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Campeonato Socorren-
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neste domingo. Pág. 8
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IPTU 2008: decreto prorroga pra-
zo para o pagamento da primei-
ra parcela e cota única do IPTU
2008. Pág. 4

Licitação 1: aberto período para
novos cadastros e atualização de
dados de fornecedores da
municipalidade. Pág. 5

Licitação 2: aberto processo
licitatório de tomada de preços
para construção do terminal rodo-
viário. Pág. 5

Câmara Municipal da
Estância de Socorro

135 Anos

 Homenagem da
Prefeitura Municipal da

Estância de Socorro

Mirante do Cristo Redentor ,
um dos  pontos turísticos

que passará por obras de
adaptação do projeto

Socorro  Acessível.

Prefeitura formaliza convênios
para obras nas áreas de turismo
e habitação. Foram autorizadas a
liberação de mais de R$ 600 mil.
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Ano Ibero-
Americano
de Museus

Conisca amplia atendimento
oftalmológico em Socorro

Os moradores das cinco cida-
des participantes do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Cir-
cuito das Águas (Conisca) con-
tam, agora, com mais uma espe-
cialidade, a oftalmologia. Os aten-
dimentos estão sendo feitos na
Unidade Básica de Saúde (UBS)
do Jardim Araújo/ Teixeira.

Com a nova especialidade, os
moradores serão beneficiados
com consultas ambulatoriais e ci-
rurgias oculares, como correção
de problemas de retina, córnea,
órbita ocular, vias lacrimais,
glaucoma e oculoplástica. Repre-
sentantes das cidades de Socor-
ro, Águas de Lindóia, Lindóia,
Monte Alegre do Sul e Serra Ne-

gra formalizaram o início das ati-
vidades na terça-feira, 15, quan-

do começaram as consultas.
Pág. 3

Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Araújo/ Teixeira

Museu municipal pro-
move exposição sobre
o Carnaval. Pág. 8

Definidos os locais das provas do
concurso público

Os candidatos que se inscre-
veram no concurso público nº 01/
2007 da Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro realizarão os
exames no domingo, 27, nas es-
colas EMEF Prof. Benedicta

Geralda de Souza Barbosa e E.E.
Narciso Pieroni. No total serão
1524 candidatos que irão concor-
rer a 92 vagas.

As provas serão aplicadas nos
períodos da manhã e tarde. O

edital completo  publicado nesta
edição também pode ser obtido
nos sites www.socorro.sp.gov.br,
www.mouramelo.com.br, bem
como no mural da Prefeitura Mu-
nicipal. Pag. 6

Em 14 de janeiro de 1873 ocor-
reu a sessão de instalação da Câ-
mara Municipal da Vila de Socor-
ro. O primeiro ato dos vereadores
foi a construção de uma Casa para
os trabalhos. Inicialmente insta-
lada na “Caza das Prizões” (hoje
Museu Municipal), a Câmara pas-
sou suas atividades em 1936 para

o Paço Municipal, em conjunto com o
Poder Executivo. Após outras duas mu-
danças, a Câmara passou a atuar em
sede própria, inaugurada em dezem-
bro de 1996, na rua Antonio Leopoldino.
Na próxima semana sua sede será
ampliada, com um novo plenário no
anexo situado na rua XV de Novembro.
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CAMPANHA EDUCATIVA

EXPEDIENTE

Despejar detritos sobre as vias públicas é ato proibido
por lei, sujeito à multa.

Portanto, fique atento quando passear com seus animais.
PRESERVE  AS VIAS PÚBLICAS,

EXERÇA SUA CIDADANIA.

Prefeitura Municipal
da Estância de Socorro

HOMENAGEM

Cerimônia nomeia Horto Municipal
“Engº. Antonio Augusto Ferraz Tassára”

O Horto Municipal de So-
corro passou a se chamar,
desde o início do ano, Horto
Municipal Engº. Antonio Au-
gusto Ferraz Tassára, em
homenagem ao ex-prefeito e
engenheiro agrônomo, por
seus relevantes serviços
prestados à comunidade. A
homenagem ocorreu em
uma cerimônia realizada no
sábado, 5, e contou com a
presença de mais de cem
pessoas entre autoridades
de Socorro e região, familia-
res e amigos do homenagea-
do, além de demais munícipes.

Os princípios de ética,
moral e cidadania transmiti-
dos pelo ex-prefeito foram
citados no discurso de seu
filho David Accordi Tassára.
O Pe. Líbero Zappone tam-
bém se pronunciou, afirman-
do ter sido o ex-prefeito um
homem que valorizou a vida,
grande idealista que tratava
a todos com igualdade, sen-
do merecedor de toda a hon-
ra e respeito.

Já o prefeito municipal
ressaltou a atuação de
Tassára junto à Secretaria de

Agricultura do Estado de São
Paulo e os importantes ser-
viços por ele prestados na
Coordenadoria de Assistên-
cia Técnica Integral (Cati) de
Santo Antonio de Posse,
Lindóia e Socorro. Também

demonstrou grande alegria e
satisfação por perpetuar no
Horto Municipal o nome de
um dos homens mais dignos
que Socorro já conheceu.
Após seu discurso, o prefei-
to homenageou com placas
de prata os engenheiros
Ramiro Zucatto Filho e Ma-
ria Helena Calafiori, pelas

valiosas contribuições na
construção do Horto.

A Sra. Maria de Lourdes
Accordi Tassára, viúva do
homenageado, encerrou os
pronunciamentos  externan-
do grande alegria com a ho-
menagem, pela qual agrade-
ceu o prefeito. Com bom
humor, dona Lourdes citou
diversas passagens da vida
do casal envolvendo assun-
tos políticos e grandes ami-
zades concretizadas em
Socorro. E encerrou, emo-
cionada: “Cada um na vida
escolhe o que planta, mas
nós sempre colhemos o que
plantamos. Meu marido
plantou o amor, e hoje
estamos colhendo”.

Após os discursos, todos
os presentes se dirigiram à
entrada do horto, onde foi
descerrada a placa nomina-
tiva, próxima ao prédio prin-
cipal. O nome do engº. An-
tonio Augusto Ferraz Tassá-
ra também foi fixado no arco
de entrada do Horto Munici-
pal, podendo ser visto com
destaque por todos os visi-
tantes.

Aberto período para
alistamento militar

ALISTAMENTO

A Junta do Serviço Militar
de Socorro já está realizan-
do o alistamento militar dos
jovens que completam 18
anos em 2008. Os jovens
deverão dirigir-se à rua José
Maria de Faria, nº 71, no Cen-
tro Administra-
tivo Municipal,
das 8h às 11h
e das 13h às
17h.

Para efetu-
ar o alistamen-
to é necessá-
rio apresentar
os seguintes documentos:
original e cópia da certidão
de nascimento e documen-
to de identidade (RG), duas
fotos 3x4 recentes e com-
provante de endereço. O pra-
zo vai até 30 de junho.

A Constituição Brasileira

de 1988 determina que to-
dos os brasileiros natos ou
naturalizados estão sujeitos
à prestação do Serviço Mili-
tar. Este serviço consiste no
exercício de atividades espe-
cíficas desempenhadas nas

Forças Arma-
das e compre-
ende a mobili-
zação para to-
dos os encar-
gos relaciona-
dos com a
Defesa Nacio-
nal.

Ao completar 18 anos, os
jovens devem se alistar na
Junta do Serviço Militar mais
próxima de sua residência.
As mulheres são isentas em
tempo de paz. Outras infor-
mações poderão ser obtidas
pelo telefone (19) 3855-9600.

Projeto Guri abre
período para inscrições

A partir de segunda-feira,
dia 21 de janeiro, estará aber-
to o período de matrículas e
rematrículas para as aulas
de violão e cavaquinho do
Projeto Guri. As inscrições
poderão ser feitas no Cen-
tro Cultural, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das
13h às 17h. As aulas são gra-
tuitas e não é necessário

possuir instrumento.
Os interessados deverão

se apresentar munidos de
cópias da certidão de nasci-
mento, comprovante de re-
sidência e uma foto 3x4 e ter
entre 8 e 18 anos.

Os alunos são divididos
em turmas de iniciante, in-
termediário e avançado e a
mudança de estágio segue
conforme o desenvolvimen-
to de cada estudante. As tur-
mas avançadas de cavaqui-
nho e violão já se apresen-
tam em diversas atrações
como festivais de inverno,
encontros musicais e festi-
vidades do município.

CULTURA

ESPORTES

Escolinhas de Esportes
retomam atividades na
próxima semana

As turmas das escolinhas
de esportes e de treinamen-
tos do departamento muni-
cipal de Esportes e Lazer re-
tomarão as atividades a par-
tir desta segunda-feira, dia
21, depois do período de fé-
rias.

Serão retomadas as au-
las de futsal, basquete, vô-
lei, ginástica artística, ginás-
tica da terceira idade, cami-
nhada e alongamento, nos

mesmos dias e horários.
Também poderão ser

efetuadas as inscrições de
novos alunos, no Ginásio
Municipal de Esportes, das
8h às 12h e das 13h às 17h.
Serão aceitos alunos a par-
tir de sete anos, para todas
as modalidades esportivas.
Outras informações pelo te-
lefone 3895-5165 ou direta-
mente no Ginásio de Espor-
tes.
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SAÚDE

Conisca inicia consultas oftalmológicas
em Socorro

O Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde do Circuito
das Águas (Conisca) está
ampliando a rede de servi-
ços aos moradores das cin-
co cidades integrantes e
passa a oferecer o atendi-
mento na área de oftalmolo-
gia no município de Socor-
ro, com enfoque em cirurgia
oftalmológica.

As consultas começa-
ram a ser realizadas na ter-
ça-feira, 15, em um espaço
ampliado da UBS Jardim
Araújo, quando prefeitos e
representantes da área da
saúde da região, além de
vereadores socorrenses,
participaram de um café-da-
manhã e formalizaram a
abertura do atendimento.

Serviço complementa
atendimento da rede bási-
ca - Para a população de
Socorro, as consultas pelo
Conisca irão somar aos
atendimentos já realizados
pela rede básica de saúde,
que conta atualmente com
três médicos oftalmologis-
tas e equipamentos como o
refrator e o biomicroscópio,
que permite diagnóstico de
catarata e glaucoma.

Com a mudança, o con-
sultório passa a ser equipa-
do com aparelhos que per-
mitem a detecção de diver-
sos problemas oculares,
parte pertencente à Prefeitu-
ra Municipal de Socorro e
outros equipamentos prove-
nientes do Conisca. Estão
disponíveis à população apa-
relhos como o de tonometria,
que verifica a pressão do
olho; mapeamento de retina,
conhecido com exame de
fundo de olho; refrator, que
verifica a necessidade ou
não do uso de óculos e bio-
microscópio, responsável
pela detecção de problemas
no segmento anterior do
olho. Os equipamentos tam-
bém serão reforçados com
a vinda de um novo apare-
lho, denominado autorefrator
com topógrafo e ceratô-
metro, uma das grandes no-
vidades do mercado para o
diagnóstico de problemas
nas córneas e de refração.

De acordo com um dos
médicos da equipe que fará
o atendimento, Wilson Taka-
shi Hida, esse aparelho irá
possibilitar atender até três
vezes mais pacientes em
menos tempo e fornecer di-

agnósticos mais
precisos.

O local da rea-
lização de con-
sultas passou por
uma reforma, que
adaptou o espaço
para abrigar os
aparelhos exis-
tentes e a instala-
ção de novos

equipamentos vindos do
Conisca. Completam a ala
de oftalmologia uma nova
área de espera e um balcão
de atendimento exclusivo.

Além de diminuir o tempo
de espera pela consulta, ou-
tra vantagem que o atendi-
mento oftalmológico trará
para a região será a resolu-
ção de problemas especial-
mente cirúrgicos mais com-
plexos nas unidades locais,
diminuindo o número de pa-
cientes encaminhados para
tratamentos em Campinas
ou São Paulo.

Os pacientes de Socorro
que necessitam de atendi-
mento oftalmológico deve-
rão efetuar o agendamento
na UBS Jardim Araújo/
Teixeira.

Atendimento para a re-
gião – Os moradores das
cidades de Águas de Lindó-
ia, Lindóia, Monte Alegre do
Sul e Serra Negra receberão
atendimento na Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) Jardim
Araújo/ Teixeira.

As consultas seguem o
mesmo procedimento das
demais especialidades, ou
seja, o agendamento conti-
nuará a ser feito on-line pe-
las diretorias ou secretarias
de saúde destes municípios.
Inicialmente serão agenda-
das 30 consultas por dia,
com dois dias de atendimen-
to na semana. A intenção é
ampliar o serviço conforme
a demanda.

Cada município terá uma
cota de atendimento/ mês,

que varia conforme o núme-
ro de moradores. Para
Águas de Lindóia, a cota
será de 43 consultas/ mês;
para Lindóia e Monte Alegre
do Sul serão 15; para Serra
Negra serão 58 e para So-
corro a cota será de 79 con-
sultas no mês.

Além dos equipamentos
disponibilizados pela rede e
pelo Conisca, os médicos
trarão outros aparelhos que
possibilitam a realização de
cirurgias oculares de baixa
e média complexidades,
como ultra-som; facoemul-
sificador (aparelho utilizado
na cirurgia de catarata); a
realização da biometria, que
calcula a lente intraocular na

cirurgia de catarata e o mi-
croscópio cirúrgico. As cirur-
gias corretivas da catarata
serão realizadas em breve,
após o término do processo
de cadastramento da ativi-
dade junto ao Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

As cirurgias para a cor-
reção de problemas de reti-
na, córnea, órbita ocular,
vias lacrimais, glaucoma e
oculoplástica também se-
rão efetuados pelo Consór-
cio, no Hospital Geral Dr.
Renato Silva, em Socorro
(somente para pacientes da
cidade) e na sede do Co-
nisca, em Lindóia, para os
moradores dos demais mu-
nicípios.

INVESTIMENTOS

Prefeitura formaliza convênio para obras de
acessibilidade

O Prefeito Municipal assi-
nou, na quinta-feira, 10, con-
vênios para a liberação de
verbas destinadas a Socor-
ro. No total foram liberados
R$ 602.403,32.

Deste montante,
R$380.250,00 serão investi-
dos nas obras de adaptação
de diversos pontos turísticos
de Socorro, como parte das
ações do projeto Socorro
Acessível, liberados pelo Mi-
nistério do Turismo. A
contrapartida da prefeitura
será de R$ 113.217,55,
totalizando um investimento

de mais R$
493 mil. As
obras con-
templarão
pontos tu-
rísticos di-
v e r s o s ,
como os
portais e o
mirante do
C r i s t o ,
além das
reformas e
a d a p t a -
ções no
centro his-
tórico e co-

mercial, e
a instala-
ção de se-
m á f o r o s
inteligen-
tes nos
cruzamen-
tos das
ruas XV de
Novembro
com Anto-
nio Leopol-
dino e Tre-
ze de Maio
com José
Â n g e l o
Calafiori.

Para as instalações das
placas de sinalização turís-
tica, o Ministério destinou
R$175.500,00.

Na oportunidade, o prefei-
to também assinou um con-
vênio que irá liberar
R$46.653,32 do Ministério
das Cidades para a realiza-
ção do Plano Local de Habi-
tação de Interesse Social.
Neste sentido, será feito ini-
cialmente um diagnóstico da
situação habitacional de So-
corro para que sejam desen-
volvidas propostas e progra-
mas voltados ao setor.

Acima, a nova sala de atendimento
de oftalmologia da UBS do Jardim
Araújo/ Teixeira, agora também volta-
da ao atendimento dos municípios
credenciados pelo Conisca.
No detalhe, o novo equipamento de
biomicroscopia, utilizado para a
detecção de catarata e glaucoma.

A sede do consórcio, em Lindóia, onde
serão realizadas cirurgias oftalmológicas

O Palácio das Águias, um dos prédios que receberão investimentos
para adaptações dentro do projeto Socorro Acessível.
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

DECRETO Nº 2644/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:

Art. 1º - Fica permitido o uso, a título precário, por tempo indeterminado, de um Galpão, pertencente
ao patrimônio municipal, localizado na estrada vicinal Farmacêutico Oswaldo Paiva nº 855, objetivando
a geração de empregos no Município, à INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES CIRCUITO DAS
ÁGUAS LTDA – EPP, empresa fabricante de bebidas não-alcoólicas,  para a instalação de sua sede
provisória, nos termos da Lei Municipal nº 3209 de 11 de outubro de 2007.

Art. 2º - A referida permissão de uso, é fundamentada nos artigos 68, X c.c. 92, § 3º, da Lei Orgânica
do Município, devendo conter no mínimo as seguintes condições:
I - o permissionário fará realizar todas reformas necessárias à adequação do referido prédio às
suas necessidades, sem alteração de suas características originais, mediante aprovação prévia
dos Departamentos de Obras da Prefeitura;
II – a permissão se dará em caráter personalíssimo e intransferível;
III - o permissionário será responsável pela guarda e conservação do imóvel, bem como, pelo
pagamento de encargos que recaiam ou venham a recair sobre o mesmo, durante o prazo da
permissão;
IV – o imóvel deverá ser restituído em perfeitas condições de uso ao Município.
V – o permissionário deverá gerar empregos diretos e indiretos na forma de   terceirização aos
nossos munícipes.

Art. 3º - A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, devendo o permissionário
restituir o imóvel nos seguintes prazos e condições:
I – no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante simples notificação administrativa;
II – no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da notificação, caso o permissionário deixe de usar o
imóvel para os fins previstos ou desvirtuar sua finalidade.

Art. 4º - O permissionário deverá apresentar relatórios semestrais demonstrando o índice de gera-
ção de empregos da empresa no município.

Art. 5º - O permissionário não terá direito à indenização de qualquer espécie, por benfeitorias
introduzidas no imóvel ou serviços prestados durante a vigência da presente permissão.

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal  da Estância de Socorro, 16 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2662/ 2007
Dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:

Art. 1o – Autorizado pelo Ato da mesa nº 08/07 da Câmara Municipal da Estância de Socorro, em 17/
12/2007, fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) para reforço das seguintes dotações do
orçamento vigente:
01.01.00.3.3.90.30.00 - 01.031.0001.2.0001 Corpo Legislativo R$ 10.000,00
01.01.00.3.3.90.39.00 - 01.031.0001.2.0001 Corpo Legislativo R$ 40.000,00
01.02.00.3.3.90.30.00 - 01.031.0001.2.0002 Secretaria da Câmara R$ 10.000,00
01.02.00.3.3.90.39.00 - 01.031.0001.2.0002 Secretaria da Câmara R$ 10.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES........................................................... R$ 70.000,00

Art. 2o – O valor do presente crédito será coberto com a anulação parcial das seguintes dotações
orçamentárias do orçamento vigente:
01.01.00.3.1.90.11.00 - 01.031.0001.2.0001 Corpo Legislativo R$   7.000,00
01.01.00.3.1.90.13.00 -01.031.0001.2.0001 Corpo Legislativo R$   3.000,00
01.01.00.3.3.90.36.00 -01.031.0001.2.0001 Corpo Legislativo R$   2.000,00
01.02.00.3.1.90.01.00 -01.031.0001.2.0002 Secretaria da Câmara R$   8.000,00
01.02.00.3.1.90.09.00 -01.031.0001.2.0002 Secretaria da Câmara R$      200,00
01.02.00.3.1.90.13.00 -01.031.0001.2.0002 Secretaria da Câmara R$   6.800,00
01.02.00.4.4.90.52.00 -01.031.0001.2.0002 Secretaria da Câmara R$ 43.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES....................................................................... R$ 70.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de dezembro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Kellen Maria Sartori Bonetti
Diretora do Departamento de Finanças

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2663/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando que até a presente data ainda estão sendo distribuídos os Carnês de IPTU aos
contribuintes, e que a cobrança da cota única e primeira parcela prevista para os dias 10/01/08 e 21/
01/2008 trará prejuízo aos contribuintes,
DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo para o pagamento da primeira parcela e cota única, sem acrésci-
mos, do Carnê de IPTU do exercício financeiro de 2008, de 10/01/2008 e 21/01/2008 para 31/01/
2008.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de janeiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Reginaldo Eugênio Mosini
Diretor do Depto de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

COMUNICADO VISA 01/ 2007
A Diretora do Departamento Municipal de Saúde, comunica o deferimento do cadastramento do
estabelecimento abaixo relacionado, para dispensação de medicamentos de uso sistêmico a base
de substâncias constantes na Lista C2 (retinóides) da Portaria SVS/Ms 344/98.

-UNIMED DE BRAGANÇA PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – Farmácia Privativa
CNPJ: 01.029.782/0005-88
Travessa Francisco Penteado nº09, Centro, Socorro.
Farmacêutico Responsável: Thaís Vieira de Moraes – CRF 41.634

Socorro, 19 de dezembro de 2.007.

Vilma de Oliveira Santos Simões
Departamento Municipal de Saúde

Diretora RG: 4.701.490

PORTARIA Nº 4522/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Desligar, do serviço público municipal, por aposentadoria, espécie 32:

- Quirina Aparecida de Oliveira, Servente, C.P. 28407 - Série 181ª - SP, a partir de 23 de novembro de
2007.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de janeiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4523/ 2008
Dr. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, por pedido de demissão, os servidores  municipais:

- Aristides Rodrigues Lemes, C.P. 80293 - Série 371ª - SP, Trabalhador Braçal, a partir de 18 de
dezembro de 2007.

- Daniel Galligani, C.P. 32573 - Série 208ª - SP, Escriturário, a partir de 31 de dezembro de 2007.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de janeiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4524/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA,  PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar Antonio de Pádua Bueno de Souza, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, CTPS
nº 82965 - Série 421ª SP,  para responder pela Diretoria do Departamento dos Negócios Jurídicos,
durante o período de férias regulamentares de 07/01/2008 a  21/01/2008, concedida a Darleni
Domingues Gigli, fazendo jus à diferença de salário entre as respectivas referências, de acordo
com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de janeiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4525/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA,  PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços, Rita de Cássia Correa Pinto, CTPS nº 13919 -
Série 067ª SP, Escrituraria,  para responder pela Chefe da Divisão de Pessoal, Marta de Oliveira
Preto Pais,  no período de suas férias regulamentares, de 07/01/2008 a 21/01/2008,  fazendo jus à
diferença de salário entre as respectivas referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complemen-
tar nº 58/2001.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de janeiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 4526/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar Helen Soraia de Oliveira, Escrituraria, CTPS nº 94342 - Série 00322ª - SP,  para
responder pelo Chefe da Divisão de Transporte Escolar, Levino Donizeti Neves de Oliveira, durante
suas férias regulamentares no período de 02/01/2008 a 16/01/2008, fazendo jus à diferença de
salário entre as respectivas referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/
2001.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de janeiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4529/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art.1º - Designar os funcionários municipais abaixo relacionados, para comporem a  Comissão
Municipal de Avaliação das Subvenções Concedidas pela Prefeitura, referente ao exercício econô-
mico financeiro de 2007 para emissão de parecer:
- Benedito Gilmar Pinto
- Kellen Maria Sartori Bonetti
- Fabiana Rinaldi

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de janeiro 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4527/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Contratar por tempo indeterminando conforme aprovação no Processo Seletivo – Edital nº
04/2006, nos termos dos parágrafos 4º e 5º do Artigo 198 da Constituição Federal, Medida Provisória
nº 297, de 09 de junho de 2006 e demais instruções especiais contidas no Edital acima referenciado,
como:

Agente Comunitário de Saúde da Família – Ref. 07
PSF Vila Palmira e Adjacências – UNIDADE II

- Izamara Aparecida Garcia, C.P. 76902 – Série 00310-SP, a partir de 02 de janeiro de 2008.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de janeiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4528/ 2008
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, 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 Cultural de Socorro pela produção do show
de Juca Chaves para apresentação da peça teatral Jubileu de Ouro no dia 11 de janeiro de 2008.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi cedido,
respondendo a empresa 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 janeiro de 2008.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
COMUNICADO

SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL 2008

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, através de sua Divisão de Licitação, comunica a
todos os interessados e aos fornecedores já cadastrados nesta municipalidade, que em cumprimen-
to ao disposto nos artigos 34, § 1º e § 2º, art. 35, art. 36, § 1º e § 2º e art. 37 da Lei Federal de
Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, que os mesmos deverão renovar seus
cadastros e/ou estar enviando os documentos exigidos nos art. 28 a 31 da referida Lei para abertura
de seu Registro de Inscrição Cadastral. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de
Licitações da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, através do telefone (19) 3855-9610, com
o William, Netto ou Filomena, no horário das 8 h 30 min às 11 h e das 13 h às 17 h.

Para fins de cumprimento do disposto no Art. 36 da referida Lei, segue abaixo o Sistema de Divisão
dos Fornecedores em Grupos, dispostos da seguinte maneira:

GRUPO 1 – Materiais de Consumo
Tipo Especificação
A Gêneros Alimentícios;
B Peças e Acessórios para Veículos, Equipamentos e Máquinas em geral;
C Produtos e Materiais de Assepsia, Higiene, Limpeza e afins;
D Produtos e Materiais Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais;
E Medicamentos em Geral;
F Materiais e Produtos de Papelaria, Escritório e Suprimentos de Informática;
G Materiais e Impressos Gráficos em Geral;
H Utensílios para Cozinha e Afins;
I Combustíveis, Produtos e Materiais Derivados de Petróleo e afins;
J Pneus e Acessórios para Borracharia em Geral;
K Materiais e acessórios para Segurança;
L Produtos Agrícolas e Veterinários.

GRUPO 2 – Materiais para Construção em Geral
Tipo Especificação
  A Materiais e Produtos para Construção e Afins;
  B Materiais e Produtos para Pintura e Acabamento em Geral;
  C Materiais e Produtos para Instalações Elétricas e afins;
  D Derivados da Madeira e afins;
  E Areia, Pedras e Afins.

GRUPO 3 – Móveis e Equipamentos
Tipo Especificação
A Móveis e Equipamentos de Escritório;
B Móveis e Equipamentos de Informática;
C Móveis e Equipamentos para Escolas e Creches;
D Móveis e Equipamentos Hospitalares em Geral;
E Equipamentos para Construção, Engenharia e Afins;
F Veículos para Transporte em Geral;
G Máquinas, Equipamentos e Veículos de Grande Porte em Geral (Máquinas/Caminhões).

GRUPO 4 – Prestadores de Serviços
Tipo Especificação
A Assessoria Administrativa e Contábil em Geral;
B Implantação de Sistemas Operacionais;
C Prestação de Serviços Especializados de Obras e Engenharia;
D Prestação de Serviços Especializados destinados a Educação;
E Prestação de Serviços Especializados na área da Saúde;
F Prestação de Serviços Especializados na área do Meio Ambiente;
G Prestação de Serviços de Seguros;
H Prestação de Serviços e mão de obra para conserto de veículos em geral;
I Prestação de Serviços de Mão de Obra Operacional;
J Implantação de Radar e sistema de controle de multas.

GRUPO 5 – Concessões de Uso
Tipo Especificação
A Transporte Escolar (Pessoa Física e Jurídica);
B Transporte Coletivo (Urbano e Rural);
C Raias de Bocha e Quiosques;
D Serviço Funerário;
E Lanchonetes / Bares (Prédios Públicos);
F Rodeios – Festas de Peão.

Os Registros de Inscrição Cadastral serão confeccionados em papel timbrado da Prefeitura, em três
vias, obedecendo a seguinte ordem:
1ª via – Fornecedor (Verde) - 2ª via – Documentação (Azul) - 3ª via – Arquivo (Amarelo).

Socorro, 16 de janeiro de 2008.

William dos Santos Guilherme
Chefe da Divisão de Licitações

LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra
aberto na Divisão de Licitações o seguinte processo:

Processo Nº 002/2008/PMES – Tomada de Preços Nº 001/2008. Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de obras, visando à Construção de um
Terminal Rodoviário, a ser localizado na Rodovia Pompeu Conti s/n°, no Bairro do Salto,
neste Município de Socorro, com fornecimento de materiais. Convênio nº 79/2007 (PMES
x DADE). Tipo: Menor Preço Global. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação
e Nº 02 – Proposta até às 9h 30 min do dia 11/02/2008, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período
de Disponibilização do Edital: 18/01/2008 à 07/02/2008. Cadastramento: até 08/02/2008. Visita Téc-
nica: 21/01/2008 até 08/02/2008, no horário das 8h e 30min até às 10h e 30min e das 13h até ás 17h,
exceto aos sábados, domingos e feriados, que devem ser agendadas com a DIVISÃO DE ENGENHA-
RIA, pelo fone: (19) 3855-9636. Taxa de Edital: R$ 15,00.  Socorro, 15 de janeiro de 2008. William dos
Santos Guilherme. Chefe da Divisão de Licitações.

Obs: O Edital completo 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, 71,
centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9610, no horário comercial, exceto aos
sábados, domingos e feriados, com William, Netto ou Filomena.
O Edital deverá ser retirado pessoalmente e após o recolhimento da taxa.

Socorro, 16 de janeiro de 2008.

William dos Santos Guilherme
Chefe da Divisão de Licitações

CERTIFICADO DE REGISTRO

Entidade Mantenedora:Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Socorro
Endereço:Rua Joana Reginato Sartori nº 110 – Jardim Jussara – Socorro/ SP
CNPJ:49.593.825/0001-56
Nº de Registro:06
Data de validade:Janeiro de 2008 a Janeiro de 2009

Certifico que a Entidade supra, está registrada no CMDCA – Socorro, nos termos de aprovação
deste Conselho.

Socorro, 11 de janeiro de 2008.

           Isabel Cristina Genghini
            Presidente do CMDCA

 Sônia Regina Russo Teves
           1ª Secretária
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2007

TOTAL DE CANDIDATOS INSCRITOS

ENSINO ALFABETIZADO
Cód. Cargo   Vagas   Total   Cand. por vaga
1 CARPINTEIRO       1    12  12
2 ENCANADOR       1    13  13
3 JARDINEIRO       2    10   5
4 MOTORISTA       2   131  65,5
5 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS       2    22  11
6 TRABALHADOR BRAÇAL      10   157  15,7
7 AUXILIAR DE ELETRICISTA       1    24  24

TOTAL 369

ENSINO MÉDIO
Cód. Cargo   Vagas   Total   Cand por vaga
8 GUARDA MUNICIPAL

ESTAGIÁRIO (MASCULINO)      4    88  22
9 GUARDA MUNICIPAL

ESTAGIÁRIO (FEMININO)      3    34  11,33
10 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODON-

TOLÓGICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA      4    24   6
11 ATENDENTE DE CONSULTÓRIO

ODONTOLÓGICO      4     5   1,25
12 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO

TRABALHO      1    10  10
13 TÉCNICO EM ENFERMAGEM      6    68  11,33
14 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA      1    11  11
15 FISCAL      2   286  143

TOTAL 526

ENSINO SUPERIOR
Cód. Cargo   Vagas   Total   Cand por vaga
16 ASSISTENTE SOCIAL      2     6   3
17 BIBLIOTECÁRIO      1     4   4
18 DENTISTA CLÍNICO GERAL      2    26  13
19 DENTISTA ENDODONTISTA      1     2   2
20 ENFERMEIRO      3    40  13,33
21 ENGENHEIRO ELETRICISTA      1     5   5
22 ENGENHEIRO FLORESTAL      1     7   7
23 JORNALISTA      1     6   6
24 MÉDICO GINECOLOGISTA COM

ATUAÇÃO EM ULTRA-SONOGRAFIA      1     1   1
25 MÉDICO GINECOLOGISTA      1     3   3
26 MÉDICO ORTOPEDISTA      2     5   2,5
27 MÉDICO PSIQUIATRA      2     1   0,5
28 MÉDICO PEDIATRA      1     0   0
29 MÉDICO RADIOLOGISTA COM

ATUAÇÃO EM ULTRA-SONOGRAFIA      1     0   0
30 NUTRICIONISTA      1    21  21
31 PROFESSOR ADJUNTO I     20   149   7,45
32 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

II - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PEB II      2    19  9,5
33 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

II – INGLÊS – PEB II      1    32  32
34 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

I - PEB I      4   302  75,5
TOTAL 629

TOTAL GERAL 1524

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/ 2007
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  AS PROVAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO faz saber aos candidatos inscritos no Concurso Público, as seguintes complementações sobre as instruções especiais que o regularão:

1. LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS:

PERÍODO DA MANHÃ

DIA 27/01/2008 - PERÍODO DA MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES: 8:45 h

FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 9:30 h
EMEF PROFESSORA BENEDICTA GERALDA DE SOUZA BARBOSA

Rua Projetada 3, s/nº. – Centro – Socorro - SP

CARGO INTERVALOS ALFABÉTICOS
AUXILIAR DE ELETRICISTA
CARPINTEIRO
ENCANADOR Nomes iniciados com as letras “A”, “B”,
GUARDA MUNICIPAL ESTAGIÁRIO (FEMININO) “C”,”D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”,
GUARDA MUNICIPAL ESTAGIÁRIO (MASCULINO) “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “T”, “U”,”V”, “X”,
JARDINEIRO “W”, “Y”, “Z”
MOTORISTA
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

DIA 27/01/2008 - PERÍODO DA MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES: 8:45 h

FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 9:30 h
E.E. NARCISO PIERONI

Rua Visconde de Rio Branco, nº. 424 – Centro – Socorro - SP
CARGO INTERVALOS ALFABÉTICOS

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO Nomes iniciados com as letras “A”, “B”, “C”, ”D”,
FISCAL  “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”,“N”, “O”,
PROFESSOR ADJUNTO I  “P”, “Q”, “R”, “S”, “T”, “U” ,”V”, “X”,“W”, “Y”, “Z”

PERÍODO DA TARDE

DIA 27/01/2008 - PERÍODO DA TARDE
ABERTURA DOS PORTÕES: 13:45 h

FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 14:30 h
EMEF PROFESSORA BENEDICTA GERALDA DE SOUZA BARBOSA

Rua Projetada 3, s/nº. – Centro – Socorro - SP
CARGO INTERVALOS ALFABÉTICOS

NUTRICIONISTA Nomes iniciados com as letras “A”, “B”, “C”,”D”,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”,

 “P”, “Q”, “R”, “S”, “T”, “U” ,”V”, “X”, “W”, “Y”, “Z”

DIA 27/01/8007 - PERÍODO DA TARDE
ABERTURA DOS PORTÕES: 13:45 h

FECHAMENTO DOS PORTÕES E INÍCIO DAS PROVAS: 14:30 h
E.E. NARCISO PIERONI

Rua Visconde de Rio Branco, nº. 424 – Centro – Socorro - SP
CARGO INTERVALOS ALFABÉTICOS

ASSISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
DE SAÚDE DA FAMÍLIA
BIBLIOTECÁRIO
DENTISTA CLÍNICO GERAL
DENTISTA ENDODONTISTA
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO FLORESTAL
JORNALISTA
MÉDICO GINECOLOGISTA Nomes iniciados com as letras “A”, “B”,“C”,
MÉDICO GINECOLOGISTA COM ATUAÇÃO ”D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”,
EM ULTRA-SONOGRAFIA “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “T”, “U” ,”V”, “X”,
MÉDICO ORTOPEDISTA “W”, “Y”, “Z”
MÉDICO PSIQUIATRA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II –
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PEB II
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II –
INGLÊS – PEB II
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
TRABALHADOR BRAÇAL

2. DAS INFORMAÇÕES:

2.1. Os candidatos deverão chegar ao local das provas com pelo menos 30 minutos de antecedência;

2.2. A duração da prova será de 02:30 horas;

2.3. Não será permitida a saída de candidato do local de realização da prova, antes de completada
meia hora do início da mesma, por motivo de segurança;

2.4. Não haverá aplicação da prova fora dos locais, data e horários pré-estabelecidos;

2.5. Não haverá segunda chamada sob hipótese alguma, seja qual for o motivo alegado para
justificar a ausência ou o atraso do candidato;

2.6. O não comparecimento à prova, no horário estipulado, implicará na eliminação do candidato;

2.7. Somente será admitido à sala da prova, o candidato que apresentar documento que bem o
identifique como: carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança,
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de
Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como docu-
mento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRM, CRO, etc, a Carteira de Trabalho e
a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei n.º 9.503/97), assim como portar
protocolo e comprovante do pagamento da taxa de inscrição no concurso;

2.8. O candidato que se apresentar sem a documentação exigida no item anterior não realizará a
prova;

2.9. O candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto n.º 2 e
borracha.

2.10. Durante a realização da prova não será permitida qualquer espécie de consulta, uso de
qualquer equipamento eletrônico ou utilização de livros, notas ou impressos não permitidos.

2.11. É expressamente vedado aos candidatos, após a realização da prova, retirar-se da
sala sem a devolução integral do material recebido para prestação do exame.

2.12. As regras estabelecidas no primeiro edital do Concurso Público permanecem em vigor;

2.13. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do Concurso Público.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o
presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS em complemento ao Edital do Concurso
Público nº 01/2007, que será publicado na imprensa local do município de Socorro, nos sites: http:/
/www.socorro.sp.gov.br e http://www.mouramelo.com.br e afixado na Prefeitura Municipal da Es-
tância de Socorro.

Socorro, 15 de janeiro de 2008.

ANTONIO GRANATO NETO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CERTIFICADO DE REGISTRO
Entidade Mantenedora: Instituto de Saúde Integral do Ser
Endereço:Av. Dr. Renato Silva nº 139
CNPJ:07.759.553/0001-71
Nº de Registro:01
Data de validade:Janeiro de 2008 a Janeiro de 2009

Certifico que a Entidade supra, está registrada no CMDCA – Socorro, nos termos de aprovação
deste Conselho.

Socorro, 11 de janeiro de 2008.

           Isabel Cristina Genghini
Presidente do CMDCA

Sônia Regina Russo Teves
                       1ª Secretária
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CONVOCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Reunião: Dia 22 de janeiro de 2008 (terça-feira)  -  Horário: 16h
Local: Departamento Municipal de Educação - Centro Administrativo Municipal
Assuntos: Análise das Receitas e Despesas do Ensino referente ao 4º Trimestre/2007

     Calendário das Escolas Municipais - 2008

Socorro, 16 de janeiro de 2008.

Viviane G. Fatichi
Presidente do Conselho Municipal de Educação

AGRICULTURA

Governo do Estado assina convênio que
permite construção de estufa agrícola

O secretário da Agricultu-
ra e Abastecimento, João de
Almeida Sampaio Filho, as-
sinou convênio que permite
o município de Socorro
construir uma estufa agrícola
pelo Projeto Estadual Horta-
limento. De acordo com o
projeto, a secretaria irá libe-
rar R$ 15 mil.

O Projeto Hortalimento
será realizado por meio da
Coordenadoria de Desenvol-
vimento dos Agronegócios
(Codeagro) e prevê a cons-
trução de uma estufa agríco-
la com 378 metros quadra-
dos e cultivo em ambiente
protegido, cuja irrigação será
por gotejamento. A previsão
é que o local tenha capaci-
dade para produzir cerca de
três mil pés de hortaliças por
mês, dependendo da espé-
cie a ser cultivada.

Na estufa poderão ser
plantadas hortaliças de fo-
lhas, como alface, chicória,
couve e almeirão, ou de fru-
tos, que incluem a berinjela,
tomate e pimentão, entre
outras. A produção será des-
tinada para o complemento
da merenda de escolas e
creches municipais, além

de parte distribuída às famí-
lias carentes do município.

A estufa será construída
próximo ao Centro de Expo-
sições, com 54 metros de
comprimento, por sete de lar-
gura, com área reservada
para o condicionamento das
sementes e mudas. Por meio
da estufa mais de 100 famíli-
as do município poderão se
beneficiar com a iniciativa.

Incentivando a boa ali-
mentação – Por meio do
projeto Hortalimento, o go-
verno do Estado quer pro-
porcionar mecanismos de
acesso à alimentação ade-
quada, com valores nutricio-
nais necessários ao funcio-
namento pleno do organis-
mo. Desta forma previnem-
se doenças decorrentes da
má alimentação ou da defi-
ciência de alguns nutrientes.

Instituído pelo Decreto nº
50.233, de 10 de novembro
de 2005, o Projeto possui
três frentes de cultivo, o
hidropônico, o cultivo em
ambiente protegido e repas-
se de sementes.

O projeto visa difundir co-
nhecimento e tecnologia na

área de produção de hortali-
ças, além de estimular a pro-
dução agrícola de qualidade
e produtividade superiores;
agregar recursos financei-
ros à produção agrícola, in-
centivando o caráter asso-
ciativo do trabalho; promover
e melhorar o abastecimento

de produtos agrícolas, ge-
rando trabalho e renda e ar-
ticular ações que visem o
acesso a alimentos de qua-
lidade e baixo custo.

A intenção também é apoi-
ar e desenvolver trabalhos
educacionais relacionados
ao cultivo das hortaliças, pre-

paração do solo, sistema de
irrigação e produção sem
uso de defensivos químicos
e capacitação ou orientações
de jovens e adultos no culti-
vo de suas próprias hortali-
ças, quer seja para consumo
próprio ou para incrementar
a renda familiar.

CARNAVAL 2008

      René E. E. de Souza
Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB

Blocos e escolas de samba confirmam
participação no Carnaval 2008

Já estão confirmadas es-
colas de samba e animados
blocos nos preparativos do
Carnaval 2008 de Socorro.
O desfile que tradicional-
mente ocorre nas ruas cen-
trais da cidade, contará com
a irreverência dos blocos
Beberrões, Equipe Abutre e
Hotel Fazenda Portal do Sol,
que todos os anos organiza
um bloco carnavalesco en-

tre os hóspedes.
As escolas de samba de

Socorro, Falange e Capricho-
sos do Samba também irão
marcar presença. Está em
fase de negociações a parti-
cipação de escolas de sam-
ba da região, que poderão
compor a grade de progra-
mação do evento.

As ruas centrais da cida-
de serão decoradas para a

passagem dos desfiles, que
terão início no sábado, dia 2
de fevereiro e terminam na
terça-feira, 5.

Assim como nos anos
anteriores fica proibido o uso
de spray, bexigas d´água e
embalagens de espumas e
similares, sob pena de apre-
ensão do objeto pela Guar-
da Civil Municipal. Também
não será permitida a circu-
lação com carros descarac-

terizados, em mau estado
de conservação e que pro-
duzam fumaça, barulho ou
que ofereçam risco de aci-
dentes aos usuários e à po-
pulação.

A equipe do programa de
Doenças Sexualmente
Transmissíveis/ Aids (DST/
Aids) do departamento de
Saúde fará a distribuição de
preservativos pelas ruas da
cidade.

A segurança será garan-
tida pela Guarda Municipal
e policias Militar e Civil, com
o apoio de seguranças par-
ticulares, que estão em fase
de contratação.  A GCM atu-
ará com todo o efetivo, dis-
tribuído em pontos estraté-
gicos da cidade, e durante
o período do desfile atuará
com as duas ambulâncias,
quatro viaturas e três mo-
tos.
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CULTURA

ESPORTES

TURISMO EDUCACIONAL

Carnaval é tema de exposição
no Museu Municipal “Dr. João
Batista Gomes Ferraz”

O Museu Municipal “Dr.
João Batista Gomes Ferraz”
abrigará até o dia 2 de feve-
reiro uma exposição sobre a
história dos carnavais so-
correnses. A exposição faz
parte das comemorações
do Ano Ibero-americano de
Museus, apoiado pelo Minis-
tério da Cultura.

Fantasias, cartazes, fo-
tos e reportagens da mídia
local são algumas das relí-
quias dos carnavais passa-
dos que podem ser vistas na
exposição “Carnaval para
Sempre”, organizada pela
responsável do museu. Se-
gundo a organizadora, a in-
tenção é oferecer aos mo-
radores e visitantes uma

oportunidade de
conhecer as festas
carnavalescas da
cidade ou ainda re-
conhecer amigos e
familiares nas fo-
tos.

A exposição
conta com diver-
sas fotos desde a
década de 1920,
passando pelos
glamourosos anos
50, chegando às
comemorações de
2007 e fantasias
que brilharam pelos
salões de Socorro.

No local, os visi-
tantes poderão conferir ain-
da as coroações das rai-
nhas dos clubes, destaques
das escolas de samba P.E.,
Falange, Não Sou Disso, Tre-
me-Terra, Flor de Maio e
Morena da Fronteira, foliões
que foram premiados pela
irreverência e criatividade na
elaboração das fantasias,
entre outras curiosidades do
carnaval socorrense.

Grande parte do acervo
exposto contou com a cola-
boração de moradores da
cidade e apoio cultural de AD
Lojas e Studio de Dança
Roger Crivelini. A exposição
também faz uma homena-
gem a um dos grandes
amantes do carnaval socor-

rense, o sr. José Pedro de
Lima, que faleceu há pouco
mais de um mês, aos 94
anos. Zé Pedro, como era
conhecido, foi mestre-sala
da Escola Samba Falange
por mais de 10 anos, e con-
tinuou marcando presença
nos desfiles da escola como
passista, sempre acompa-
nhado da filha Luzia de Lima.
Duas de suas fantasias fa-
zem parte da exposição
“Carnaval para Sempre” e
após o carnaval uma delas
será doada ao acervo do
Museu Municipal.

O museu estará aberto
para visitação de terça a sex-
ta-feira, das 9h às 17h e às
segundas, sábados, domin-
gos e feriados das 9h às 11h
e das 13h às 17h. A entrada
é franca.

O Ano Ibero-Americano
de Museus será celebrado
em 2008 com o tema “Mu-
seus como Agentes de Mu-
dança Social e Desenvolvi-
mento” em 22 países, com
palestras, seminários, shows,
exposições e peças de tea-
tro, entre outras ações.

Até o final do ano, outras
exposições comemorativas
serão organizadas no Mu-
seu Municipal. A previsão é
que a próxima ocorra em ju-
lho, sobre a Revolução
Constitucionalista de 1932.

Estudantes visitam
Bertioga pelo projeto
Interior na Praia

Entre os dias 14 e 18 de
janeiro, 20 meninos e 20
meninas socorrenses, en-
tre 9 e 11 anos, estarão no
município litorâneo de
Bertioga. A viagem faz par-
te do programa Caravanas
do Conhecimento – etapa In-
terior na Praia.

A turma é formada por
estudantes da rede muni-
cipal de ensino e aprovei-
tarão parte das férias de
verão em um passeio dife-
rente e educativo, ao mes-
mo tempo.

O programa é realizado
pelo Governo do Estado,
em parceria com as prefei-
turas municipais e organi-
zação da Fundação Prefei-
to Faria Lima - Centro de
Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal
(Cepam). Os estudantes
serão acompanhados por

monitores treinados pelo
Cepam, com orientações
gerais, noções de primei-
ros-socorros, procedimen-
tos de segurança e emer-
genciais.

As crianças partiram na
manhã de segunda-feira,
14, e retornarão nesta sex-
ta-feira, depois de conhece-
rem o mar e aprender so-
bre a vida marinha. Entre os
locais que serão visitados
pelo grupo estão Prainha
Branca, Praia Riviera, For-
te São João, Parque Cu-
nhambebe, visitações em
parques e passeio pelo cal-
çadão, além das atividades
de recreação e dança no
alojamento.

Em 2008, o programa le-
vará mais de oito mil crian-
ças de 194 municípios do
interior do Estado para 13
cidades do litoral paulista.

Campeonato Socorrense de Futebol terá
início neste domingo

Neste domingo, 20, será
realizada a primeira partida
pelo Campeonato Socor-

rense de Futebol 2008. A
competição ocorrerá nos
Estágio Nagib Chaib (Clube

União) e Estágio Nego
Bonetti (Associação Atlética
Socorrense).

Os jogos serão realiza-
dos sempre aos domingos,
com partidas previstas até o

dia 15 de junho.
Confira abaixo a tabela

completa dos jogos:

1ª rodada – Dia 20 de janeiro - Estádio Nagib Chaib
14h,  2º quadro,   Ferroviários x Beberrões
16h,  1º quadro,   Beberrões x Rubins

2ª rodada – Dia 27 de janeiro - Estádio Nagib Chaib
14h,   2º quadro,   Juventude x Moraes
16h,   1º quadro,   Moraes x Oratório de Baixo

3ª rodada – Dia 10 de fevereiro - Estádio Nagib Chaib
14h,  2º quadro,   Visconde x Oratório de Cima
16h,  1º quadro,   Pereiras x Visconde

4ª rodada - Dia 17 de fevereiro - Estádio Nagib Chaib
14h,  2º quadro,   Nossa Senhora de Fátima x Pereiras
16h,  1º quadro,   Lavras de Cima x Oratório de Cima

5ª rodada – Dia 24 de fevereiro - Estádio Nego Bonetti
14h,  2º quadro,   Lavras de Cima x Chave
16h,  1º quadro,   Beberrões x Pereiras

6ª rodada – Dia 2 de março - Estádio Nagib Chaib
14h,  2º quadro,   Oratório de Baixo x Rubins
16h,  1º quadro,   Oratório de Baixo x Oratório de Cima

7ª rodada – Dia 9 de março - Estádio Nego Bonetti
14h,  2º quadro,   JC x Ferroviário
16h,  1º quadro,   Rubins x Visconde

8ª rodada – Dia 16 de março - Estádio Nagib Chaib
14h,  2º quadro,   Juventude x Lavras de Cima
16h,  1º quadro,   Moraes x Lavras de Cima

9ª rodada – Dia 30 de março - Estádio Nego Bonetti
14h,  2º quadro,   Beberrões x Nossa Senhora de Fátima
16h,  2º quadro,   JC x Pereiras

10ª rodada  - Dia 6 de abril - Estádio Nagib Chaib
14h,  2º quadro,   Rubins x Visconde
16h,  1º quadro,   Beberrões x Visconde

11ª rodada - Dia 13 de abril - Estádio Nego Bonetti
14h,  2º quadro,   Nossa Senhora de Fátima x JC
16h,  2º quadro,    Juventude x Chave

12ª rodada – Dia 20 de abril - Estádio Nagib Chaib
14h,  2º quadro,   Ferroviários x Nossa Senhora de Fátima
16h,  2º quadro,   Beberrões x Pereiras

13ª rodada – Dia 27 de abril - Estádio Nego Bonetti
14h,  2º quadro,   Rubins x Oratório de Cima
16h,  1º quadro,   Rubins x Pereiras

14ª rodada  - Dia 4 de maio - Estádio Nagib Chaib
14h,  2º quadro,   Oratório de Cima x Oratório de Baixo
16h,  1º quadro,   Oratório de Baixo x Lavras de Cima

15ª rodada - Dia 11 de maio - Estádio Nego Bonetti
14h,  2º quadro,   Moraes x Chave
16h,  1º quadro,   Oratório de Cima x Moraes

16ª rodada - Dia 18 de maio - Estádio Nagib Chaib
14h,  2º quadro,   Visconde x Oratório de Baixo
16h,  2º quadro,   Moraes x Lavras de Cima

17ª rodada - Dia 25 de maio - Estádio Nego Bonetti
14h,  2º quadro,  Ferroviários x Pereiras
16h,  2º quadro,   Beberrões x JC

18ª rodada - Dia 1º de junho - Estádio Nagib Chaib
Semifinais do 2º Quadro

14h,  1º colocado, Grupo A  X 1º colocado Grupo B
16h,  2º colocado, Grupo A  X 1º colocado Grupo C

19ª rodada - Dia 8 de junho - Estádio Nego Bonetti
Semifinais do 1º Quadro

14h,  1º colocado Grupo A  X 2º colocado Grupo B
16h,  1º colocado Grupo B X 2º colocado Grupo A

20ª rodada – Dia 15 de junho - Estádio Nagib Chaib

     Final
14h,  Final do 2º quadro
16h,  Final do 1º quadro


