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Dentre as tradições do Carna-
val, está a Corte, formada pelo Rei 
Momo Rodrigo Cecilia e as Rai-
nhas adulta e mirim. As Rainhas do 
Carnaval deste ano, Monique Bal-

A Corte do Carnaval está formada 
com eleição das Rainhas

O Novo Código de Processo Ci-
vil foi aprovado no Congresso Nacio-
nal pelo Senado e aguarda sanção da 
presidente Dilma Rousseff para en-
trar em vigor. Enquanto isso, os sete 
procuradores jurídicos da Estância de 
Socorro já se preparam para as novi-
dades do documento. Desde o início 
do mês, professores e especialistas da 
Escola Paulista de Magistratura expli-
cam as principais alterações por meio 
de aulas online em tempo real, pelo 
sistema de videoconferência.

O objetivo do seminário é atua-
lizar e qualificar os operadores do 

direito dos municípios do Estado de 
São Paulo às alterações do Código de 
Processo Civil. Ao todo, são seis dias 
de exposição, das 09h às 11h, cada 
dia com um tema e um especialista 
diferentes – a maioria integrou o gru-
po que redigiu o Novo Código. Em 
Socorro, os encontros para a video-
conferência acontecem na sala do Se-
cretário Municipal dos Negócios Ju-
rídicos, Dr. Rodrigo Teves, no Centro 
Administrativo.

Foram duas aulas expositivas até 
o momento. O seminário se estende 
até 24 de março.

Procuradores Jurídicos participam de 
seminário sobre Novo Código de Processo Civil

bino Ferreira (adulta) e Andressa 
Aparecida Michelini (mirim) foram 
eleitas no último sábado (07) em 
baile pré-carnavalesco realizado 
na Associação Atlética Socorrense. 

Helena Ceccon de Faria e Elza Gio-
vanini, respectivamente a Rainha e 
Princesa do Clube de Melhor Idade 
também integram a Corte Carnava-
lesca.

As aulas nas escolas municipais 
voltaram terça-feira, 03, após o pe-
ríodo das férias de verão. Também 
essa semana os alunos estão rece-
bendo os livros do “Programa Ler 
e Escrever”, que pelo segundo ano 
chegam a Socorro graças à parceria 
firmada entre as Secretarias de Edu-
cação Municipal e do Estado de São 
Paulo.

O objetivo da entrega das aposti-
las é reforçar a aprendizagem da lei-
tura e da escrita a fim de que crian-
ças, jovens e adultos possam ler de 
tudo e assimilar aquilo que leem.

Também serão destinados às es-
colas municipais os livros do projeto 
JEPP – Jovens Empreendedores, em 
parceria com o SEBRAE. A exem-
plo do “Programa Ler e Escrever”, 
o material é voltado aos alunos do 
1° ao 5° ano do Ensino Fundamental 
I, sendo que cada ano trabalha com 
um tema.

 A finalidade é desenvolver as 
habilidades relacionadas ao empre-
endedorismo. Será feita capacitação 
dos professores dia 19 de fevereiro, 
quinta-feira.

Secretaria de Educação 
entrega livros para 
escolas municipais

Comissão de Carnaval acertou últimas detalhes 
para realização do evento

A Comissão Organizadora do 
Carnaval, formada por membros da 
administração municipal e socieda-
de, acertou em reunião os últimos 
detalhes a respeito da realização do 
evento.

Dentre as questões discutidas 
está o reforço da segurança. A Pre-
feitura contratou uma empresa de 
segurança que irá auxiliar os efeti-
vos da Guarda Municipal e Polícia 
Militar.

O SAMU e a ambulância utiliza-
da pela Guarda Municipal também 
estarão de prontidão para urgên-
cias e emergências. A Secretaria de 
Saúde está realizando, através de 
suas equipes de ESF – Estratégia de 
Saúde da Família, uma campanha so-
bre sexo seguro e distribuição de 
preservativos.

Apesar de não haver alerta so-
bre racionamento de água em So-
corro, a organização decidiu cance-
lar o banho de espuma. O volume 
de água que seria utilizado seria 
ínfimo, entretanto, optaram pelo 
cancelamento por uma questão de 

consciência ambiental.
Com relação à epidemia de den-

gue, que assola alguns municípios 
próximos, a Vigilância em Saúde 
informa que o trabalho preventivo 
é constante, e que não há um caso 
sequer confirmado em Socorro.

As medidas são tomadas para 
que os foliões possam se divertir 
com segurança e desfrutar o que há 
de melhor no carnaval familiar de 
Socorro.

A programação completa do 
Carnaval está disponível no site da 
Prefeitura: www.socorro.sp.gov.br

A Comissão discutiu questões de 
segurança, saúde, entre outros
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Portarias
PORTARIA Nº 6865/2015

 
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2011 no emprego permanente 
de Pedreiro - referência 17, Pedro José Alexandre - CTPS 045742 - Série 356-SP, a partir de 27 de janeiro de 2015.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de fevereiro 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

PORTARIA Nº 6866/2015
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 Simone Lucena Cordeiro - CTPS 92937 - Série 00091-SP, para ocupar o emprego 
em comissão de Chefe da Coordenadoria de Estradas - referência 30, a partir de 02 de Fevereiro de 2015.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de fevereiro 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

PORTARIA Nº 6867/2015
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido: 
- Paula Ferreira da Rosa - CTPS 52903 Série 00208-SP, ocupante do emprego permanente de 

Professor de Educação Básica I – PEB I a partir de 28 de Janeiro de 2015.
- Ana Aparecida dos Santos da Rosa - CTPS 006299 Série 575-SP, ocupante do emprego 

permanente de Merendeiro a partir de 02 de Fevereiro de 2015.
- Juliana Rodrigues Gomes Cardoso - CTPS 87247 Série 00208-SP, ocupante do emprego 

permanente de Enfermeiro a partir de 04 de Fevereiro de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de fevereiro 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

PORTARIA Nº 6868/2015

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

 
Art. 1º - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a Licença Maternidade de Elizandra Aparecida 

Zamboto Pereira – CTPS 66444 - Série 263-SP, ocupante do emprego permanente de Escriturário a partir 
de 01 de março de 2015, nos termos da Lei Municipal nº 3295/2009.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de fevereiro 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

PORTARIA Nº 6869/2015

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

Art.1º - Suspender em 01 de Fevereiro de 2015 os efeitos da Portaria nº 6290/13 que designou Selma 
de Oliveira - CTPS 91575 Série 00282-SP, para ocupar o emprego em comissão de Assessor Técnico de 
Gabinete - referencia 26; 

Art. 2º - Nomear a mesma a partir de 01 de Fevereiro de 2015, para ocupar o emprego em comissão 
de Chefe do Serviço de Gerenciamento de Equipes - referência 30.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Fevereiro 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

PORTARIA Nº 6870/2015

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

Art.1º - Suspender em 01 de Fevereiro de 2015 os efeitos da Portaria nº 6649/2014 que designou 
Wania Vera Santos de Lima - CTPS 013943 Série 00005-SP, para ocupar o emprego em comissão de Chefe 
do Serviço da Central de Agendamentos – referência 35; 

Art. 2º - Nomear a mesma a partir de 01 de Fevereiro de 2015, para ocupar o emprego em comissão 
de Chefe da Divisão de Atenção Básica – referência 45.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Fevereiro 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

PORTARIA Nº 6871/2015

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

Art. 1º - Nomear Airton Benedito Domingues de Souza - CTPS 04198 - Série 00231-SP, para 
ocupar o emprego em comissão de Diretor do Departamento de Esportes - referência 50, a partir de 02 
de fevereiro de 2015.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Fevereiro 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

PORTARIA N.º 6872/2015
Nomeia Comissão  de análise técnica de amostras para aquisição de MATERIAL DIDÁTICO 

APOSTILADO para Unidade Escolares de Educação Infantil.

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 aquisição de MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO para 
Unidade Escolares de Educação Infantil, nos moldes estabelecidos nos Processos Licitatórios:

- Elenice Brindo da Cruz –  Supervisora de Ensino Fundamental 
- Fernanda Aparecida de Lima  – Assessora Pedagógica 
- Nielsen Carvalho de Lima – Assessora Pedagógica
- Miqueline de Arruda Silvino Palitó – Coordenadora Pedagógica
- Gustavo de Oliveira Marques – Coordenador Pedagógico
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. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 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 6873/2015

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

Art. 1º - Prorrogar o afastamento até 31/12/2015, do servidor Landri Pedroso de Faria – RG. 
21.986.397, Escriturário, tendo em vista o comunicado de afastamento do Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo, Juízo da 136º Zona Eleitoral – Socorro-SP, nos termos das Leis Federais nºs 4.737/1965 (Código Eleitoral) 
e 6.999/1982, para prestar serviço junto a referida zona eleitoral. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de Fevereiro 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 3434/2015
“Dispõe sobre a permissão de uso a título precário e gratuito, de um espaço público para 

ligação subterrânea de energia elétrica”.

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, de um espaço 
público destinado a execução de 1 caixa de passagem de 62cmx62cmx1,00m e instalação de 1 tubo de pvc de 
2” com 1,50m de comprimento envelopado em concreto sob o piso do passeio da Rua 5 defronte ao nº 109, 
no Loteamento L’acqua Pompéia Residencial, nos termos do projeto  que faz parte integrante do Processo 
Administrativo nº 1474/2015.

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, 10 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

CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro convoca BRUNO LEANDRO DE MORAES 
FLORENZANO portador do R.G. nº 21.707.398-0, classificado em 08º lugar no Concurso Público Edital 
nº 01/2011 para o emprego de FISIOTERAPEUTA, para  a escolha de vaga até o dia 18 de Fevereiro de 
2015 das 8:30 às 11:00 horas e das 13:00 das 17:00 horas, na Divisão de Pessoal desta Prefeitura, sita a Av. 
José Maria de Faria nº 71 o não comparecimento acarretará a desistência da vaga.
.

Socorro-SP,  12 de Fevereiro de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
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Fiscalização
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor do Departamento de Fiscalização, Tributação e Arrecadação, usando de suas atribuições, 
convoca por meio deste, os permissionários de táxi do município a comparecerem na sede do Centro Admi-
nistrativo, na Avenida José Maria de Faria, nº 71, nos dias e horários indicados na tabela abaixo, a fim de realizar 
atualização cadastral e apresentação do veículo para vistoria. Os mesmos deverão apresentar o documento do 
veículo e carteira de habilitação. O não comparecimento acarretará na suspensão da permissão.
 

Pontos Data

1 e 2 23/02- segunda-feira às 9 h

3 e 4 24/02-terça-feira às 9 h

5 e 6 25/02- quarta-feira às 9 h

7,8 e 9 26/02- quinta-feira às 9 h

Socorro, 11 de Fevereiro de 2015.

Marcelo  Mantovani Fratini
Diretor do Dpto de Fiscalização, Tributação e Arrecadação

Câmara Municipal

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 18 de fevereiro de 2015 – quarta-feira. 
Horário: 20h

ORDEM DO DIA
Em 1ª discussão e votação

1. Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município n.º 44, de autoria conjunta dos Vereadores 
Thiago Bittencourt Balderi, Lauro Aparecido de Toledo e Tarcísio Francisco Sartori Junior: revoga 
o inciso XIX ao artigo 10 e acrescentando o inciso XXXI ao artigo 68;
2. Projeto de Lei n.º 81 de 27-11-2014 do senhor Prefeito: dispõe sobre celebração de convênio com o 
PROCON, aguardando resposta de Pedido de Informação encaminhado em 12.12.2014; 
6.Projeto de Lei n.º 91 de 04-12-2014 do vereador Thiago Bittencourt Balderi: denomina Hangar 
Municipal;
3.Projeto de Lei n.º 99 de 11-12-2014 do senhor Prefeito: altera a Lei Municipal n.º 2741/1996, que 
constituiu o Conselho Municipal de Turismo da Estância de Socorro – COMTUR, alterada pela Lei Municipal 
n.º 3391/2010;
4.Projeto de Lei n.º 104 de 11-12-2014 do senhor Prefeito: dá nova redação ao artigo 1.º da Lei 
Municipal n.º 3242/2008 e dá outras providências;
5.Projeto de Lei n.º 88 de 28-11-2014 da Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: institui o 
Programa Educação Financeira nas Escolas;
7.Projeto de Lei n.º 05 de 29-01-2015 do vereador Pedro Sabio Nunes: autoriza o Poder Executivo a 
instituir o programa Médico na Creche.  

ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 05/2015
LAURO APARECIDO DE TOLEDO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, COM FULCRO NO ARTIGO 61, INCISO IV, LETRA “B”, DA RESOLUÇÃO N.º 
04/2002 (REGIMENTO INTERNO), DETERMINA:
Artigo 1.º - Fica vedada a prestação de serviços extraordinários pelos servidores da Câmara Municipal, exceto 
mediante autorização prévia da Presidência.
 Artigo 2.º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 09 de fevereiro de 2015.
Vereador Lauro Aparecido de Toledo - Presidente
 

ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 6/2015
LAURO APARECIDO DE TOLEDO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, conferidas pelo 
Artigo 69, II, “b” do Regimento Interno da Câmara Municipal, designa para comporem a Comissão Permanente 
de Licitação para o exercício de 2015: 
Otávio Cardoso de Oliveira Neto, Assistente Técnico Legislativo, como Presidente;
Edna Maria Preto Cardoso, Diretora do Departamento de Assistência Legislativa; e,
Vereador Thiago Bittencourt Balderi.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial o Ato 
n.º 1/2015.
Câmara Municipal de Socorro, 09 de fevereiro de 2015.
 Vereador Lauro Aparecido de Toledo – Presidente

ATO DA MESA N.º 02/2015
“Dispõe sobre a nomeação de servidor para ocupar o emprego de Auxiliar Administrativo de Serviços”
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, e em conformidade com o art. 69, I, “c”, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal e em conformidade com o artigo 37, I, II e III, da Constituição Federal e com a Resolução 
n.º 05/13, da Câmara Municipal da Estância de Socorro, e considerando o resultado obtido em Concurso Públi-
co, nomeia AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO, portador da CTPS n.º 96290, série 208-SP, para o preenchimento 
da vaga do emprego de Auxiliar Administrativo de Serviços, sob o regime da Consolidação das leis do Trabalho 
– CLT, com jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias num total de 40 (quarenta) horas semanais, porém, 
em razão de peculiaridade do emprego suas atividades regulares deverão ser exercidas das 9h as 19h, com 
intervalo de 2 (duas) horas para refeição e descanso, a fim de executar as atividades rotineiras e o de zeladoria 
da Câmara Municipal, especialmente abrir e fechar suas dependências durante o expediente, sendo, também, 
designado ao ocupante do emprego participar das Sessões Plenárias, Sessões Solenes, Reuniões das Comissões 
Permanentes, Audiências Públicas e outros eventos autorizados pela Presidência.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar desta data.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 11 de fevereiro de 2015.
Vereador Lauro Aparecido de Toledo - Presidente
Vereador João Pinhoni Neto - 1º Secretário
Vereador José Carlos Tonelli - 2º Secretário

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro informa que a próxima Sessão Ordinária da Câmara se realizará no 
dia 18 de fevereiro de 2015, quarta-feira, 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

RESUMO DE EDITAL
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na Divisão de Licitações o 
seguinte processo:

PROCESSO Nº 017/2015/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a pavimentação asfáltica de 
ruas no Município de Socorro, Estrada Secundária do Bairro Farias; Rua Poeta Pascoal Granato; Loteamento 
Lino; Rua Alto da Boa Vista; Rua Rodolfo Fruchi, convênio firmado entre o Município de Socorro e o Ministério 
das Cidades/Caixa Contrato de Repasse nº 802978/2014, 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 11/03/2015, e reunião de Licitação às 9h e 40min. 
Período de Disponibilização do Edital: 20/02/2015 a 10/03/2015. Socorro, 12 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

Editais

O Centro de Exposições João 
Orlandi Pagliusi, popularmente co-
nhecido como Recinto, terá seu ho-
rário de funcionamento estendido 
até as 20h a partir desta semana. 
A decisão foi tomada após reunião 
realizada na manhã dessa segunda-
feira, 09, no gabinete do prefeito 
André Bozola, na presença do co-
mandante da Guarda Civil Munici-
pal, Marcos de Oliveira Preto, e de 
outros diretores e secretários.

A GCM será a responsável por 
abrir e fechar o portão de acesso 
– funcionamento das 08h às 20h, 
todos os dias da semana. O local 

é bastante frequentado por skatis-
tas, ciclistas e praticantes de outros 
exercícios físicos relacionados ao 
esporte e lazer.

Lixeiras e placas de advertência 
relacionadas à preservação do pa-
trimônio público e à importância 
da utilização de equipamentos de 
segurança (capacete, joelheira etc.) 
serão colocadas nos próximos dias.

Outra novidade é que um inter-
ruptor deve ser instalado na parte 
externa do pavilhão, de modo que 
os frequentadores possam acender 
as luzes para melhor uso do espaço 
ao anoitecer.

Centro de Exposições ficará 
aberto até mais tarde

A Prefeitura de Socorro, por 
meio da Secretaria de Educação, apli-
cou um treinamento de capacitação 
voltado às merendeiras das redes 
municipal, estadual e de entidades 
atendidas pela Merenda Escolar. O 
encontro aconteceu no auditório 
do Centro Administrativo dia 30 
de janeiro, sexta-feira, com início às 
08h00, e foi promovido pela empre-
sa Nutri Plus sob a gerência da nutri-
cionista Bruna Mazuela.

O tema abordado foi higienização 
e manipulação de alimentos, e tratou 
de higiene pessoal, contaminação 
e desperdício. O encontro contou 
com a participação do palestrante e 
nutricionista Yuri Zardin, das nutri-
cionistas Renata Artioli, Karina Bo-

nimani, Nivea Garcia e também da 
assistente administrativa Elisa Faria.

Segundo organizadores do trei-
namento, o objetivo é aprimorar o 
trabalho que é feito nas escolas pe-
las merendeiras, o qual é orientado 
e supervisionado pelas profissionais 
da empresa Nutri Plus e pelas duas 
nutricionistas da Prefeitura Muni-
cipal, Roberta Fundelo e Rosângela 
Moraes.

Em 2014, a Merenda Escolar ofe-
receu em média 9 mil refeições por 
mês, destinadas às creches e escolas 
municipais e estaduais, além das enti-
dades: APAE, Centro de Convivência 
do Idoso, duas unidades do Vem Ser 
e CAPS – Centro de Apoio Psicos-
social.

Merendeiras da Rede Municipal receberam 
treinamento de capacitação

MUDANÇA NA COLETA DE LIXO DA ZONA CENTRAL

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, através do Departamento de Limpe-
za Pública informa aos munícipes que à partir do primeiro DOMINGO DE MARÇO 
– DIA 01, não haverá mais COLETA DE LIXO no centro da cidade AOS DOMIN-
GOS. Solicita a compreensão e colaboração de todos. Justificativa: Manter a zona 
central sem lixo nos sábados à noite, quando normalmente Socorro recebe turistas.

http://www.radiosocorro.com.br
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Os idosos integrantes do Cen-
tro Dia do Idoso, localizado no 
bairro da Abadia, em Socorro, uma 
das inúmeras atividades da Secre-
taria Municipal de Cidadania,  da 
Prefeitura da Estância de Socorro, 
estiveram recentemente visitando 
as dependências da Associação Am-
bientalista Copaíba, oportunidade 
em que receberam explicações dos 
técnicos da entidade sobre plantio 
e cuidados com a terra.

O Centro Dia do Idoso se de-
dica a estabelecer uma valorização 
dos idosos, oferecendo-lhes ativida-
des que possam mostrar o quanto 
cada um, embora com idade avan-
çada, pode e deve ter uma vida di-
ferenciada e que apresente melhor 
qualidade no seu cotidiano.

Em meio as mais diferentes ações 
internas, como musica, teatro, festas 
dos aniversariantes, comemorações 
em datas festivas, atividades artesa-

nais, palestras, também participam 
de passeios, e locais onde conhe-
cem novas situações de vida, como 
ocorreu estando no Espaço Copa-
íba.

Os idosos tiveram a oportuni-
dade de conhecer os objetivos da 
ONG Copaíba,  que é uma orga-
nização sem fins lucrativos, quali-
ficada como Organização Civil de 
Interesse Público (OSCIP), fundada 
em 1999 e sediada em Socorro, que 
tem como uma de suas metas, de-
fender a Mata Atlântica e os rios do 
Peixe  e Camanducaia, de procedi-
mentos que possam destruir a mata 
atlântica e mata ciliar.

Naquele dia especial os idosos 
sob orientação, plantaram semen-
tes de plantas nativas e as levaram 
para casa, onde acompanharão a 
germinação e poderão cuidar de 
seu crescimento, de acordo com as 
orientações recebidas.

Prefeitura cobra providências da Sabesp
no bairro do Saltinho

Buscando solucionar o problema 
do mau cheiro na caixa de transição 
do bairro do Saltinho, o prefeito 
André Bozola convocou uma reu-
nião no fim da manhã desta quarta-
feira, 11, com gerentes da Sabesp – 
Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo.

Desde o início da colocação da 
caixa de transição, há cerca de seis 
meses, moradores do bairro e de 
adjacências, turistas e proprietários 
de empresas reclamavam do forte 
odor.

A Sabesp iniciou o despejo de 
peróxido de hidrogênio na rede 
para combater os gases responsá-
veis pelo cheiro ruim. Outra medi-
da imediata será automatizar a ele-

vatória final para que funcione mais 
vezes ao dia, evitando o acúmulo 
desses gases.

Também como solução, será ins-
talado um filtro próximo à caixa de 
transição para tratamento dos ga-
ses restantes. Outros projetos rela-
cionados também foram discutidos 
durante o encontro.

Participaram da reunião, além do 
prefeito André Bozola, o gerente da 
Sabesp em Socorro, Emanuel Silva, 
o gerente da Unidade de Gerencia-
mento Regional (UGR) bragantina, 
José Carlos de Camargo, o gerente 
do Departamento de Engenharia da 
Sabesp em São Paulo, Mário Alba, e 
o proprietário do Hotel Recanto da 
Cachoeira, Felipe Wertheimer.

ESF Moraes usa redes sociais como 
ferramenta de trabalho

Diante da utilidade real verifica-
da na atualidade, agilizando ações de 
trabalho e desenvolvimento nos mais 
diferentes segmentos profissionais, 
e considerando a distancia entre as 
áreas atendidas por cada Agente Co-
munitário de Saúde (ACS), a equipe 
da ESF Moraes da Prefeitura Munici-
pal da Estância de Socorro, motivou-
se a criar uma estratégia que pudes-
se efetivar um meio de comunicação 
entre os membros da equipe.

No último trimestre de 2014 
ocorreu a criação de um grupo com 
uso do aplicativo Whatsapp que, a 
princípio, era utilizado apenas como 
forma de localização entre os inte-
grantes da equipe, posteriormente 
diante das visitas periódicas realiza-
das pelos agentes, constatou-se a ne-
cessidade de expandir esse recurso, 
como forma de beneficiar a popula-
ção residente na área de abrangên-

cia devido às dificuldades impostas 
pela distância e locomoção.

“Atualmente utilizamos o aplica-
tivo para agendamento de consultas 
médicas, exames citológicos de colo 
do útero (Papanicolau) e para escla-
recimento de dúvidas das famílias 
atendidas”, esclarece Mariana da Sil-
va Sechinato, enfermeira responsável 
pelo atendimento no ESF Moraes.

Diante do sucesso obtido com o 
aplicativo Whatsapp foi criado uma 
página no facebook com a finalida-
de de divulgar as ações realizadas 
pelo ESF Moraes e abordar temas 
relacionados à promoção da saúde. 
“A população demonstrou aceitação 
quanto ao uso dessa rede social, que 
atualmente vem sendo utilizada tam-
bém para o agendamento de consul-
tas e busca ativa dos pacientes pela 
equipe”, finaliza a enfermeira res-
ponsável.

Centro Dia do Idoso visitou ONG CopaíbaDentro da programação estabe-
lecida pelo CRAS – Centro de Re-
ferencia de Assistência Social, que 
está visitando bairros da zona rural, 
realizando atendimento às famílias 
beneficiárias de programas sociais, 
através de sua unidade móvel, os 
bairros Ribeirão do Meio e Salone, 
foram visitados na segunda-feira 
(09) de fevereiro.

Os munícipes residentes nesses 
bairros tiveram a oportunidade de 
obter um atendimento imediato 
com relação aos programas Cadas-
tro único, Bolsa Família, Renda Ci-
dadã, Ação Jovem e Projovem.

A base do programa é aproximar 
a população dos serviços munici-

pais, oferecendo os melhores servi-
ços com atendimento de qualidade. 
Anterior a esses bairros, a unidade 
móvel esteve no Camanducaia de 
Baixo e estará no Livramento no 
próximo dia 09 de março.

Unidade Móvel da Assistência Social
atendeu no Bairro do Salone

Médicos e dentistas terão de bater ponto
a pedido do Ministério Público Federal

Atendendo a uma recomenda-
ção do Procurador da República 
Ricardo Nakahira, a Prefeitura de 
Socorro irá concluir as adequações 
em suas unidades de saúde para que 
os médicos e dentistas registrem a 

entrada e saída de sua jornada de 
trabalho através do ponto eletrôni-
co.

Além disso, serão colocados nas 
unidades painéis informando os ho-
rários, nome dos profissionais e es-
pecialidades atendidas.

A medida busca apresentar à po-
pulação mais informações e maior 
transparência com relação aos 
atendimentos médicos e odontoló-
gico na rede pública de saúde.

A Prefeitura tem o prazo de ses-
senta dias para concluir e informar 
ao Ministério Público sobre as pro-
vidências.


