicando que determine ao setor competente que sejam colocadas grades de proteção nas bocas de lobo existentes 
em nossa cidade; n.º 22/2014, indicando que estude a possibilidade da instalação de um semáforo no cruzamento das Ruas Coronel Fidélis 
Domingues com Juvenal de Souza Pinto e Pompeu Conti; n.º 23/2014, indicando que através do departamento competente, providencie a 
instalação de três postes com braço de luz na Travessa Aristeu de Souza Pinto, nas proximidades do nº 107; n.º 24/2014, indicando a instalação 
do serviço gratuito de acesso à INTERNET para a cidade de Socorro, inclusive para a zona rural; n.º 25/2014, indicando que através do de-
partamento competente, analise a possibilidade de revitalização da Praça existente no Bairro São Bento e, se possível, instalação de um play-
ground; n.º 26/2014, indicando que seja passada a máquina motoniveladora, procedido ao cascalhamento e passado o rolo compressor na 
Rua Alagoas, localizada no Bairro Santa Cruz; n.º 27/2014, indicando a realização de estudos quanto a possibilidade da construção de um 
abrigo para motos no pátio do almoxarifado para uso dos funcionários; n.º 28/2014, indicando que seja colocada uma lombada na Rua Padre 
Silvio Volpicelli, situada no Bairro da Aparecidinha, mais precisamente em frente à igreja local; n.º 29/2014, indicando que seja viabilizada a 
instalação de um semáforo na junção das ruas Visconde do Rio Branco, Dr. Halim Feres e Bernardino de Campos, mais precisamente nas 
proximidades ao Posto Ipiranga; n.º 30/2014, indicando que seja construída uma creche no Bairro da Aparecidinha; n.º 31/2014, indicando 
que determine ao departamento competente que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada a rua Eupidio de Andrade, no bairro 
Jardim Araújo, conforme pedidos de moradores; n.º 32/2014, indicando que seja viabilizado o asfaltamento de um pequeno trecho da estrada 
de acesso as propriedades localizadas á margem da Rodovia do Contorno, que faz parte da Rodovia José Vicente Lomônico, na altura do nº830 
( trevo para Bueno Brandão); n.º 33/2014, indicando que seja implantada  uma lombada na Rua Baiunias, próximo ao nº 228, no Bairro da Bela 
Vista; n.º 34/2014, indicando o asfaltamento da Travessa dos Expedicionários, localizada atrás do campo esportivo do Clube da Associação; 
n.º 35/2014, indicando a revitalização da praça localizada na Rua Ibraim Nobre, em frente ao n° 337, Bairro Vila Nova, através das seguintes 
melhorias: colocação de bancos no quiosque e traves de ferro no campo de areia; instalação de um parquinho com brinquedos de madeira; 
bem como pintura e iluminação pública; n.º 37/2014, indicando que determine ao Departamento Competente para que sejam recolocados 
os paralelepípedos da Rua Nagib Jorge que se encontram desnivelados, causando inúmeros transtornos aos moradores e transeuntes; n.º 
38/2014, indicando a realização de estudos quanto a possibilidade da construção de uma praça com playground na Rua Dr. Hugo Rocha no 
Bairro Vila Palmira, precisamente defronte ao nº 82; n.º 39/2014, indicando a construção de um bueiro (boca-de-lobo) na Rua Santo André 
entre o n.º 125 e 149; n.º 40/2014, indicando a realização de estudos junto à Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (Sert), a fim de 
implantar no município de Socorro o Programa Frente de Trabalho do Governo Estadual; n.º 41/2014, indicando, conforme solicitado por 
moradores, que sejam realizadas as seguintes melhorias no campo de futebol do bairro do Pinhal: reparos no gramado e na trave do gol; n.º 
44/2014, indicando que determine ao departamento competente que seja passada máquina motoniveladora, rolo compressor e cascalhada a 
Rua Luiz Arantes Dantas, no Bairro da Abadia; n.º 56/2014, indicando que seja instituído um Plano de Carreira ao funcionalismo público 
municipal, visando uma maior valorização do trabalhador; n.º 57/2014, indicando que amplie o número de varredores de ruas no munícipio 
de Socorro; n.º 58/2014, indicando a instalação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em nosso município; n.º 59/2014, indicando que rea-
lize estudos com máxima urgência, visando dotar a Guarda Civil Municipal dos equipamentos necessários a atuação em casos de emergência, 
bem como a designação de seus membros para a participação em cursos junto ao Corpo de Bombeiros, visando a sua qualificação e aperfei-
çoamento; n.º 78/2014, indicando que determine ao departamento competente que seja realizada a compra de um micro ônibus para uso 
do Departamento de Saúde, visando o transporte de pacientes que necessitam de tratamento médico em outras cidades; n.º 79/2014, indi-
cando que viabilize a construção de uma creche no Bairro do Oratório; n.º 80/2014, indicando que viabilize a construção de mais creches 
em nosso município; n.º 81/2014, indicando que seja adquirida uma nova ambulância para nosso município; n.º 84/2014, indicando que de-
termine ao departamento competente para que seja passada a máquina motoniveladora e cascalhada a estrada que liga o Bairro do Jaboticabal 
ao Bairro do Ferreirinhas; n.º 85/2014, indicando que seja estudada a possibilidade da construção de uma academia ao ar livre em nosso 
município; n.º 86/2014, indicando que determine ao departamento competente a reforma no banheiro do Posto Saúde da Família (PSF) do 
Bairro do Oratório; n.º 87/2014, indicando que determine ao departamento competente para que seja feita a pavimentação asfáltica das ruas 
do bairro Jardim Saltinho que ainda não possuem essa melhoria;  n.º 88/2014, 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 89/2014, indicando que disponibi-
lize um caminhão para a coleta de lixo reciclável, pelo menos uma vez ao mês, nos seguintes bairros: Tijuco Preto, Pinhal, Currupira, Gamelão 
e Gramal Grande; n.º 90/2014, indicando que seja instalada uma lombada na Rua Coronel Euclides Figueiredo, próximo a Creche Municipal 
do Betânia; n.º 91/2014, indicando a designação de uma área para a implantação de Parque Industrial em nosso município; n.º 103/2014, in-
dicando estudos quanto a possibilidade da instalação de placas padronizadas indicativas de nomes de ruas no Bairro Santa Cruz; n.º 104/2014, 
indicando que seja pavimentada a Rua Regina Del Beluz Manias localizada no Bairro Santa Cruz; n.º 105/2014, indicando que seja feito o re-
capeamento da Rua Maria Helena Carvalho, localizada no Jardim Araújo; n.º 106/2014, indicando que determine ao departamento compe-
tente, 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 107/2014, indicando que sejam realizados os estudos necessários visando à implantação de um Posto de 
Saúde no Bairro Barão de Ibitinga, com médicos, enfermeiros e medicamentos à disposição da população; n.º 108/2014, indicando que sejam 
realizados os estudos necessários visando à implantação de um Posto de Saúde no Bairro do Pinhal, com médicos, enfermeiros e medicamen-
tos à disposição da população; n.º 109/2014, indicando que seja roçada e realizada a limpeza das margens do ribeirão Nogueiras/Machado.

Deliberação do senhor Presidente: determino o devido encaminhamento das indicações.
Requerimento verbal do vereador Thiago Bittencourt Balderi: requerendo que seja oficiado a Telefonica Vivo solicitando repa-

ro dos cabos de telefonia nos Bairros Bela Vista e Salone. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade; 
Requerimento verbal do vereador João Pinhoni Neto: requerendo que fosse consignado em ata Voto de congratulação aso 

Hospital de Câncer de Barretos, médico e enfermeiro, pelo trabalho disponibilizado em Socorro através de carreta para realização de exames 
preventivos. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

EXTRATO DE CONTRATO -01/2014 – CONVITE – 01/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro
CONTRATADA: Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda. 
OBJETO: Transmissão ao vivo de sessões ordinárias da Câmara Municipal no decorrer do ano de 2014, e ainda 4 (quatro) segundos 

cada, convidando a população a nelas comparecer, e disponibilização de 1(uma) hora mensal para esclarecimento à população dos trabalhos 
realizados dentro do mês. 

VALOR: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) anual.
ASSINATURA: 31-01-2014
PROPONENTES: 02 (dois)
João Pinhoni Neto - Presidente 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO – SP, com a supervisão da Comissão do Concurso Público - 

Edital nº 01/2013, especialmente nomeada pelo Ato da Presidência nº 20 de 02 de outubro de 2013, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER QUE:

TENDO em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público de Provas - Edital nº 01/2013, não havendo pendências 
quanto aos recursos depois de decorridos os prazos legais, referente aos empregos:

1.01 – Auxiliar Administrativo de Serviços; 2.01 – Oficial Administrativo e 3.01 – Oficial Administrativo Contábil.
RESOLVE:
RATIFICAR E HOMOLOGAR, o Resultado Final do Concurso Público para o provimento dos empregos acima descritos, na 

conformidade dos Editais publicados, em especial a listagem de Classificação Final dos candidatos publicada em 31 de Janeiro de 2014, 
devidamente separada por emprego disponível na Internet nos endereços: www.camarasocorro.sp.gov.br e www.integribrasil.com.br, tudo 
em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2013.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital, que fica à disposição na 
internet nos endereços www.camarasocorro.sp.gov.br e www.integribrasil.com.br e ainda por afixação nos locais de costume da Câmara 
Municipal da Estância de Socorro/ SP.

Estância de Socorro/ SP, 07 de Fevereiro de 2014.
João Pinhoni Neto - Presidente 

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as Sessões Ordinárias, que se realizam às 1.ª e 3.ª 

segundas-feiras, a partir das 20h, são transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz e via internet pelos sites www.
radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br  

João Pinhoni Neto – Presidente

Câmara Municipal

http://www.camarasocorro.sp.gov.br
http://www.integribrasil.com.br
http://www.camarasocorro.sp.gov.br
http://www.integribrasil.com.br
http://www.radiosocorro.com.br
http://www.radiosocorro.com.br
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Alerta Geral: 
Rio do Peixe com pouca água

É natural nos meses de estiagem 
que o volume de água do Rio do 
Peixe diminua consideravelmente, 
no entanto o nível volta a se esta-
bilizar com a chegada das chuvas 
fortes, quando do Verão.  Ocorre 
que este ano o fato não se deu, pelo 
menos até esta data. 

A Defesa Civil de Socorro con-
feriu um dos pontos do rio, onde 
se encontra uma das réguas de me-
dição, constando que suas marcas 
são as mais baixas dos últimos anos, 
situação preocupante, diz Louren-
ço do Prado, coordenador da De-

fesa Civil. “Precisamos de bastante 
chuva, para recuperar o volume de 
água padrão do rio em algumas de 
suas partes”, diz.

O alerta é geral da Defesa Civil, 
no consumo de água da popula-
ção, que deve se abster-se de lavar 
calçadas, veículos e outras situa-
ções em que o desperdício possa 
acontecer. “Este é um momento 
de muita atenção e colaboração da 
população socorrense que vive a 
expectativa de chuvas que possam 
normalizar a situação”, alerta a De-
fesa Civil.

Nova ação “Prefeito no Bairro” aproxima 
população da Administração Municipal

Com a intenção de aproximar 
ainda mais a população socorren-
se da Administração Municipal, para 
que juntos, possam discutir e plane-
jar, trabalhando pelo desenvolvimen-
to do município, o Prefeito Andre 
Bozola visitará o bairro do Oratório, 
acompanhado de alguns secretários.

Oratório será o primeiro bairro atendido, a reunião será na terça-feira, 11 às 19h

O encontro está agendado para 
o próximo dia 11 de fevereiro, às 19 
horas nas dependências da Escola 
Josephina Galvão de França. A pre-
sença dos moradores locais é con-
siderada de importância, na medida 
em que serão discutidos assuntos 
prioritários para o bairro.

Cemep anuncia cursos e oficinas para fevereiro

O Centro Municipal de Ensino Profissionalizante - CEMEP de Socorro, 
abre 226 vagas em 2014 para cursos de capacitação e oficinas, com 

início previsto para fevereiro:

Operador de Computador – 16 vagas (turmas noite)
Produção de Salgados – 30 vagas (turmas tarde e noite) 

Derivados do Leite – 30 vagas (turmas tarde e noite)
Patchwork – 30 vagas (turmas tarde e noite)
Papel Reciclado – 15 vagas (turmas tarde)

Marchetaria – 15 vagas (turmas tarde)
Oficina de Pintura de fachadas Comerciais – 30 vagas (turmas Noite)

(Oficina nos Bairros Rubins e Visconde)
Auto Maquiagem – 60 vagas (turmas tarde e noite)

Para realizar as inscrições é necessário: Cópia do RG, CPF, 
Comprovante de Residência e 01 Kg de alimento não perecível.

Mais informações , no CRAS ao lado da igreja Matriz.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 08 – Centro – Socorro

Tel: 3855 2299 ou cemep@socorro.sp.gov.br

Atenção para mudança do ponto de ônibus 
da Rua João Leonardelli

À partir do próximo dia 10, 
segunda-feira, estará sendo alterado 
o ponto de ônibus urbano da Auto 
Viação Bragança. Atualmente o 
ponto de coleta de passageiros fica 
à Rua João Leonardelli (em frente 
ao CPFL), e agora será substituído 
pelo ponto da plataforma da antiga 
rodoviária, localizado em frente a 

Praça Rachid José Maluf.
Segundo Marcelo Mantova-

ni Fratini, Secretário Municipal de 
Tributação, Arrecadação e Fiscaliza-
ção de Socorro, a referida alteração 
proporcionara conforto e seguran-
ça aos usuários, já que o novo local 
possui bancos, banheiros e cober-
tura. 

Secretaria de Educação convoca confecções 
para apresentação do novo uniforme

A Secretaria Municipal de Educação 
convoca a quem interessar possa, em 
especial às confecções, para uma reu-
nião onde será apresentado e o novo 
layout do uniforme para os alunos da 
Rede Municipal de Educação, que en-
trará em vigor a partir do segundo se-

mestre de 2014. 
Os interessados devem dirigir-se 

à Secretaria de Educação, no Centro 
Administrativo, na próxima terça-feira, 
11, às 9h da manhã. Para maiores es-
clarecimentos entre em contato pelo 
telefone 3855-9662.


