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“Ritmos do Brasil” será o tema 
do Carnaval deste ano

O tema escolhido para o Carna-
val deste ano em Socorro foi “Rit-
mos do Brasil”. A seleção foi feita 
pela comissão organizadora, que 
buscou valorizar a cultura brasilei-
ra através de sua diversidade de es-
tilos, alegres e coloridos. O evento, 
que tem atraído milhares de pesso-
as nos últimos anos, é organizado 
com a intenção de agradar aos jo-
vens que buscam o agito, mas tam-
bém para as famílias que buscam 
divertir-se com tranquilidade.

A programação, que vai durar 
cinco noites e quatro tardes, co-
meça às 20h na sexta-feira (13), no 
Grito de Carnaval com a Bateria da 
Falange, nas Ruas Campos Salles e 
Treze de Maio. Seguido pela tercei-
ra edição do Festival de Marchinhas, 
na Praça da Matriz, que irá premiar 
as três melhores composições do 
estilo. A noite termina com show 
da banda Banzé do Bigode, com 
muita marchinha e micareta.

Todas as noites haverá desfiles 
com blocos e escolas de samba da 

cidade, a partir das 21h, como a 
Banda da Alegria, Batulecada, Bloco 
da Joaninha, Caprichosos do Samba, 
Sambistas sem Tradição, Vai Quem 
Qué, Falange, Carna Zumba, Bloco 
do COMUC, Bloco da Paz, APAE e, 
é claro, o Carro da Corte. A elei-
ção da Rainha do Carnaval aconte-
ce neste sábado (07), em baile pré-

carnavalesco com a banda Banzé 
do Bigode no clube Associação.

Entre as novidades da progra-
mação estão a Bateria Show Apito 
de Mestre, de São Paulo, e o Bloco 
da Maricota com Maracatu, de São 
Luiz do Paraitinga – atrações das 
noites de domingo e segunda, res-
pectivamente. O Bloco dos Turistas, 

formado por visitantes hospedados 
nos hotéis de Socorro, desfila no 
domingo. Após os desfiles, o agito 
continua na Praça da Matriz, com 
banda ao vivo, DJs e trios elétricos.

A Folia de Dia promete animar 
as tardes de domingo e segunda a 
partir das 15h30 nas ruas principais 
e Praça, com presença de Trio Elé-
trico, da banda Banzé do Bigode e 
blocos carnavalescos. O banho de 
espuma também está de volta, em 
todas as tardes de Carnaval na Pra-
ça da Matriz.

Vale lembrar que é proibido a 
venda de vasilhames de vidro, assim 
como o uso de serpentinas metali-
zadas, canhões, sprays líquidos, es-
pumas, pó de micos e assemelha-
dos.

Além de tudo isso, o COMUC 
– Conselho Municipal de Cultura 
preparou oficinas de dança, ador-
nos de fantasis e pintura facial, nas 
tardes de sábado e domingo na 
Praça.  Na terça-feira, haverá Teatro 
de Palhaços.

A Creche Escola que está sen-
do construída no bairro do Salto 
– atrás do Centro Administrativo 
Municipal – começou a tomar for-
ma neste início de ano com a co-
locação das primeiras colunas de 
sustentação. No dia 08 de janeiro, 
máquinas da Prefeitura terminaram 
a limpeza do terreno. A previsão de 
término da obra é de até 12 meses, 
a partir de 06 de janeiro de 2015.

O programa Creche Escola é 
uma iniciativa do Governo do Es-
tado de São Paulo que financia a 
construção de creches a partir de 
convênios com as prefeituras mu-
nicipais. O objetivo é auxiliar os 
municípios na oferta de vagas para 
a educação infantil. Em Socorro, 
a nova unidade vai reduzir o défi-
cit de vagas nessa modalidade. O 

programa é fruto de uma parceria 
entre as Secretarias de Educação e 
Desenvolvimento Social do Estado.

Após a construção da creche, a 
administração ficará a cargo da Pre-
feitura. Poderão ser matriculadas 
crianças de 04 meses a 04 anos de 
idade. Segundo o projeto da FDE – 
Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação, a creche disponibiliza-
rá: 06 salas de atividades, 01 sala de 
uso múltiplo, 01 berçário para re-
pouso, 01 berçário com área de ati-
vidades, 01 fraldário, 01 lactário, 02 
sanitários acessíveis, 02 sanitários 
comuns, refeitório, cozinha e lavan-
deria, além das salas de recepção/
secretaria e diretoria.

O investimento total da obra, se-
gundo o Governo de São Paulo, é 
de R$ 1.631.733,96.

Creche do Salto começa a ser construída
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Portarias
PORTARIA Nº 6858/2015

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 para, sob a presidência do primeiro designado, fazer a análise 
de Cestas Básicas:

- Franks Fernando Felix do Prado 
- Juliana Mashimoto
- Sandra Maria Mieli da Silva Pinto
Art.2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

porém considerados de relevância pública.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, retroagindo seus efeitos a data de 01 de Janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de Janeiro de 2015.
 
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

Decretos

DECRETO Nº 3431/2015
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º.  Fica Sonia Regina Russo Teves, nomeada como presidente do “Fundo Social de 
Solidariedade de Socorro”.  

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 de janeiro de 2015.

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 3432/2015
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º.  Fica proibido o estacionamento de veículos, nas Ruas Campos Sales e 13 de Maio, nos dias 13, 
14, 15, 16 e 17 de fevereiro, no horário das 18h às 2h, durante as festividades de carnaval. 

Parágrafo Único – O motorista que não cumprir o que foi determinado no caput deste artigo terá 
seu veículo guinchado e sujeito a demais penalidades.   

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de Fevereiro de 2015.

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 3433/2015
“Dispõe sobre a permissão de uso a título precário e gratuito, para a instalação de um Booster”.  

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e Considerando a disposição legal do parágrafo 3º do artigo 92 da Lei Orgânica do 
Município, que autoriza a Permissão de Uso a título precário, de bem público através de decreto; DECRETA:

Art. 1º - Fica permitido o uso, a título precário e gratuito, por tempo indeterminado, a empresa 
Residencial Palma Real – SPE LTDA., de área pública localizada ao lado da arquibancada no Centro de 
Exposições João Oralndo Pagliusi, à margem da Estrada Vicinal Farmacêutico Oswaldo Paiva, para a instalação 
de um Booster, de forma a viabilizar o abastecimento de água no loteamento Palma Real, nos termos do projeto  
que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 11095/2014.

Art. 2º - A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, devendo o espaço retornar a 
seu estado atual.

Art. 3º - Não terá direito à indenização de qualquer espécie, por benfeitorias introduzidas no espaço 
ora cedidas ou serviços prestados durante a vigência da presente permissão.  

Art. 4º - As obras serão realizadas as expensas da permissionária e sendo de total responsabilidade 
da mesma.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                  
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de Fevereiro de 2015.

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

PORTARIA Nº 6862/2015
Nomeia Comissão para o recebimento definitivo das obras a serem realizadas no exercício de 

2015 nos moldes estabelecidos nos Processos Licitatórios.

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

 
Art. 1º - Ficam designados os servidores municipais, para, sob a presidência do primeiro nomeado 

integrarem Comissão Municipal, para recebimento definitivo das obras a serem realizadas no exercício de 2015, 
nos moldes estabelecidos nos Processos Licitatórios:

- Felipe Nunes Tasca –  Diretor do Departamento de Engenharia e Projetos
- Marcelo Mantovani Fratini – Secretário de Gestão
- Denis Constantini – Chefe do Serviço de Planejamento e Convênios
Art.2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

porém considerados de relevância pública.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, retroagindo seus efeitos a data de 01 de Janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de janeiro de 2015.

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

PORTARIA Nº 6863/2015
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 dispensado do ponto e das atribuições do emprego de Professor de Educação Básica II – 
PEB II, junto a Secretaria de Educação, o servidor JAILSON GARCIA MIGUEL – Matrícula nº 1669, para exercer 
as funções de Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Socorro, enquanto durar o seu mandato.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de fevereiro de 2015.

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

PORTARIA Nº 6864/2015
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Designar, Benedito Gilmar Pinto, contador, C.R.C. 1SP, nº 115.177/O-4, servidor desta 
Prefeitura, para a função de GESTOR do convênio 1915/2009-SEP/UAM, aquisição de um veículo 0 KM para 
Assistência Social do Município, firmado a Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de janeiro de 2015.

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

EDITAL DE CANCELAMENTO
O Prefeito Municipal da Estância de Socorro, no uso de suas atribuições legais, cancela o 

“Edital de Contribuição de Melhoria 001/2015”, que tem como objeto a Contribuição de 
Melhoria nas Obras de Pavimentação Asfáltica no Bairro Recanto do Bosque, Socorro/SP,  publicado em 
23 de janeiro de 2015,  edição nº 336, do Jornal Oficial de Socorro, para adequações legais.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Licitação
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito do Município de Socorro, Estado de São Paulo, 
RATIFICO o resultado da Ata de Reabertura referente ao PROCESSO Nº 186/2014/PMES - CONVITE 
Nº 042 /2014, para a Contratação de empresa de engenharia consultiva para elaboração de plano 
para recuperação de área degradada – PRAD, objeto da atividade de extração de cascalho pela 
Prefeitura Municipal em área autorizada pelo DNPM conforme processo nº 820592-07, também 
a elaboração de Relatório Anual de Lavra – RAL ano base 2013 e 2014 e respectiva transmissão ao 
DNPM no prazo máximo estipulado nas normas do referido órgão federal, e também providenciar 
e renuncia do título de registro de extração nº14 concedido pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM – processo 820592/07, conforme especificações descritas no anexo 
II – Projeto Básico do Edital, tendo em vista que o mesmo restou FRACASSADO, considerando que, a 
única licitante participante do certame foi inabilitada.

Encaminhe-se o presente termo à Divisão de Licitações para juntada no processo e demais providências 
legais cabíveis, bem como informar ao Departamento de Meio Ambiente para que verifique a necessidade de 
solicitação de novo processo, nos termos da lei.

Socorro, 02 de fevereiro de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITAMENTO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: FLASA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Aditamento Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de obras de engenharia, visando a reforma da Unidade Básica de Saúde Salto a ser financiada 
pelo Ministério da Saúde, conforme proposta do SISMOB nº 11728059000113001, com fornecimento de 
materiais. ASSINATURA: 20/11/2014. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. PROCESSO Nº 031/2014/PMES 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014.

EXTRATO DE CONTRATOS
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO- 
ME. OBJETO: CONTRATO VISANDO A APRESENTAçãO DE ShOw ARTíSTICO DA BANDA RASTAPE, 
PARA APRESENTAçãO DURANTE O EVENTO FESTIVAL CULTURAL DE VERAO 2015, VISANDO 
APRESENTAçãO ARTISITICA EM 10/01/2015. VALOR: R$ 19.000,00. ASSINATURA: 09/01/2015. 
VIGÊNCIA: 10/01/2015. PROCESSO Nº 001/2015/PMES - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO- 
ME. OBJETO: CONTRATO VISANDO A APRESENTAçãO DE ShOw ARTíSTICO DO TRIO BRAVANA, 
PARA APRESENTAçãO DURANTE O EVENTO FESTIVAL CULTURAL DE VERAO 2015, VISANDO 
APRESENTAçãO ARTISITICA EM 17/01/2015. VALOR: R$ 30.000,00. ASSINATURA: 16/01/2015. 
VIGÊNCIA: 17/01/2015. PROCESSO Nº 003/2015/PMES - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: LUIS CARLOS FORTUNATO JUNIOR 
ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização do Desfile de Blocos e Escolas de 
Samba no Munícipio de Socorro, São Paulo, para o Carnaval de 2015 com o fornecimento de toda Infraestrutura 
necessária, conforme Termo de referência designado Anexo II, onde constam as especificações e condições para 
o cumprimento do objeto deste Projeto. VALOR: R$ 122.000,00. ASSINATURA: 21/01/2015. VIGÊNCIA: 
até o término do evento. PROCESSO Nº 189/2014/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO- 
ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada que nos forneça atrações musicais e teatrais regionais 
para a montagem da programação do Festival de Verão e Carnaval 2015, conforme especificações contidas no 
anexo II Projeto Básico do Edital. VALOR: R$ 81.000,00. ASSINATURA: 08/01/2015. VIGÊNCIA: até o 
término do evento. PROCESSO Nº 182/2014/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2014

Paulo Reinaldo de Faria – Presidente da Comissão Municipal de Licitações.
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RESUMO DE EDITAL
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontram abertos na Divisão de Licitações 
os seguintes processos:

PROCESSO Nº 011/2015/PMES – CONCORRÊNCIA Nº 001/2015. Objeto: Contratação de Pessoa 
Jurídica, visando a Concessão de Exploração para a prestação de serviços de Transporte de Escolares, com dois 
operadores por veículo (sendo um condutor e um monitor), durante o ano letivo de 2015, para 04 (quatro) 
rotas de transporte de alunos da zona rural e urbana, conforme condições e especificações descritas no Anexo 
II – Projeto Básico e demais anexos do Edital. Tipo: Menor Preço por item. Encerramento às 09h e 30min 
do dia 12/03/2015. Sessão de abertura: a partir das 09h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: De 
06/02/2015 até 11/03/2015. Socorro, 03 de fevereiro de 2015.

PROCESSO Nº 012/2015/PMES – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
002/2015. Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de 
Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência. 
Tipo: Menor Preço por item. Início da sessão às 09h30min do dia 24/02/2015. Período de Disponibilização do 
Edital: De 06/02/2015 até 23/02/2015. Socorro, 04 de fevereiro de 2015.

Os Editais completos estão disponíveis no site www.socorro.sp.gov.br 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, no horário das 8h 30min às 17h.

PROCESSO Nº 013/2015/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a Construção de Quadra 
Poliesportiva Coberta no Bairro Aparecidinha, neste município, com fornecimento de materiais, referente 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação–FNDE, no âmbito do PAC 2, conforme especificações 
contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Tipo: Menor Preço Global. Encerramento para a entrega 
dos envelopes Nº 01 – habilitação e Nº 02 – Proposta até às 9h e 30min do dia 25/02/2015, e reunião de 
Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 09/02/2015 a 24/02/2015. Socorro, 04 de 
fevereiro de 2015.

O Edital completo, memorial descritivo, cronogramas, planilhas orçamentárias, e plantas necessárias 
está disponível no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de 
Licitações do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José Maria de Faria, 71, 
salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, 
feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria - Presidente da Comissão de Licitações

Sessão Ordinária de 02 de fevereiro de 2015
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo 
Vereadores presentes: João henrique Meira Sousa, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luís 
Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, Pedro Sábio Nunes, Tarcísio Francisco Sartori Junior 
e Thiago Bittencourt Balderi. 

EXPEDIENTE
Em votação: Ata da Sessão Ordinária de 1.º de dezembro de 2014; Ata da Sessão Extraordinária de 1.º de dezembro de 2014; 
Ata da Sessão Ordinária de 15 de dezembro de 2014; Ata da 1.ª e da 2.ª Sessão Extraordinária de 15 de dezembro de 2014; Ata 
da 1.ª e da 2.ª Sessão Extraordinária de 16 de janeiro de 2015. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal
Ofício n.º 018/2015: encaminha Plano de Governo e informativo da situação do município, em atendimento ao disposto no 
artigo 26 da Lei Orgânica Municipal.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 396/2014: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 15/2014, de autoria dos Vereadores João Pinhoni 
Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de 
Paula, Pedro Sabio Nunes, Tarcísio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi, acerca do cartão de vale alimentação 
concedido aos funcionários públicos municipais.  
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 397/2014: encaminha o balancete financeiro da Prefeitura Municipal referente ao mês de novembro de 2014. Deli-
beração do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração 
de pareceres; 
Ofício n.º 401/2014: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 20/2014, do Vereador Pedro Sabio Nunes, acerca da 
aquisição de um veículo tipo van para transporte de pacientes. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 03/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 18/2014, do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, acerca 
da utilização de mão de obra proveniente da Rede Aprendiz em órgãos da Administração Pública Municipal.  Deliberação do 
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 04/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 08/2014, da Comissão Permanente de Justiça e Reda-
ção e da Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, acerca do Projeto de Lei Complementar n.º 
81/2014 que dispõe sobre a celebração de convênio entre o município de Socorro com a Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor – PROCON. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 13/2015: encaminha o balancete financeiro da Prefeitura Municipal referente ao mês de dezembro de 2014. Deli-
beração do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração 
de pareceres; 

Expediente encaminhado por diversos
Comunicado do Ministério da Educação: informa liberação de recursos para o município no valor total R$ 327.002,37 
para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 01/2015 da Segunda Vara da Comarca de Socorro: solicita a colaboração desta Casa na divulgação do projeto 
“Paternidade Responsável”. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Carta de Agradecimento do Colégio Objetivo: agradece a cessão e a atenção dispensada com esta escola por ocasião 
de seus eventos de formatura.  Deliberação do senhor Presidente: arquive-se;
Ofício n.º 13/2014 da Rede Aprendiz: informa o motivo do desligamento dos aprendizes vinculados a esta instituição que 
prestavam serviços junto a Prefeitura Municipal.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 473/2014/SR Jundiaí/SP da Caixa Econômica Federal: informa a celebração de Contrato de Repasse de 
Recursos do Orçamento Geral da União no valor de R$ 400.000,00.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Ofício n.º 04/2015 do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR: comunica as prioridades elencadas para o ano de 
2015.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores 
Ofício n.º 02/2015-DAF da Câmara Municipal: encaminha o Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2014. 
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer;
Projeto de Lei n.º 01 de 09-01-2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina creche municipal como 
Creche Municipal Betânia – Padre Líbero Zappone.  
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 02 de 29-01-2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: denomina Escola 
Municipal Maria Paiva Mantovani.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação 
e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 03 de 29-01-2015 dos Vereadores Luis Benedito Alves de Oliveira, Thiago Bittencourt Balderi, 
José Carlos Tonelli, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula e Tarcísio Francisco Sartori Junior: denomina 
logradouro público como Estrada Municipal Rio das Antas.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões 
Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 04 de 29-01-2015 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: denomina logradouro público 
como Rua Antero da Fonseca Nadais.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para 
apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 05 de 29-01-2015 do Vereador Pedro Sabio Nunes: autoriza o Poder Executivo a instituir o pro-
grama Médico na Creche.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e 
elaboração de pareceres;
Pedido de Informação n.º 01/2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefei-
to: solicita informações sobre as verbas destinadas à pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Lar Dom Bosco.  Delibe-
ração do senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 02/2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Pre-
feito: solicita informações sobre as verbas destinadas pelo Deputado Federal Roberto Santiago. Deliberação do senhor Pre-
sidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 03/2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Pre-
feito: solicita informações sobre a disponibilização de vagas nas creches municipais. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se;
Requerimento verbal do vereador Luis Benedito Alves de Oliveira: solicitando a leitura na íntegra das proposituras. 
Deliberação do Plenário: aprovado por cinco votos favoráveis e três contrários;
Requerimentos de pesar de autoria de todos os Vereadores: solicitando que sejam constados em Ata votos de 
profundo pesar pelos falecimentos de José Leite de Pádua, Zelinda Artioli de Oliveira, Accacio de Toledo, Maria Aparecida 
Ferreira Ferraz, Ronaldo Assoni, João de Oliveira Ledo, José Lázaro Franco Godoy, waly Liana Moysés Conti, william Aparecido 
Gonçalves, Olivia de Lima, Maria Aparecida Moser Vialli. Deliberação do Presidente: encaminhem-se;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 01/2015, requerendo que seja constado em ata um voto 
de congratulação aos senhores Diretores da Cervejaria Krill pela divulgação de nossa cidade e também de seu produto 
ECOBIER PURO MALTE para todo o Brasil e exterior no maior evento de mídia esportiva dos Melhores do Brasileirão de 
2014. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 02/2015, requerendo que seja constado em ata um voto 
de congratulação aos professores Marcelo Golo Cecília, César Augusto Tafner, Ivan Antônio de Souza, Euclides Bueno da Silva 
(Cridinho) e ao auxiliar técnico Marcelo Aparecido de Faria (Marcelão), pelo empenho e dedicação no trabalho realizado na 
2ª Copa Associação M.I. de categoria de base - Troféu Cridinho, no incentivo da prática de esportes aos jovens socorrenses 
e na divulgação de nossa cidade pelo brilhante campeonato. Requer ainda que a congratulação se estenda a toda Diretoria 
da Associação Atlética Socorrense: o Ilustríssimo Senhor Presidente, Dr. Carlos henrique de Oliveira Santos, e o Ilustríssimo 
Senhor Vanderley  Alves de Oliveira, Diretor de Esportes. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 03/2015, requerendo que seja constado em ata um voto 
de congratulação ao Interact Club de Socorro pela realização do Pedágio Interactiano de Natal, realizado nos dias 21 e 23 de 
dezembro na entrada dos supermercados de nosso município, com o objetivo de arrecadar produtos de limpeza, higiene e 
alimentos. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade; 
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 04/2015, requerendo que conste em ata um voto de 
congratulação aos Profissionais do SAMU/Socorro: Enfermeira Juliana e ao Condutor Socorrista Valdo, pela agilidade, dedicação 
dispensada para o atendimento prestado a gestante Rosiane Luciana dos Santos na manhã de 24 de dezembro de 2014. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

Requerimento do Vereador Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n° 24/2015, requerendo que seja 
oficiada a operadora de telefonia Vivo, solicitando providências quanto à fixação de um código de área, sendo esse o código 
19, respectivo da nossa região, para uso dos moradores dos seguintes bairros: Lagoa, Moraes, Martins, Buenos, Currupira e 
Marianos. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Pedro Sábio Nunes: n.° 30/2015, requerendo que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor 
Márcio França, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, solicitando 
a instalação de uma FATEC (Faculdade de Tecnologia), para a cidade de Socorro, a fim de atender toda a região do circuito das 
águas. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicações dos vereadores Pedro Sábio Nunes e Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.° 86/2015, 
indicando a possibilidade de instituir a Casa do Empreendedor em nosso município; n.°101/2015, indicando que estude 
a possibilidade de se adquirir um veículo para base de vídeo-monitoramento para a Guarda Civil Municipal, com foco no 
policiamento comunitário e preventivo, atuando no combate ao tráfico de drogas e roubo;
Indicação dos vereadores José Carlos Tonelli e Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.°74/2015, in-
dicando que seja cascalhado e passado o rolo compressor na Estrada Vicinal Marciano Pereira do Nascimento, iniciando na 
Rotatória dos Imigrantes até a Estrada Vicinal Saturnino Rodrigues de Moraes localizada no bairro dos Pereiras;
Indicação dos vereadores João Pinhoni Neto e José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n° 87/2015, indicando que 
realize a pavimentação asfáltica nas ruas paralelas a Estrada Municipal Vereador José Maria Franco Godoi, no bairro Ribeirão 
do Meio;
Indicação dos vereadores Lauro Aparecido de Toledo e Luis Benedito Alves de Oliveira ao senhor Prefeito: 
n.°90/2015, indicando a designação de um Guarda Civil Municipal a fim de prestar segurança aos pais e alunos no horário de 
entrada e saída de aula na Rua Antônio Leopoldino, defronte a Escola Viverde; 
Indicação dos vereadores João Pinhoni Neto e Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.° 99/2015, 
indicando que se realizem estudos sobre a possibilidade de construir uma ponte de acesso para unir o bairro Jd. Gollo às Ruas 
Andrelino de Souza Pinto e Estevam Bozola;
Indicação dos vereadores Pedro Sábio Nunes, José Carlos Tonelli e Lauro Aparecido de Toledo ao senhor 
Prefeito: n.°153/2015, indicando que se realizem estudos a fim da implantar um sistema de monitoramento por câmeras de 
segurança nos pontos estratégicos de nossa cidade;
Indicação dos vereadores Pedro Sábio Nunes e José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.°162/2015, indicando 
que envie a esta Casa de Leis um Projeto de Lei “dispondo sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção aos Animais” 
conforme modelo que se apresenta;
Indicações do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: n.° 85/2015, indicando a colocação de uma grade de 
proteção na boca de lobo existente na Rua Dr. Luiz Pizza, defronte ao Posto de Gasolina Socopetro; n.° 91/2015, indicando 
que instale uma lombofaixa no cruzamento da Rua Barão de Ibitinga, nas proximidades do n.º 124; n.° 92/2015, indicando 
estudos para que seja enviado a esta Casa de Leis um Projeto de Lei, dispondo sobre a criação do “Vale-Cultura”; n.° 93/2015, 
indicando que seja realizada operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Tiradentes; n.° 94/2015, indicando que seja 
realizada a pintura da Escola Municipal do Bairro das Lavras de Cima; n.° 95/2015, indicando que seja realizada a pavimentação 
asfáltica da Rua Poeta Paschoal Granato; n.° 96/2015, indicando que sejam instaladas de linhas de tubo (manilhas) na estrada 
paralela localizada no km 9,5 da Rodovia Dr. Otávio de Oliveira Santos, no bairro do Livramento; n.° 97/2015, indicando 
que sejam instaladas lombadas nas Ruas Gregorina de Faria Alexandroni e Avenida Brasil, no Jardim Santa Cruz; n.° 98/2015, 
indicando que seja realizada a limpeza de toda a extensão do ribeirão localizado no fundo da Rua Professora Abigail da Silva 
Salvador; n.° 100/2015, indicando que realize as seguintes melhorias nos Bairros do Belém, Oratório de Baixo e Oratório de 
Cima: 1) Reforma no parque instalado na escola localizada ao lado da igreja; 2) Construção de uma área de lazer com brin-
quedos e pista para caminhada;  3) Colocar cobertura e assento (banco), nos pontos de ônibus bem como abertura e limpeza 
do acostamento em toda extensão da via;  4) Instalar radar e lombofaixa em toda extensão da via; n.° 139/2015, indicando a 
retirada de 3(três) árvores da espécie “Murta” da Rua Pedro Bonetti, à altura do n.º 53, defronte a residência da Sr. Maria de 
Lourdes Ramalho Filoni, conforme pedido da mesma; n.° 183/2015, indicando que sejam realizadas as seguintes melhorias na 
Estrada Saturnino Rodrigues de Moraes, no bairro dos Pereiras: 1) Limpeza das laterais da pista; 2) Limpeza das vias pluviais; 3) 
Colocação de placas novas de “Velocidade Permitida”; 4) Colocação da placa “Saída de Veículos” na altura do Km 04, defronte 
ao n.º 3915; 5) Construção de uma lombada na altura do Km 04;
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.° 75/2015, indicando a continuação da pavimenta-
ção asfáltica da estrada que parte do “Café Por do Sol” até encontrar com o asfalto da escola Maria Odete Fratini, no bairro 
dos Nogueiras; n.° 76/2015, indicando que seja demarcado o ponto de táxi existente no pátio do hospital Dr. Renato Silva, 
conforme solicitação de taxistas; n.° 77/2015, indicando que sejam a padronizadas as lombadas a serem instaladas nas ruas 
do município, de acordo com as medidas do Código Nacional de Trânsito; n.° 78/2015, indicando  que seja usada máquina 
motoniveladora e cascalhado o trecho da estrada Vicinal que liga o bairro Barão de Ibitinga, mais precisamente do pesqueiro 
Saint City até o bairro da Labrinha; n.° 79/2015, indicando que sejam instaladas duas lombadas na Rua Mazolini, nas proximi-
dades do n.º333;  n.° 80/2015, indicando que seja intensificada a Ronda Noturna da Guarda Civil Municipal na Praça Nove 
de Julho, a fim de proporcionar maior segurança; n.° 81/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto a Rua Dr. Arantes 
Dantas, no bairro da Abadia; n.° 82/2015, indicando que passe máquina motoniveladora e cascalhada a estrada que se inicia nas 
proximidades do trevo da estrada Socorro/Lavras de Cima, saída para Bueno Brandão, paralela a Rodovia Pompeu Conti; n.° 
83/2015, indicando que seja realizada pintura da faixa de pedestres na Av. XV de Agosto, nas imediações da loja Socopisos e 
defronte ao supermercado União; n.° 84/2015, indicando a que seja pavimentada com asfalto a estrada do bairro dos Rubins; 
n.° 181/2015, indicando que realize reparos na boca de lobo bem como estude a possibilidade de construir uma calçada na 
Rua Principal do Bairro dos Nogueiras nas proximidades da fabrica de máscaras;
Indicação do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.° 43/2015, indicando a recolocação do 
ponto de ônibus nas proximidades do Contorno da Rodovia José Vicente Lomônico; n.° 44/2015, indicando que seja  instalada 
iluminação pública no Loteamento Montini; n.° 45/2015, indicando que seja enviado um Projeto de Lei a esta Casa dispondo 
sobre a gratificação de aniversário a ser pago ao funcionalismo público; n.°46/2015, indicando que seja instalada iluminação 
pública na Rua Gregorina de Faria Alexandroni até a Avenida Brasil; n.°47/2015, indicando que seja instalada iluminação pública 
na Estrada Municipal Farmacêutico Oswaldo Paiva, no trecho que compreende o bairro Jd. Barbosa até a Academia winner 
Tennis Center; n.° 48/2015, indicando a construção de uma praça de lazer com aparelhos para realização de exercício físico 
na Rua José Franco Craveiro, no bairro Vila Nova; n.° 49/2015, indicando que sejam reajustadas as diárias pagas aos motoristas 
municipais; n.°50/2015, indicando que sejam realizados estudos quanto a aquisição de dois veículos tipo caminhonete para 
utilização da Guarda Civil Municipal visando a implantação de Patrulha Rural; n.° 88/2015, indicando que sejam disponibilizadas 
duas vagas para carga e descarga de veículos na Avenida Coronel Germano, tendo em vista o crescimento do comércio no local; 
n.° 103/2015, indicando que seja instalada  uma lombada na Rua Dr. Luiz Pizza defronte ao n.º 357; n.° 104/2015, indicando 
que seja realizada orientação e conscientização aos cidadãos que circulam de bicicletas, triciclos, skates e similares nas vias 
e logradouros públicos, conforme Lei 2.720 (em anexo); n.° 105/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto as Ruas 
Iracema Marches Manias e humberto Manias, no “Loteamento Manias”; n.° 106/2015, indicando que seja pavimentada com 
asfalto a Rua Olympio de Souza Pinto, trecho de terra, à esquerda do Asilo José Franco Craveiro, a qual dá acesso à Rodovia Ca-
pitão Barduíno; n.° 107/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto a Rua Eva Correa Bueno, localizada na travessa da 
Rua Francisco Pereira Santana no Bairro Vila Nova; n.°108/2015, indicando que realize as seguintes melhorias na Praça José de 
Souza Pinto: 1) pintura da faixa de pedestre e da sinalização horizontal; 2) implantação de uma cobertura para o ponto de espe-
ra dos pacientes que aguardam transporte no referido local; n.°109/2015, indicando que seja disponibilizado serviço gratuito 
de acesso à internet na Escola do bairro dos Rubins; n.° 110/2015, indicando a pavimentação asfáltica na Rua Maria Aparecida 
de Oliveira Moraes, trecho de terra defronte ao Restaurante Mineiro; n.° 123/2015, indicando a instalação de duas caçambas 
de coleta de lixo no bairro do Oratório; n.° 124/2015, indicando que seja trocada a iluminação pública das Ruas Centrais da 
cidade por lâmpadas de LED e posteriormente, conforme disponibilidade financeira, abranger a troca para o restante da cidade; 
n.° 125/2015, indicando que seja colocada rede de energia e iluminação secundária na Estrada paralela ao “Bar do Getúlio”, 
no bairro do Oratório; n.° 126/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto as Ruas do “Residencial dos Sonhos”, na 
Estrada Municipal Farmacêutico Oswaldo Paiva, próximo à Academia winner Tênnis Center; n.° 127/2015, indicando que 
seja pavimentada com asfalto a Avenida Marciano Pereira do Nascimento, passando pelo Cemitério Parque Colinas e em toda 
a sua extensão; n.°128/2015, indicando que seja disponibilizado um veículo utilitário ao Departamento da Defesa Civil do 
nosso município; n.° 129/2015, indicando que sejam realizados estudos junto a Secretaria de Cultura do Município visando 
a criação da Fanfarra Municipal da Estância de Socorro; n.° 130/2015, indicando que determine à Secretaria de Saúde que o 
atendimento pré-agendado para especialidades ou exames seja concluído com horário marcado como consta no agendamento, 
e não por ordem de chegada; n.° 131/2015, indicando que seja adquirido um caminhão guindaste contendo cesto para uso dos 
Departamentos de Obras e Meio Ambiente a fim de realizar o trabalho de manutenção elétrica e poda de arvores de nosso 
município; n.° 132/2015, indicando que seja revitalizado o parque localizado na Praça do Fórum com a troca da areia, compra 
de novos brinquedos, ampliação do espaço e conserto da grade de proteção; n.°133/2015, indicando que seja construída uma 
academia ao ar livre na Praça da Delegacia; n.°134/2015, indicando que seja comprado um veículo adaptado para o transporte 
de cadeirantes, com intuito de ajudar na locomoção para hospitais, clínicas de fisioterapia e assuntos relativos à recuperação 
médica; n.° 135/2015, indicando que seja realizada a pintura de todas as lombadas existentes na Estrada Municipal do Bairro 
do Oratório; n.° 136/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto a Rua Emílio Constantini, trecho de terra, com acesso 
na Rodovia Capitão Barduíno, que dá acesso à Estrada Vicinal Saturnino Rodrigues de Moraes (Bairro dos Pereiras), conforme 
abaixo assinado de moradores em anexo; n.° 137/2015, indicando, em atendimento a reivindicação da Diretoria do Clube dos 
Passarinheiros de Socorro, que se realizem os estudos necessários para averiguar a possibilidade de ser cedido um espaço para 
o referido clube construir sua sede; n.° 145/2015, indicando a que sejam realizadas melhorias na Estrada Municipal do Bairro 
dos Cardoso como nivelamento e cascalhamento; n.° 182/2015, indicando que sejam tapados os buracos da Rua Prof. Abigail 
da Silva Salvador, no centro de nossa cidade;
Indicação do vereador Luís Benedito Alves de Oliveira ao senhor Prefeito: Reiterando pedidos anteriores: 
n.° 27/2015, indicando que sejam designados dois psicólogos para a Rede Municipal de Ensino uma vez que atualmente há 
somente um para suprir toda a demanda; n.° 28/2015, indicando que seja construída uma rampa de acesso a cadeirantes na 
Avenida Irmãos Picarelli, defronte ao n.º 25; n.° 29/2015, indicando que seja estudada a possibilidade de contratação de Plano 
de Saúde ao Funcionalismo Público; n.° 30/2015, indicando que sejam realizadas melhorias efetivas na Estrada Municipal do 
Cristo Redentor, tais como: 1) Instalação de iluminação pública nos trechos necessários; 2) Construção de calçadas ambos os 
lados da via; 3) Construção de duas ou três bocas de lobo intercalada em toda extensão; n.° 31/2015, indicando que sejam 
pavimentadas com asfalto as seguintes ruas do Bairro dos Cubas:  1) Rua Alto do Boa Vista; 2) Rua Rodolfo Fruchi; 3) Rua José 
Calistro Franco; 4) Rua  Abondio Bozzer; 5) Rua Telesphoro Bozzer; 6) Rua Maestro Costa; n.° 32/2015, indicando que seja 
revitalizada a Praça Mar Del Plata localizada na Rua Otávio Zucato realizando a: 1) pintura do pote; 2) troca da iluminação; 3) 
plantação de flores; e 4) poda de árvores; n.° 33/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto a Estrada Municipal do 
bairro do Rio do Peixe que dá acesso ao Município de Munhoz-MG; n.° 34/2015, indicando que sejam tomadas as providências 
necessárias quanto a Raia de Bocha localizada no Jardim Araújo (sito à Rua Otavio Zucato, defronte à Praça Mar Del Plata), que 
se encontra abandonada sendo alvo para usuários de entorpecentes; n.° 35/2015, indicando que sejam disponibilizados ônibus 
circulares para o transporte de moradores dos bairros das Lavras de Baixo, Lavras do Meio e Lavras de Cima; n.° 36/2015, 
indicando que se promovam os estudos necessários a fim de que sejam construídos os seguintes espaços para a população no 
Recinto de Exposições João Orlandi Pagliusi: a) um campo de futebol com grama; b) um campo com areia; c) uma academia 
com aparelhos para realização de exercício físico ao ar livre; d) adaptação dos banheiros existentes em vestiários; n.° 37/2015,  
indicando que sejam tomadas providências quanto à instalação de iluminação pública e a pavimentação asfáltica da rua localizada 
defronte a igreja do bairro Lavras de Baixo; n.° 38/2015, indicando a instalação de linhas de tubo e reparos na ponte existente 
no bairro da Pedra Branca; n.° 39/2015, indicando que sejam realizadas melhorias no morro de acesso aos bairros do Serrote 
e Lavras de Cima, nivelando e cascalhando; n.° 40/2015, indicando a instalação de dois postes com braços de luz no pátio da 
igreja existente no Bairro Barão de Ibitinga; n.° 41/2015, indicando que sejam realizados estudos visando a implantação de um 
radar na Estrada Municipal do bairro das Lavras do Meio, próximo a venda do sr. Joaquim; n.° 42/2015, indicando que sejam 
disponibilizadas vagas para carga e descarga de veículos, nas Ruas Dr. Campos Salles, próximo à padaria São Pedro; Marechal 
Floriano Peixoto, próximo ao Cartório; e Treze de Maio, defronte ao Bar Bocha; n.° 111/2015, indicando  que sejam pintadas 
as lombadas existentes no bairro Jd. Santa Cruz; n.° 112/2015, indicando que sejam pintadas as lombadas existentes no 
bairro do Salone; n.°113/2015, indicando que a colocação de um caminhão de areia no campinho existente no bairro da Vila 
Nova; n.°114/2015, indicando que seja instalada uma linha de tubo nas ruas Rafael Dias de Oliveira, Marcelino Pinto Teixeira 
e Vicente Corsi, no bairro do Saltinho; n.° 115/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto e limpada as laterais da Rua 
José Modesto da Silva, no bairro do Salone; n.° 116/2015, indicando que seja construída uma arquibancada na pista de prova 
de marcha no Recinto João Orlandi Pagliusi; n.° 117/2015, indicando que passe a maquina motoniveladora e cascalhada a 
Estrada Vicinal do bairro do Gamelão; n.° 118/2015, indicando que passe a maquina motoniveladora e cascalhada a Estrada 
Vicinal do bairro do Tijuco Preto; n.° 119/2015, indicando que seja realizada a manutenção do parque localizado dentro da 
Escola Professor Oduvaldo Pedroso com a troca e pintura de todas as tábuas da gangorra, pintura do balanço e colocação de 
mais areia na caixa de areia; n.° 120/2015, indicando que seja removido o mato existente em volta da Escola CMEI no bairro 
do Jd. Araújo; n.° 121/2015, indicando que sejam trocadas as lâmpadas dos postes existentes no bairro do Jd. Santa Cruz; 
n.° 122/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto as Ruas Beira Rio, Nelson Matioli e Augusto Matioli, localizado no 
bairro do Salone; n.°141/2015, indicando que seja pintada uma faixa de pedestres nas Ruas José Franco Craveiro e Benedito 
Castro de Oliveira, localizado no bairro da Vila Nova; n.° 142/2015, indicando que sejam pintadas todas as lombadas no bairro 
Camanducaia de Baixo; n.° 143/2015, indicando que sejam pintadas todas as lombadas existentes no bairro do Saltinho até o 
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bairro dos Cardoso; n.° 144/2015, indicando que sejam pintadas todas as lombadas existentes no bairro dos Nogueiras; n.° 
147/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto e providenciada a instalação de rede de esgoto na Avenida das Estrelas, 
no bairro das Lavras de Baixo; n.° 148/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto e providenciada a instalação de 
rede de esgoto das Ruas Vereador Rodolfo Fruchi e Alto da Boa Vista, no bairro dos Cubas; n.° 149/2015, indicando que seja 
pavimentada com asfalto a Rua Miguel Russo, no bairro Santa Rosa; n.° 150/2015, indicando que seja reconstruída a ponte 
existente no bairro Barroca Funda; n.° 151/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto a Rua hermínia Binotti Mascher, 
no Loteamento Manias; n.° 170/2015, indicando que sejam realizadas melhorias na Rua José Saragiotto e Travessa Pedro Bigon, 
no bairro Jardim Santa Cruz, como por exemplo saneamento básico, iluminação pública e pavimentação asfáltica; n.º 180/2015 
indicando que passe a máquina motoniveladora e cascalhada a Rua José Simão Rodrigues Pires, localizada cerca de 650m após 
sua confluência com o Trevo de acesso ao Bairro dos Pereiras; 
Indicação da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito: n.° 89/2015, indicando 
que sejam instaladas placas de sinalização e redutores de velocidade nas Ruas José Floriano  Barbosa Júnior e Justino Tavares 
de Toledo, no bairro do Saltinho;
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.° 01/2015, indicando que se realizem estudos visan-
do a concessão de correção salarial aos servidores públicos municipal, estendendo-se o benefício aos Conselheiros Tutelares; 
n.° 02/2015, indicando que seja reajustado o valor do vale-alimentação dos servidores públicos municipais majorando para R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais) e que este benefício seja estendido aos Conselheiros Tutelares; n.° 03/2015, indicando 
para, na hipótese do Poder Executivo conceder o 14.º salário aos servidores públicos municipais, que tal benefício seja esten-
dido aos Conselheiros Tutelares; n.° 138/2015, indicando que estude a possibilidade de criação e adaptação de um mini zoo-
lógico, dentro do horto Municipal; n.° 140/2015, indicando que passe a máquina motoniveladora e seja cascalhada a Estrada 
do bairro dos Rubins, passando pelos bairros do Moquém e Moraes; n.° 152/2015, indicando que passe a máquina motonive-
ladora e seja cascalhada a Rua Emílio Ferreira, localizada no bairro dos Nogueiras, 800 metros após o curtume; Reiterando 
pedidos anteriores n.°04/2015, indicando que seja construído um Posto de Saúde ou um Posto de Saúde da Família próxi-
mo ao novo CDhU localizado na Rua José Maria de Faria; n.° 05/2015, indicando que seja construída uma creche no terreno 
existente à Rua José Maria de Faria, entre o Centro Administrativo e o novo prédio do CDhU; n.° 06/2015, indicando que 
seja realizada a limpeza e capina das margens do Rio do Peixe, em toda área urbana central; n.° 07/2015, indicando que seja 
realizada a pintura e demarcação dos pontos de taxi de nosso município; n.° 08/2015, indicando que sejam instalados  braços 
de luz nos postes existentes no bairro do Saltinho, na estrada que dá acesso ao bairro das Lavras de Baixo, bem como realize 
a iluminação dos mesmos; n.° 09/2015, indicando que sejam colocadas grades de proteção nas bocas de lobo existentes em 
nossa cidade; n.°10/2015, indicando que sejam designados varredores de rua para o bairro do Salone, bem como seja desobs-
truído o bueiro localizado na Estrada Municipal Vereador José Maria Franco de Godoi, próximo ao Guincho; n.°11/2015, indi-
cando que seja recapeada a Rua Goiás, no bairro Jd. Santa Cruz; n.°12/2015, indicando que seja instalado um semáforo no 
cruzamento das Ruas Coronel Fidélis Domingues e Pompeu Conti, com a Juvenal de Souza Pinto; n.°13/2015, indicando que 
seja instalado o serviço gratuito de acesso à internet para a cidade inclusive para a zona rural; n.°14/2015, indicando que seja 
instalado um redutor de velocidade próximo ao cruzamento da Rua Treze de Maio; n.°15/2015, indicando a construção de 
uma creche na região central do município a fim de atender as famílias desta localidade bem como os moradores do bairro da 
Aparecidinha; n.° 16/2015, indicando que sejam realizados estudos visando a revitalização e se possível instalar um playground 
na praça localizada no bairro do São Bento; n.° 17/2015, indicando que seja instalado um semáforo no cruzamento das Ruas 
Visconde do Rio Branco, Dr. halim Feres e Bernardino de Campos; n.° 18/2015, indicando que seja instalada uma lombada na 
Rua Sílvio Volpicelli, no bairro da Aparecidinha, defronte a igreja; n.° 19/2015, indicando que sejam realizados estudos junto à 
Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (SERT) a fim de implantar no município de Socorro o Programa Frente de Tra-
balho do Governo Estadual; n.° 20/2015, indicando que seja construída uma creche no bairro da Aparecidinha; n.° 21/2015, 
indicando que passe a máquina motoniveladora e seja cascalhada a Rua Eupídio de Andrade, no bairro Jd. Araújo; n.° 22/2015, 
indicando que seja pavimentado com asfalto um pequeno trecho de acesso às propriedades localizadas à margem da Rodovia 
do Contorno, que faz parte da Rodovia José Vicente Lomônico, próximo ao n.º 830 (trevo para Bueno Brandão);  n.° 23/2015, 
indicando que seja cascalhado e posteriormente feito a rede de esgoto na Travessa da Rua Estevam Bozola, próximo ao n.º639, 
ao lado do “Paulo Tatuagens”; n.° 24/2015, indicando que seja instalada uma lombada na Rua Baiunias, próximo ao n.º228 no 
bairro Bela Vista; n.° 25/2015, indicando que seja revitalizada a praça localizada na Rua Ibraim Nobre, defronte ao n.º337, no 
bairro da Vila Nova, de forma a: 1) colocar bancos no quiosque ali existente; 2) colocar traves de ferro no campo de areia; 3) 
instalar um parquinho com brinquedos de madeira; 4) realizar a pintura e iluminação do local; n.° 26/2015, indicando que seja 
concedido Auxílio Transporte aos servidores públicos municipais; n.° 51/2015, indicando que seja realizada a limpeza das 
margens do ribeirão existente na Rua General Glicério defronte ao n.º198; n.° 52/2015, indicando que sejam construídas 
creches nos seguintes bairros: 1) Moraes, a fim de atender as famílias desta localidade bem como do bairro da Lagoa; 2) Lavras 
de Cima, com o objetivo de atender as famílias desta localidade bem como do Bairro Lavras do Meio (Belizário); n.° 53/2015, 
indicando que seja realizada a limpeza do ribeirão existente ao lado da creche do Bairro São Bento; n.° 54/2015, indicando 
que seja recapeada a estrada do Bairro do Livramento; n.° 55/2015, indicando que sejam concedidos descontos no pagamen-
to antecipado das parcelas de IPTU; n.° 56/2015, indicando que seja construída uma Creche no Bairro Visconde de Soutelo 
com objetivo de atender também o bairro da Chave; n.° 57/2015, indicando que sejam instalados postes com braços de luz 
na Travessa Aristeu de Souza Pinto, nas proximidades do n.º 107,  e do n.º 216 ao n.º277; n.° 58/2015, indicando que seja 
instalado um roteador de internet banda larga no sistema wI-FI, no Posto do Acessa São Paulo situado no bairro do Oratório; 
n.° 59/2015, indicando que seja construído um abrigo para motos no pátio do almoxarifado para uso dos funcionários; n.° 
60/2015, indicando que sejam realizados estudos junto a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, a fim de contemplar 
nosso município com a instalação de um Posto de Atendimento ao Trabalhador; n.° 61/2015, indicando  que seja construída 
uma área de lazer com playground no Bairro dos Nogueiras; n.° 62/2015, indicando que sejam colocados dez braços de luz 
nos postes existentes nas proximidades do Mercadinho do Jura, no bairro do Camanducaia de Baixo; n.° 63/2015, indicando 
que sejam recolocados os paralelepípedos da Rua Nagib Jorge que se encontram desnivelados, causando inúmeros transtornos 
aos moradores; n.° 64/2015, indicando que sejam instalada uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em nosso município;  n.° 
65/2015, indicando que seja realizada a poda das árvores existentes nas proximidades do n.º 78 da Rua Antônio Gonçalves 
Dantas, assim como a limpeza  pública da mesma; n.° 66/2015, indicando que seja construída uma quadra poliesportiva no 
bairro do Oratório; n.° 67/2015, indicando que seja instalada uma boca de lobo no trecho compreendido entre a Escola e a 
Igreja o Bairro do Oratório; n.° 68/2015, indicando que seja construída uma praça com playground na Rua Dr. hugo Rocha 
no bairro da Vila Palmira, defronte ao n.º82; n.° 69/2015, indicando que seja construída uma boca de lobo na Rua Santo André, 
entre os n.º125 e 149; n.° 70/2015, indicando que sejam realizadas melhorias no campo de futebol do bairro do Pinhal, incluin-
do o gramado e a trave do gol; n.° 71/2015, indicando que seja instituído um Plano de Carreira ao Funcionalismo Público 
Municipal, visando uma maior valorização do trabalho; n.° 72/2015, indicando que seja ampliado o número de varredores de 
ruas em nosso município, em especial nos bairros; n.° 73/2015, indicando que sejam realizados estudos com máxima urgência, 
visando dotar a Guarda Civil Municipal dos equipamentos necessários à atuação em casos de emergência, bem como a desig-
nação de seus membros para a participação em cursos junto ao Corpo de Bombeiros, visando a sua qualificação e aperfeiçoa-
mento; n.°102/2015, indicando que seja implantado um Posto Acessa São Paulo na escola do bairro dos Moraes; n.°154/2015, 
indicando que passe a máquina motoniveladora e seja cascalhada a estrada de acesso entre os bairros Currupira e Rio do 
Peixe, conforme pedido de moradores; n.°155/2015, indicando que passe a máquina motoniveladora e cascalhada a Rua Santa 
Clara, localizada no bairro do Oratório, atendendo a pedido de moradores; n.°156/2015, indicando que passe a máquina 
motoniveladora e cascalhada as ruas existentes no bairro do Belém; conforme solicitação de moradores; n.°157/2015, indi-
cando que seja comprado um micro ônibus para ser utilizado pelo Departamento de Saúde visando o transporte de pacientes 
que necessitam de tratamento médico em outras cidades; n.°158/2015, indicando que seja construída uma creche no bairro 
do Oratório; n.° 159/2015, indicando a construção de mais creches em nosso município; n.° 160/2015, indicando a aquisição 
de uma nova ambulância para o nosso município; n.° 161/2015, indicando que passe a máquina motoniveladora e seja casca-
lhada a estrada de acesso entre os bairros Jaboticabal e Ferreirinhas; n.° 163/2015, indicando que sejam realizados estudos 
sobre a possibilidade de construção de mais academias ao ar livre, a fim de atender outras localidades em nosso município; n.° 
164/2015, indicando que seja pavimentada com asfalto as Ruas do bairro Jardim Saltinho que ainda não possuem;  n.° 
165/2015, indicando que seja reformado o banheiro do Posto Saúde da Família no Bairro do Oratório; n.° 166/2015, indican-
do que seja instalada tela de proteção com portão ao redor da Praça da Independência, com objetivo de impedir o acesso de 
vândalos no período noturno;  n.° 167/2015, indicando que seja instalada uma lombada na Rua Coronel Euclides Figueiredo, 
próximo a Creche Municipal do Betânia; n.° 168/2015, indicando que seja disponibilizada uma área para servir de Parque In-
dustrial em nosso município; n.°169/2015, indicando que seja disponibilizado um caminhão para a coleta de lixos recicláveis 
pelo menos uma vez ao mês nos bairros Tijuco Preto, Pinhal, Currupira, Gamelão e Gramal Grande; n.° 171/2015, indicando 
que realize melhorias no campo de futebol localizado ao lado da igreja Santa Rita, no bairro do Saltinho como 1) troca das 
traves e da rede do gol; 2) demarcação do centro e laterais do campo; n.° 172/2015, indicando que sejam realizados estudos 
visando a possibilidade de construir um parque infantil próximo à igreja Santa Rita, no bairro do Saltinho, conforme pedido de 
moradores; n.° 173/2015, indicando que sejam tomadas as providências necessárias em relação ao problema que os morado-
res estão enfrentando com o esgoto, localizado em frente do açougue, no bairro do Oratório; n.° 174/2015, indicando que 
sejam trocadas as lâmpadas localizadas em frente do mercadinho do Chitão e da padaria do Juliano, no bairro Visconde de 
Soutelo, por outras de maior potência; n.° 175/2015, 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.° 176/2015, 
indicando que seja instalada uma lombada na Rua Voluntários da Pátria, próximo ao n.º 99, conforme pedido de moradores; 
n.°177/2015, indicando que seja realizada a poda e onde necessário a substituição das árvores existente na Rua Ariodante 
Beneduzzi, conforme solicitação de moradores; n.°178/2015, indicando que sejam podadas as árvores existentes na Rua Ân-
gelo Rafael Báfero; n.° 179/2015, indicando que seja revitalizado o Parque existente à Rua Ângelo Rafael Báfero, realizando a 
devida manutenção com troca da areia, substituição das traves do gol e manutenção e reparos nos brinquedos;
Indicação do vereador Tarcísio Francisco Júnior Sartori ao senhor Prefeito: n.º 146/2014, indicando que seja 
construída uma ponte no lugar da passarela existente na Rua Basílio F. de Toledo, que dá acesso ao bairro Jardim Gollo; 
O senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO N.º 01/2015/CMES – CONVITE N.º 01/2015
Aos três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, às quinze horas e treze minutos, no Núcleo Legislativo “Dr. Octávio 
de Oliveira Santos”, sito à Rua Antonio Leopoldino, 197, Centro, Socorro/SP, presentes os membros da Comissão Permanente 
de Licitação para o exercício de 2015, nomeados pelo Ato da Presidência n.º 01/2015, que esta subscrevem. Iniciou-se a presente 
reunião, destinada à abertura dos envelopes “habilitação” e “Proposta”. Foram enviados convites às seguintes empresas: 
RÁDIO NOSSA SENhORA DO SOCORRO LTDA. (CNPJ: 58.384.124/0001-06), RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE 
BUENO BRANDÃO LTDA.-ME (CNPJ: 18.916.452/0001-83), EMISSORAS INTERIORANAS LTDA. (CNPJ: 
52.717.766/0001-95), e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO CULTURAL SOCORRENSE 
(CNPJ: 09.525.481/0001-23). Esteve presente o senhor Carlos Henrique de Oliveira Santos (CPF n.º 075.232.088-
27), em nome da RÁDIO NOSSA SENhORA DO SOCORRO LTDA., única licitante a apresentar-se para o certame. A Carta-
Convite n.º 01/2015 permaneceu afixada no atrium da Câmara Municipal para o conhecimento de eventuais interessados. 
Procedida a abertura e análise dos documentos do Envelope 01 – habilitação, a única licitante foi declarada habilitada pela 
Comissão. Dando prosseguimento ao certame, foram abertos os Envelopes n.º 02 – Proposta – PL 01/2015/CMES – Carta 
Convite n.º 01/2015, passando-se ao exame das mesmas, sendo as seguintes as propostas apresentadas, em seus valores 
totais, expressos em Reais (R$): RÁDIO NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA. (CNPJ: 58.384.124/0001-06), 
no valor de R$ 14.796,00 (quatorze mil, setecentos e noventa e seis reais). Assim, a proposta vencedora (tipo de 
licitação: menor preço por lote), única apresentada, que se apresenta mais vantajosa para a Câmara Municipal é a apresentada 
pela empresa RÁDIO NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA. (CNPJ: 58.384.124/0001-06), no valor de R$ 
14.796,00 (quatorze mil, setecentos e noventa e seis reais), motivo pelo qual a Comissão subscrita recomenda ser a 
mesma declaradas vencedoras do certame através de decisão a ser homologada (ou não) pela autoridade competente, após o 
decurso de prazo para eventuais recursos. Para constar, eu, Otávio Cardoso de Oliveira Neto, Assistente Técnico Legislativo 
e Presidente da Comissão Permanente de Licitação/2015, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos 
presentes e por mim.

Membros da Comissão Permanente de Licitações 2015:
João Pinhoni Neto - Thiago Bittencourt Balderi - Otávio Cardoso de Oliveira Neto - Edna Maria Preto Cardoso  
 

Carlos Henrique de Oliveira Santos
CPF n.º 075.232.088-27

RÁDIO NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA.
CNPJ: 58.384.124/0001-06

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro informa que as Sessões Ordinárias realizam-se às 1.ª e 3.ª segundas-feiras, à partir 
das 20h com transmissão ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz e pela internet nos sites www.radiosocorro.
com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br.  
Lauro Aparecido de Toledo – Presidente

A Secretaria Municipal de Saúde 
convocou os agentes comunitários 
para uma reunião realizada em 27 
de janeiro, terça-feira, no Centro 
Administrativo, com a presença da 
médica-veterinária do Departa-
mento de Meio Ambiente, Caro-
lina Granconato, a fim de debater 
as ações relacionadas ao controle 
principalmente de escorpiões e 
também de outras pragas urbanas 
em Socorro.

Durante o encontro, foram pas-
sadas aos agentes de saúde as me-
didas que precisam ser tomadas e 

foi proposto um trabalho conjunto 
para conscientizar a população so-
bre as boas práticas do controle de 
pragas (escorpiões, ratos, baratas). 
O objetivo é atingir o maior núme-
ro possível de munícipes propondo 
a educação ambiental. Acúmulo de 
entulhos, sujeira e canos furados 
são locais propícios para a reprodu-
ção destes animais.

Para maiores informações ou 
para solucionar dúvidas, os inte-
ressados devem entrar em contato 
pelo telefone do Departamento de 
Meio Ambiente: 3855-9677.

Controle de escorpiões e pragas urbanas
foi tema de encontro

Dois tratores e outros quatro 
equipamentos agrícolas estão dis-
poníveis para utilização por parte 
dos pequenos e médios produto-
res rurais de Socorro. As máquinas 
foram adquiridas no final de 2014 
e fazem parte do Programa de De-
senvolvimento Rural Sustentável, 
com a criação da Patrulha Meca-
nizada Agrícola Municipal, compro-
misso do Plano de Governo da ad-
ministração atual.

A Patrulha é destinada à pres-
tação de serviços para pequenas e 
médias propriedades rurais, visando 
o aumento da produção e a diversi-
ficação dos sistemas produtivos, ele-
vando a renda e consequentemente 
melhorando as condições de vida da 
população. As máquinas e tratores 
auxiliam no preparo, manejo e recu-
peração do solo das propriedades.

Os tratores têm potência de 
75cv e 55cv. Os demais equipamen-
tos são: um perfurador de solo, uma 
plaina traseira, uma roçadeira e um 
subsolador com cinco hastes. Mais 
implementos estão previstos para 
chegar.

O diretor do departamento de 
Desenvolvimento Rural, Paulo Lo-
rensini, comenta a importância do 

Programa: “Esse projeto veio para 
beneficiar a agricultura familiar, que 
muitas vezes passa por dificuldades, 
não somente para plantar ou colher, 
mas pela falta de acesso. Os produ-
tores rurais a partir desta iniciativa 
municipal têm a facilidade de usu-
fruir deste grande benefício.”.

Para utilização da Patrulha Meca-
nizada Agrícola, o interessado deve-
rá se cadastrar e assinar um termo 
de compromisso comparecendo ao 
departamento de Desenvolvimento 
Rural, no Espaço do Produtor Rural 
“Joaquim Gilberto Vieira”, situado à 
Praça José Rachid Maluf. O atendi-
mento ocorre de segunda a sexta-
feira, das 08h00 às 17h30.

O empréstimo dos equipamen-
tos ocorre mediante firmamento 
de contrato, sendo cobrada a taxa 
de 2,9 UFMES (Unidade Fiscal Mu-
nicipal da Estância de Socorro) por 
hora de máquina trabalhada (tra-
tores e implementos). No caso da 
utilização apenas dos implementos, 
a taxa é de 01 UFMES.

O valor da Unidade Fiscal cor-
responde a R$ 21,95, conforme de-
creto 3397/14. Os tributos devem 
ser pagos no Centro Administrativo 
Municipal.

Produtores rurais podem utilizar 
equipamentos da Patrulha Rural

http://www.radiosocorro.com.br
http://www.radiosocorro.com.br

