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Foram cinco noites e quatro tar-
des de folia que reuniram milhares 
de pessoas na Praça da Matriz e nas 
Ruas Campos Salles e 13 de Maio 
para celebrar o Carnaval “Ritmos do 
Brasil”.

A festa começou com o grito de 
Carnaval da bateria da Falange, que 
atravessou a passarela do samba. 
Logo após aconteceu a terceira edi-
ção do Festival de Marchinhas, reali-
zado na Praça da Matriz. O concurso 
teve 13 participantes e foi vencido 
por Charles Gonçalves com a música 
“O Brechó da Minha Tia (Virgínia)”.

As tardes na Praça da Matriz fo-
ram embaladas com as marchinhas 
da banda Banzé do Bigode e com o 
ritmo do Carna Zumba, que atraiu 
diversas pessoas e surpreendeu a to-
dos. As crianças também puderam se 
divertir com a pintura facial e perfor-
mance de palhaços.

Os blocos e escolas carnavalescas 
de Socorro cruzaram as Ruas Cam-
pos Salles e 13 de Maio. No domingo, 
apesar de forte chuva, alguns blocos 
desceram a avenida, mas a bateria 
Apito de Mestre, que também iria 
desfilar, somente realizou uma bela 
apresentação no palco na Praça da 
Matriz.

A segunda-feira concentrou pra-
ticamente todos os blocos e escolas 
da cidade, remanejados na programa-
ção devido à chuva de domingo, além 
da presença do Bloco da Maricota e 
Maracatu de São Luís do Paraitinga, 
que cruzou a passarela do samba e 

Carnaval reuniu milhares de foliões 
e grande diversidade de atrações

chegou à Praça com muita irreverên-
cia. A noite de terça-feira reapresen-
tou algumas atrações e se encerrou 
sob chuva forte.

Os finais de noite ficaram a car-
go da banda Next Option no Palco 

da Matriz, com muito axé e micareta, 
que botou a galera pra dançar até a 
madrugada.

A organização do evento conside-
rou o resultado positivo, assim como 
a repercussão através das redes so-

ciais. A intenção de manter o carna-
val socorrense com aspecto familiar, 
entretanto, também para o lazer dos 
jovens, foi atingida, visto o baixo nú-
mero de ocorrências registrado du-
rante o período.
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Portarias
PORTARIA Nº 6874/2015

“Prorroga Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

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 Processo Administrativo, na modalidade Processo Administrativo Disciplinar 
(Sindicância) - PAD, nº 05/2014, por mais 60 (sessenta) dias nos termos do art. 57 da Lei Municipal nº 3348/2010, 
instaurado pela Portaria nº 6828/2014, a partir do dia 15 de Fevereiro de 2015.                  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume, dando 
ciência a imputada e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 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 6875/2015
“Prorroga Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

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 Processo Administrativo, na modalidade Processo Administrativo Disciplinar - 
PAD, nº 18/2014, por mais 60 (sessenta) dias nos termos do art. 57 da Lei Municipal nº 3348/2010, instaurado 
pela Portaria nº 6829/2014, a partir do dia 23 de Fevereiro de 2015.                  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume, dando 
ciência a imputada e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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 6876/2015
“Prorroga Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

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 Processo Administrativo, na modalidade Processo Administrativo Disciplinar - 
PAD, nº 19/2014, por mais 60 (sessenta) dias nos termos do art. 57 da Lei Municipal nº 3348/2010, instaurado 
pela Portaria nº 6831/2014, a partir do dia 28 de Fevereiro de 2015.                  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume, dando 
ciência a imputada e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 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

Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/ 2012 
Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2012 para 

participarem da atribuição de classes/aulas a partir da classificação 17 para contratação no emprego 
TEMPORÁRIO de Professor de Educação Básica I (PEB-I), nos termos da Lei 3077/2005. A atribuição 
ocorrerá no dia 25 de fevereiro de 2015, às 09h00 na Secretaria Municipal de Educação, situado à Av. José 
Maria de Faria nº 71, nesta cidade.

O não comparecimento do candidato no local e hora acima determinada será considerado como 
desistência do emprego TEMPORÁRIO, e a classe/aula será atribuída ao próximo candidato, respeitada a 
ordem de classificação.

Os convocados deverão comparecer a atribuição com a seguinte documentação: CARTEIRA 
PROFISSIONAL, CARTEIRA DE RESERVISTA, TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE QUE VOTOU 
NA ÚLTIMA ELEIÇÃO, DIPLOMA OU CERTIFICADO DA INSTRUÇÃO EXIGIDA, RG, CPF, CÓPIA DA 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS, CÓPIA DA CARTEIRA DE 
VACINAÇÃO (FILHOS MENORES DE 07 ANOS), DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA DA ESCOLA (FILHOS 
MAIORES DE 06 ANOS), ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES (www.ssp.sp.gov.br) OU DELEGACIA, 
COMPROVANTE DE RESIDENCIA, DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO E 01 FOTO.

Socorro, 19 de fevereiro de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
  Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no 
inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, 
inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do Processo: 185/2014/PMES 
- Pregão para Registro de Preços: 95/2014, cujo objeto é o Registro de Preço para Aquisição 
de diversas mudas de flores e plantas de diversas espécies, cores e tamanhos, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência do edital, para a empresa abaixo relacionada, 
conforme Ata de Julgamento e Adjudicação de 10/02/2015, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da 
municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

SERGIO FUNKE-ME., para os itens abaixo relacionados:
Item 01, pelo valor total de R$ 2.397,00 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais);
Item 02, pelo valor total de R$ 1.198.50 (um mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos);
Item 03, pelo valor total de R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais);
Item 04, pelo valor total de R$ 1.695,00 ( um mil, seiscentos e noventa e cinco reais);
Item 05, pelo valor total de R$ 2.692,50 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos);
Item 06, pelo valor total de R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos);
Item 07, pelo valor total de R$ 2.397,00 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais);
Item 08, pelo valor total de R$ 399,50 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);
Item 09, pelo valor total de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais); 
Item 10, pelo valor total de R$  239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos);
Item 11, pelo valor total de R$ 399,50 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);
Item 19, pelo valor total de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais);
Item 20, pelo valor total de R$  1.250,40 (um mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos);
Item 21, pelo valor total de R$  2.025,00 (dois mil, e vinte e cinco reais);
Item 24, pelo valor total de R$  1.120,00 (um mil, cento e vinte reais);
Item 25, pelo valor total de R$  1.157,00 (um mil, cento e cinquenta e sete reais);
Item 26, pelo valor total de R$  1.085,50 (um mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos); 
Item 27, pelo valor total de R$  3.507,00 (três mil, quinhentos e sete reais)
Item 28, pelo valor total de R$ 351,60 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos);
Item 29, pelo valor total de R$  570,00 (quinhentos e setenta reais); 
Item 30, pelo valor total de R$  318,00 (trezentos e dezoito reais);
Item 31, pelo valor total de R$  795,00 (setecentos e noventa e cinco reais);
Item 32, pelo valor total de R$  800,00 (oitocentos reais);
Item 34, pelo valor total de R$  642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais);
Item 35, pelo valor total de R$  642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais); 
Item 37, pelo valor total de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais);
Item 38, pelo valor total de R$  1.198,50 (um mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos);
Item 39, pelo valor total de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais);
Item 40, pelo valor total de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais);
Item 41, pelo valor total de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais);
Item 51, pelo valor total de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais);
Item 109, pelo valor total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais);
Item 110, pelo valor total de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais);
Item 111, pelo valor total de R$ 239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos);
Item 112, pelo valor total de R$ 808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta centavos).

NATIVERDE COMERCIO DE PLANTA LTDA - ME., para os itens abaixo relacionados:
Item 12, pelo valor total de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos);
Item 13, pelo valor total de R$  1.300,00 (um mil e trezentos reais);
Item 14, pelo valor total de R$  1.300,00 (um mil e trezentos reais);
Item 15, pelo valor total de R$  1.300,00 (um mil e trezentos reais);
Item 16, pelo valor total de R$  1.615,00 (um mil, seiscentos e quinze reais);
Item 17, pelo valor total de R$ 1.576,00 ( um mil, quinhentos e setenta e seis reais)
Item 18, pelo valor total de R$ 1.280,00 ( um mil, duzentos e oitenta reais);
Item 22, pelo valor total de R$ 1.880,00 ( um mil, oitocentos e oitenta reais);
Item 23, pelo valor total de R$   284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais);
Item 43, pelo valor total de R$   197,00 (cento e noventa e sete reais);
Item 50, pelo valor total de R$  3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais);
Item 54, pelo valor total de R$  2.225,00 ( dois mil, duzentos e vinte e cinco reais);
Item 58, pelo valor total de R$  2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais);
Item 60, pelo valor total de R$ 1.345,00 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais);
Item 64, pelo valor total de R$  900,00 ( novecentos reais);
Item 65, pelo valor total de R$  4.020,00 (quatro mil e vinte reais);
Item 66, pelo valor total de R$  2.680,00 (dois mil, seiscentos e oitenta reais);
Item 67, pelo valor total de R$  2.680,00 (dois mil, seiscentos e oitenta reais);
Item 72, pelo valor total de R$  2.200,00 (dois mil,  e duzentos reais);
Item 73, pelo valor total de R$ 1.766,00 ( um mil, setecentos e sessenta e seis reais);
Item 74, pelo valor total de R$   1.340,00 (um mil, trezentos e quarenta reais);
Item 75, pelo valor total de R$   1.430,00 ( um mil, quatrocentos e trinta reais);
Item 76, pelo valor total de R$   5.000,00 (cinco mil reais).

FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLANTAS EIRELI – ME ., para os itens abaixo relacionados:
Item 33, pelo valor total de R$ 747,50 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos);
Item 36, pelo valor total de R$  2.100,00 (dois mil e cem reais);
Item 42, pelo valor total de R$    150,00 (cento e cinquenta reais);
Item 44, pelo valor total de R$     195,00 (cento e noventa e cinco reais);
Item 45, pelo valor total de R$     750, 00 (setecentos e cinquenta reais);
Item 46, pelo valor total de R$   1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais);
Item 47, pelo valor total de R$      700,00 (setecentos reais);
Item 48, pelo valor total de R$      595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais);
Item 49, pelo valor total de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais);
Item 52, pelo valor total de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais);
Item 53, pelo valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);
Item 55, pelo valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);
Item 56, pelo valor total de R$    800,00 (oitocentos reais);
Item 57, pelo valor total de R$    800,00 (oitocentos reais);
Item 59, pelo valor total de R$    800,00 (oitocentos reais);
Item 61, pelo valor total de R$    800,00 (oitocentos reais);
Item 62, pelo valor total de R$    800,00 (oitocentos reais);
Item 63, pelo valor total de R$    800,00 (oitocentos reais);
Item 68, pelo valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);
Item 69, pelo valor total de R$    700,00 (setecentos reais);
Item 70, pelo valor total de R$    800,00 (oitocentos reais);
Item 71, pelo valor total de R$    800,00 (oitocentos reais);
Item 77, pelo valor total de R$    80,00 (oitenta reais);
Item 78, pelo valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);
Item 79, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 80, pelo valor total de R$ 2.397,00 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais);
Item 81, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 82, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 83, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 84, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 85, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 86, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 87, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 88, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 89, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 90, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 91, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 92, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 93, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 94, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 95, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 96, pelo valor total de R$    799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 97, pelo valor total de R$     799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 98, pelo valor total de R$     799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 99, pelo valor total de R$     799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 100, pelo valor total de R$   799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 102, pelo valor total de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais);
Item 103, pelo valor total de R$ 399,50 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);
Item 104, pelo valor total de R$  399,50 trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);
Item 105, pelo valor total de R$  399,50 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);
Item 106, pelo valor total de R$  399,50 trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);
Item 107, pelo valor total de R$  399,50 trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);
Item 108, pelo valor total de R$  399,50 trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);
Item 113, pelo valor total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
Item 114, pelo valor total de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais).

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o 
presente processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 19 de fevereiro de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

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 Abertura referente ao PROCESSO Nº 170/2014/PMES - CONVITE Nº 
038/2014, para a contratação de empresa especializada para fornecimento de uma cobertura em 
estrutura metálica preparada para receber caibros, ripas e telhas cerâmicas, a qual deverá ser 
instalada na UBS Jardim Araújo/Teixeira, neste Município, incluindo fornecimento de materiais, 
conforme especificações contidas no anexo II - Termo de Referência do Edital, tendo em vista que 
o mesmo restou FRACASSADO, quer seja, todas as licitantes foram inabilitadas.

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

Socorro, 19 de novembro de 2014.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Licitação

http://WWW.ssp.sp.gov.br
http://www.socorro.sp.gov.br
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Câmara Municipal
Sessão Ordinária de 18 de fevereiro de 2015.

Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo 
Vereadores presentes: 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. Deixou de comparecer o vereador João Henrique Meira Sousa.

EXPEDIENTE
Em votação: Ata da Sessão Ordinária de 02 de fevereiro de 2015. Deliberação do Plenário: aprovada por 
unanimidade.

Expediente encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal
Ofício n.º 044/2015: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 02 de 13-02-2015 que “cria vagas dos 
empregos de Assistente Social, Enfermeira de Saúde da Família, Nutricionista, Psicóloga, Técnico de Enfermagem 
de Saúde da Família, e Cuidador de Idosos” para apreciação em regime de urgência.  Deliberação do senhor 
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Ofício n.º 045/2015: encaminha o Projeto de Lei n.º 08 de 13-02-2015 que “autoriza o Poder Executivo a criar 
no município a Patrulha Mecanizada Agrícola” para apreciação em regime de urgência.  Deliberação do senhor 
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Ofício n.º 046/2015: encaminha o Projeto de Lei n.º 09 de 13-02-2015 que “autoriza o Poder Executivo a 
contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, através 
da Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro e dá outras providências” para apreciação 
em regime de urgência. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para 
elaboração de pareceres;

Expediente encaminhado por diversos
Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o município no valor total 
R$ 130.085,31 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Ofício n.º 001/2015-MNBS1 da Sabesp: informa que a infraestrutura de transporte de esgoto à Estação 
de Tratamento ainda está passando por ajustes e que com o tempo o mau cheiro no Parque Antonio Ferreira 
Barbosa será amenizado, em resposta ao Requerimento n.º 387/2014, do Vereador Lauro Aparecido de Toledo.  
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;

Expediente apresentado pelos vereadores
Ofício n.º 04/2015-DAF da presidência da Câmara Municipal: encaminhando o Balancete Financeiro 
referente ao mês de janeiro/2014. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se a Comissão de Finanças e 
Orçamento para parecer;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 82/2015 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: altera redação 
do artigo 74 e inclui parágrafos.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes 
para apreciação e elaboração de pareceres; 
Projeto de Lei n.º 07 de 12-02-2015 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: dispõe sobre a proibição 
de lavagem de veículos em postos de combustíveis e dá outras providências.  Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;  
Pedido de Informação n.º 04/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: solicita informações so-
bre o terreno onde se encontra a antiga escola no bairro da Pedra Branca.  Deliberação do senhor Presidente: 
oficie-se o senhor Prefeito encaminhando o presente expediente;
Pedidos de Informação do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: n.º 05/2015, solicitando cópia do 
processo de licitação da aquisição de ônibus que ficou parado em frente ao antigo Paço Municipal nos dias 
07 e 08 de fevereiro de 2015; n.º 06/2015, solicitando cópia integral do procedimento licitatório referente 
ao Restaurante Marchetti & Cia., CNPJ n.º 71.405.328/0001-36 em 2013 e 2014, inclusive as dispensas se 
houver; n.º 07/2015, solicitando cópia integral do procedimento licitatório referente à Serralheria Tafner e 
Pereira Ltda., CNPJ n.º 62.121.938/0001-71 em 2013 e 2014, inclusive as dispensas se houver; n.º 08/2015, 
solicitando cópia integral do procedimento licitatório referente à Anna Claudia da C. E. S. Miranda-ME, CNPJ n.º 
12.762.569/0001-73 em 2013 e 2014, inclusive as dispensas se houver; n.º 09/2015, solicitando cópia integral 
do procedimento licitatório referente à Contato Com. Vis. Ltda., CNPJ n.º 10.189.018/0001-37 em 2013 e 2014, 
inclusive as dispensas se houver; n.º 10/2015, solicitando cópia integral do procedimento licitatório referente 
à Ricardo Montini Filho, CNPJ n.º 19.059.337/0001-00 em 2013 e 2014, inclusive as dispensas se houver; n.º 
11/2015, solicitando cópia integral do procedimento licitatório referente à Ricardo Montini Filho-ME, CNPJ 
n.º 03.704.891/0001-55 em 2013 e 2014, inclusive as dispensas se houver; n.º 12/2015, solicitando cópia inte-
gral do procedimento licitatório referente à Patrick Araújo Golo-ME, CNPJ n.º 07.329.599/0001-31 em 2013 
e 2014, inclusive as dispensas se houver; n.º 13/2015, solicitando cópia integral do procedimento licitatório 
referente à J. Mendes Junior-ME, CNPJ n.º 05.201.182/0001-82 em 2013 e 2014, inclusive as dispensas se hou-
ver; n.º 14/2015, solicitando cópia integral do procedimento licitatório referente à MIXCRED Administradora 
Ltda., CNPJ n.º 08.602.597/0001-56 em 2013 e 2014, inclusive as dispensas se houver; n.º 15/2015, solicitando 
cópia integral do procedimento licitatório referente à Vedovoto & Villibor Ltda., CNPJ n.º 08.976.641/0001-98 
em 2013 e 2014, inclusive as dispensas se houver;
n.º 16/2015, solicitando cópia integral do procedimento licitatório referente à Julimar Serviços e Peças Lt-
da-ME, CNPJ n.º 74.643.651/0001-36 em 2013 e 2014, inclusive as dispensas se houver; n.º 17/2015, solic-
itando cópia integral do procedimento licitatório referente à Rosário Hidráulica e Mecânica Ltda., CNPJ n.º 
05.118.615/0001-82 em 2013 e 2014, inclusive as dispensas se houver; n.º 18/2015, solicitando cópia integral 
do procedimento licitatório referente à Ana Paula Monteiro Nunes, CPF n.º 153.086.708-89 em 2013 e 2014, 
inclusive as dispensas se houver; n.º 19/2015, solicitando cópia integral do procedimento licitatório referente à 
Ana Paula Monteiro Nunes-ME, CNPJ n.º 19.787.135/0001-77 em 2013 e 2014 inclusive as dispensas se houver; 
n.º 20/2015, solicitando cópia integral do procedimento licitatório n.º 134/2014 referente à Therezinha Pinto 
Bueno Transporte-ME, CNPJ n.º 19.898.404/0001-72; n.º 21/2015, solicitando cópia integral dos procedimen-
tos licitatórios referentes à Perez & Perez Serv. E A Veic. Ltda.-ME, CNPJ n.º 12.196.826/0001-57 em 2013 e 
2014 inclusive as dispensas se houver; n.º 22/2015, solicitando cópia integral dos procedimentos licitatórios 
referentes à Nivaldo da Silva Marques, CPF n.º 052.574.148-80 em 2013 e 2014 inclusive as dispensas se hou-
ver; n.º 23/2015, solicitando cópia integral dos procedimentos licitatórios referentes à Auto Peças e Mecânica 
GR Ltda-ME, CNPJ n.º 12.603.745/0001-24 em 2013 e 2014 inclusive as dispensas se houver; n.º 24/2015, 
solicitando cópia integral dos procedimentos licitatórios referentes à Solmar Auto Peças Ltda-EPP, CNPJ n.º 
49.428.451/0001-13 em 2013 e 2014 inclusive as dispensas se houver; n.º 25/2015, solicitando cópia integral 
dos procedimentos licitatórios referentes à Auto Elétrica Affonso Ltda-ME, CNPJ n.º 59.722.397/0001-78 em 
2013 e 2014 inclusive as dispensas se houver; n.º 26/2015, solicitando cópia integral dos procedimentos 
licitatórios referentes à Auto Mecânica 1001 Ltda-ME, CNPJ n.º 02.891.717/0001 em 2013 e 2014 inclusive as 
dispensas se houver; n.º 27/2015, solicitando cópia integral dos procedimentos licitatórios referentes à Grilo’s 
Com. De Peças e Serv. Autom. Ltda-ME, CNPJ n.º 07.264.694/0001-13 em 2013 e 2014 inclusive as dispensas 
se houver; n.º 28/2015, solicitando informações sobre o Projeto Natal Luz. Deliberação do senhor Presidente: 
oficie-se o senhor Prefeito encaminhando o presente expediente.
Requerimentos de pesar de autoria de todos os Vereadores: solicitando que conste em ata votos de 
profundo pesar pelos falecimentos de Renato Luiz Munhoz Barreto, José Oscar Raimundo de Souza, Regina 
Vieira Genghini, Edmur Franco Godoy, Vitalina de Souza Lima, Divino Piva, Joana Formagio de Godoi, Julio Bonan 
Bezerra e Iolanda Aparecida Palazi Forner. Deliberação do senhor Presidente: atendam-se os requerimentos de 
pesar de autoria de todos os Vereadores n.° 37, 38, 40 e do n.º 44 ao n.º49/2015;
Requerimento do Vereador José Carlos Tonelli: n.° 41/2015: requerendo que seja oficiado o Governador 
do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, a fim de que interceda junto à Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo – SABESP para que tome as devidas providências quanto à instalação de rede de esgoto 
no Bairro dos Nogueiras, no município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador José Carlos Tonelli n.° 42/2015: requerendo que seja oficiada a Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP para que providencie a construção de rede de esgoto 
na Rua Maranhão, localizada no Jardim Santa Cruz. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo n.° 39/2015: requerendo que seja oficiado o 
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli, solicitando sua intercessão junto ao Governo 
Federal visando a destinação de recursos financeiros para a realização de pavimentação asfáltica na Estrada de 
acesso ao Bairro da Pedra Branca). Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo n° 43/2015: requerendo que seja oficiada a 
operadora de Telefonia VIVO solicitando a instalação de cabos para novas linhas a fim de atender os imóveis 
nas Ruas Valentim Marcondes e Eupídio Ferraz de Andrade, localizadas no Condomínio San Remo. Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Pedro Sábio Nunes n.° 50/2015: requerendo que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Senador José Serra solicitando que destine recursos financeiros, para a aquisição 
de um veículo utilitário para Defesa Civil do Município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Requerimento do Vereador Pedro Sábio Nunes n.° 51/2015: requerendo que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Senador José Serra solicitando que destine recursos financeiros a serem aplicados na 
área da saúde de nosso município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Pedro Sábio Nunes n.° 52/2015: requerendo que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Senador José Serra, solicitando que destine recursos financeiros para a Santa Casa 
Misericórdia de Socorro (Hospital Dr. Renato Silva). Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Pedro Sábio Nunes n.° 53/2015: requerendo que conste em Ata um voto de 
congratulação ao atleta socorrense Helinho Genghini pela conquista do 1º lugar no Campeonato Mundial  de 
Jiu Jitsu, pela International Federation Off Sports Brazillian Jiu Jitsu, realizado pela CBJJE, ocorrido no dia 25 de 
janeiro do presente ano, em São Paulo, no Complexo Esportivo do Parque Ibirapuera. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Indicação dos vereadores José Carlos Tonelli e Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.° 
187/2015; para que para que seja nivelada e cascalhada a estrada do bairro dos Camilos;
Indicações dos vereadores José Carlos Tonelli e Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.° 
186/2015, para que seja estudada a possibilidade de construção de uma área de lazer com playground e 
academia ao ar livre no bairro dos Nogueiras, próximo ao campo localizado na Rua Lydia Siqueira de Souza; n.° 
195/2015, para que seja retirado os matos existentes nas ruas e nas laterais das calçadas dos seguintes bairros: 
Jardim Gollo, Jardim Jussara, Bruna Maria, São Bento, Jardim Araújo, Jardim Teixeira, Santa Rosa, Bela Vista, Abadia, 
Jardim Orlandi, Jardim Carvalho, Vila Nova, Santa Cruz e na região central da cidade;
Indicação dos vereadores Pedro Sábio Nunes e Tarcísio Francisco Sartori Júnior ao senhor 
Prefeito, reiterando pedidos anteriores: n° 217/2015, para que seja revitalizada a praça localizada na Rua 
Capitão Roque de Oliveira Dorta equipando-a com bancos, instalação de um playground, além da renovação da 
pintura e melhor iluminação, conforme pedido de moradores;
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.° 184/2015, para que realize a poda 
das árvores, e dê preferência a poda de um abacateiro na Rua Coronel Euclides Figueiredo, próximo ao Projeto 
Betânia; n.° 185/2015, para que determine ao departamento competente a instalação de iluminação pública 
na Rua Lydia Siqueira de Souza, no bairro dos Nogueiras; n.° 194/2015, para que estude a possibilidade 

de designar um patrulhamento nas unidades escolares localizadas neste município dando cumprimento a 
Lei Municipal nº 3.775/2013, conforme cópia anexa; n.° 196/2015, para que determine ao departamento 
competente a instalação de iluminação pública, bem como realização da pavimentação asfáltica da Rua Ângelo 
Guinato, localizada na Vila Santo André; n.° 197/2015, para que determine ao departamento competente 
a construção de uma calçada na Rua Antônio Calafiori, mais especificamente, próximo a Transportadora 
Expresso; n.° 198/2015,  para que sejam tomadas as medidas necessárias junto aos órgãos competentes 
para que seja instalada a iluminação pública no Acesso Pompeu Conti-SP008, em especial na proximidade do 
Km 137; n.° 199/2015, para que determine ao departamento competente a remoção do mato existente aos 
fundos da Escola Municipal do Jardim Santa Cruz; n.° 218/2015, para que seja realizada a limpeza do lago 
existente no bairro da Pompéia; n.° 222/2015, para que determine ao departamento competente a designação 
de varredores de rua, além da retirada do mato existente na rua e na lateral da calçada no bairro Jardim Santa 
Cruz, conforme pedido de moradores;
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.° 192/2015, para que 
entre em contato com a Academia de Força Aérea- AFA de Pirassununga a fim de apresentar o show aéreo 
da “Esquadrilha da Fumaça” nas festividades de agosto de 2015; n.° 200/2015, para que seja colocado um 
poste com luminária na Rua João Siqueira, mais precisamente próximo ao nº117, no bairro da Vila Nova; n.° 
201/2015, para que disponibilize um caminhão para a coleta de lixos recicláveis pelo menos duas vezes ao 
mês na Rua Nagib Jorge; n.° 202/2015, para que determine ao departamento de limpeza pública que seja 
realizada a coleta de lixo, no mínimo duas vezes por semana, no bairro dos Cardoso até o Pesqueiro Talismã; 
n.° 203/2015, para que seja instalada duas lombadas na rotatória situada no cruzamento da Av. Bernardino 
de Campos com a Rua Visconde do Rio Branco, mais precisamente próximo ao nº 208 e defronte ao posto de 
gasolina Ipiranga; n.° 204/2015, para que seja pavimentada com asfalto a Rua Joaquina Pedroso Pinto, trecho de 
terra, com acesso a 650m da Estrada Municipal Farmacêutico Oswaldo Paiva, lado direito, sentido centro/bairro; 
n.° 219/2015, para que estude a possibilidade de construir uma praça de lazer com aparelhos para a realização 
de exercício físico no terreno que pertence à prefeitura, localizado na Rua Valentim Marcondes, no condomínio 
San Remo; n.° 220/2015, para que realize a pintura de uma faixa de pedestre, bem como a instalação de placas 
de sinalização para redução de velocidade, na Rua Pedro Pereira Pinto, defronte ao nº 228 (Academia Corpo e 
Movimento e Paulinho Pisos e Azulejos); n.° 221/2015, para que realize a poda das árvores existentes defronte 
ao ponto de táxi, localizado na Av. Coronel Germano;
Indicação do vereador Luís Benedito Alves de Oliveira ao senhor Prefeito: n.° 191/2015, para 
que seja pavimentada com asfalto as seguintes ruas do bairro dos Cubas: Alto da Boa Vista, Rodolfo Fruchi, e 
Maestro Francisco Costa;
Indicação da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito: n.° 
193/2015, para que, junto aos órgãos competentes, providencie em caráter emergencial a perfuração de poço 
artesiano no bairro do Pinhal para uso da escola conforme solicitação de funcionários e pais de alunos;
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito, reiterando pedidos anteriores: n.° 
188/2015, para que seja instalada uma lombada na estrada que liga o bairro das Lavras de Baixo ao bairro da 
Guardinha, mais precisamente após a ponte nas proximidades da “casa do Braizão”; n.° 189/2015, para que 
determine junto ao departamento competente que mantenha o banheiro público aberto e em funcionamento 
nos finais de semana até às 22hs, e que, se possível, seja designada uma guarnição da Guarda Civil Municipal para 
patrulhamento dos arredores do banheiro nesse período; n.° 190/2015, para que realize melhorias e substitua 
as pontes que forem necessárias nos seguintes bairros: Rio do Peixe, Gramal Grande, Pinhal, Gamelão, Tijuco 
Preto e Currupira; n.° 205/2015, para que sejam instaladas placas indicativas de nomes de ruas padronizadas 
no Jardim Santa Cruz; n.° 206/2015, para que seja pavimentada a Rua Regina Del Beluz Manias localizada no 
Jardim Santa Cruz; n.° 207/2015, para que seja feito o recapeamento da Rua Maria Helena Carvalho, localizada 
no Jardim Araújo; n.° 208/2015, para que seja nivelada e cascalhada a Rua Emilio Ferreira, localizada no bairro 
dos Nogueiras, mais precisamente 800m após o antigo curtume; n.° 209/2015, para que seja roçada e limpada 
as margens do ribeirão Nogueiras/Machado; n.° 210/2015, para que sejam realizados os estudos necessários 
visando a construção de um Posto de Saúde no bairro Barão de Ibitinga com médicos, enfermeiros e medica-
mentos à disposição da população; n.° 211/2015, para que realize estudos necessários visando a construção 
de um Posto de Saúde no bairro do Pinhal, com  médicos, enfermeiros e medicamentos à disposição da popula-
ção; n.° 212/2015, para que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua Pedro Domingues Rissato, localizada no 
bairro da Abadia, conforme pedido de moradores; n.° 213/2015, para que tome as providências necessárias 
com o Cemitério Municipal, a fim de coibir ação de vândalos; n.° 214/2015, para que junto aos órgãos com-
petentes, providencie em caráter emergencial a perfuração de Poços Artesianos Comunitários nos bairros do 
Visconde de Soutelo e Lavras do Meio, conforme solicitação de moradores, bem como os demais bairros que 
assim necessitarem; n.° 215/2015, para que determine ao departamento competente que seja realizada uma 
completa limpeza e desobstrução do bueiro localizado no bairro do Oratório, em frente ao Haras do Lino 
Siqueira; n.° 216/2015, para que determine ao departamento competente que seja realizada a pavimentação 
asfáltica da estrada localizada no bairro dos Cubas, que inicia na Rodovia Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 
sentido Socorro- Lindóia, passando pela Selaria Zamboim, segunda entrada à direita, a mesma que dá acesso a 
chácara do Bonassa.
Deliberação do senhor Presidente: determino o devido encaminhamento das proposituras.

LEI COMPLEMENTAR nº 224
“Dá nova redação à Seção III – Da base de cálculo e da alíquota da Lei Complementar 59/2001 – Código Tributário 
Municipal e alterações posteriores.”
(Projeto de lei de autoria dos vereadores Thiago Bittencourt Balderi, Tarcísio Francisco Sartori Junior e Pedro 
Sabio Nunes)
LAURO APARECIDO DE TOLEDO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 45, DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Os artigos 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 91-a da Seção III – Da base de cálculo e da alíquota da Lei 
Complementar n.º 59 de 18 de Dezembro de 2001 passam a ter as seguintes redações:

“SEÇÃO III
Da base de cálculo e da alíquota

Art. 85. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
Art. 86.  Para efeito de recolhimento do imposto, deverá ser utilizado o valor constante da escritura ou 
instrumento particular de transmissão ou cessão.
Parágrafo 1.º Em nenhuma hipótese esse valor poderá ser inferior ao valor do imóvel utilizado, no exercício, 
para base de cálculo do:
a) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, em se tratando de imóvel Urbano; e,
b) Imposto Territorial Rural, em se tratando de imóvel Rural.
Art. 87. Nas arrematações o valor será o correspondente ao preço do maior lance e nas adjudicações e remição 
o correspondente ao maior lance ou à avaliação nos termos do disposto na lei processual, conforme o caso.
Art. 88. Na apuração do valor dos direitos adiante especificados, serão observadas as seguintes normas:
I – o valor dos direitos reais de usufruto, uso e habitação será o de 1/3 (um terço) do valor da propriedade:
II – O valor da nua-propriedade será de 2/3 (dois terços) do valor do imóvel;
III – na constituição de enfiteuse e transmissão do condomínio útil, o valor será de 80% (oitenta por cento) do 
valor da propriedade;
IV – o valor do domínio direto será de 20% (vinte por cento) do valor da propriedade.
Art. 89. Nas transmissões “inter vivos” em que houver reserva em favor do transmitente do usufrutuário, uso 
ou  habitação sobre o imóvel, o imposto será recolhido na seguinte conformidade:
I – no ato da escritura, sobre o valor da nua-propriedade;
II – por ocasião da consolidação da propriedade plena, na pessoa do nu-proprietário, sobre o valor do usufruto, 
uso ou habitação.
Parágrafo Único – Fica facultado o recolhimento, no ato da escritura, do imposto sobre o valor integral da 
propriedade.
Art. 90. Nas cessões de direito decorrentes de compromisso de compra e venda, será deduzida do valor 
tributável a parte do preço ainda não paga pelo cedente.
Art. 91 - Não serão abatidas do valor da base para calculo do imposto quaisquer dívidas que onerem o imóvel 
transmitido.
Art. 91.a - As alíquotas do imposto são as seguintes:
I – transmissões realizadas, em primeira aquisição residencial do contribuinte, no âmbito do Sistema Financeiro 
de Habitação - SFH, do programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV e do Programa de Arrendamento 
Residencial - PAR, ainda, atinente a imóveis adquiridos com utilização de recursos do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS:
a) sobre o valor efetivamente financiado: 0,5% (meio por cento);
b) sobre o valor restante: 2% (dois por cento).
II- transmissões, em primeira aquisição residencial do contribuinte, de imóveis integrantes de empreendimentos 
habitacionais de interesse social e imóveis localizados em Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, neste 
último caso, cujo valor não seja superior a 4.705 (quatro mil, setecentos e cinco) UFMES assim como aquisições 
em que seja alienante cooperativa habitacional de interesse social ou entidade assemelhada: 0,5% (meio por 
cento)
III – demais transmissões: 2% (dois por cento).”

Art. 2.º Ficam revogadas as disposições em contrário constantes da Lei Municipal 206 de 25 de setembro de 
2013.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância de Socorro, 20 de fevereiro de 2015. 

Lauro Aparecido de Toledo 

Presidente

Edna Maria Preto Cardoso
Diretora do Departamento de Assistência Legislativa

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, leva ao conhecimento da população 
socorrense que a Prefeitura Municipal realizará na Sala de Sessões da Câmara Municipal, à Rua XV de Novembro 
n.º 18, a Audiência Pública para a avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, no dia 26 de fevereiro, quinta-
feira, às 18 horas.
Lauro Aparecido de Toledo – Presidente
 

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

http://www.radiosocorro.com.br
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Creche Municipal Betânia estabelece estratégia 
de adaptação para receber novos alunos

Para receber as crianças de 04 
meses a 03 anos de idade, no dia 
03 de fevereiro, início do ano le-
tivo de 2015, a equipe da Creche 
Betânia estabeleceu um aparato es-
pecial para recebê-los, criando  um 
ambiente festivamente decorado e 
oferecendo a eles carinho,  acon-
chego e tranquilidade, já que nessa 
faixa etária o processo de adapta-
ção da criança requer uma atenção 
redobrada, pelo fato de que ir para 
a creche ela acaba vivenciando a se-
paração dos pais e familiares.

Ação da equipe mostra que a 
criança quando vai para a creche 
passa a ter diferentes experiências 
sociais, saindo do convívio familiar 
e passando a conviver com outras 
pessoas, num outro espaço, com 
uma rotina totalmente diferente da 
que geralmente está acostumada. 
“Quase tudo é novidade para ela e 
o choro nos momentos iniciais da 
separação é normal, os poucos pas-
sando, na medida em que a criança 
percebe que é bem acolhida e está 
num ambiente tranquilo e seguro”, 
diz  a diretora  Maria  Sandra R. Zu-
lian.

A par disso a equipe trabalha no 
sentido de mostrar aos pais a dinâ-
mica a ser conduzida no direciona-
mento das crianças,  uma vez que 
normalmente elas ficam ansiosas e 

inseguras, com a ida de seus filhos 
para a creche.  Por vezes transfe-
rem esse sentimento para a crian-
ça,  o que pode prejudicar a fase de 
adaptação. “Nessa ação, a parceria 
entre a família e a creche deve exis-
tir para facilitar o processo”, enfati-
za  a diretora.

Algumas crianças têm rituais 
específicos para dormir, comer ou 
usar o banheiro, na creche aca-
bam tendo que se adaptar a uma 
nova rotina, aos poucos percebem 
as diferenças entre suas casas e a 
creche. E nesse contexto, algumas 
reagem com maior confiança e se 
adaptam rapidamente, outras cos-
tumam chorar, ficam caladas, recu-
sam alimentação, não dormem ou 
dormem pouco.

A essas situações toda a equipe 
se prepara para oferecer o bem es-
tar, conforto físico e o emocional, 
para que tudo se ajuste ao seu tem-
po.

“O período de adaptação e con-
vivência na creche é cuidadosamen-
te preparado para possibilitar a 
criação de vínculos afetivos entre as 
crianças, as famílias e os professores 
proporcionando um “porto seguro” 
tanto para a criança, quanto para a 
família”, finaliza Maria Sandra R. Zu-
lian, feliz com o sucesso obtido nos 
primeiros dias do trabalho.

Festival de Marchinhas
realizou sua terceira edição

Foi realizada na noite de sexta-
feira (13), a terceira edição do Fes-
tival de Marchinhas de Socorro. O 
evento contou com 13 participan-
tes, e os temas das músicas foram 
dos mais variados possíveis.

O vencedor, Charles Gonçalves, 
defendeu a sua composição “O Bre-
chó da Minha Tia (Virgínia)” que, se-
gundo ele, é baseada em fatos reais. 
Na música, que incluía um trecho 
em reggae, ele tem uma dívida an-
tiga com a tia que lhe vendeu um 
sapato.

O segundo lugar ficou com Ma-
riana Silva, que brincou, na música 
“A Mamãe da Nova Geração”, com 

as mães que deixam os filhos de 
lado pra ficar no Facebook.

A compositora Elsa Farias, cam-
peã da primeira edição do Festival 
de Marchinhas, retornou ao pódio 
com a festiva “Samba no Pé”, inter-
pretada por Pedro Manoel.

Os vencedores receberam tro-
féus e premiação em dinheiro, sen-
do R$1.000, R$700 e R$500, para o 
primeiro, segundo e terceiro lugar 
respectivamente. Todos os partici-
pantes receberam certificado.

O Festival de Marchinhas de So-
corro é uma realização da Secreta-
ria de Cultura da Prefeitura em par-
ceria com a ONG Rede Aprendiz.

C O N V O C A Ç Ã O
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro convoca MARIA ISABEL DAL MONTE PUPO 
portador do R.G. nº 14.454.656, classificada em 02º lugar no Concurso Público Edital nº 01/2011 para o 
emprego de FONOAUDIÓLOGO, para a escolha de vaga até o dia 23 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,  19 de Fevereiro  de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO CONVIDA 
POPULAÇÃO SOCORRENSE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em atendimento ao artigo 9º, § 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º 101/00), a Administração 
Municipal convida toda a população para participar da audiência pública referente às metas fiscais do 
Terceiro Quadrimestre de 2014, a realizar-se no dia 26 de Fevereiro, às 18 horas, no Auditório da Câmara 

Municipal de Socorro, sito à rua XV de Novembro, 12 – Centro – Socorro.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de Fevereiro de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE SOCORRO
COMUNICA aos conselheiros e eventuais interessados que a sessão ordinária relativa ao mês de 
março será realizada no dia 10/03/2015, às 16 horas na Sala dos Conselhos, localizada à Avenida José 

Maria de Faria, n° 71, 
Socorro, Estado de São Paulo.

Athalício T. de Toledo
Presidente


