
ANO IX - N° 348 - Distribuição Gratuita Socorro, 15 de abril de 2015

Prefeitura regulariza posse de terreno do Cristo
A Prefeitura de Socorro, através 

do Departamento de Habitação e 
Regularização Fundiária, acaba de 
concluir a regularização do terre-
no onde se encontra o Mirante do 
Cristo.

Com uma área total de 1.747,26 
m², o Belvedere “Felippe Jorge Fe-
res”, como atualmente é denomi-
nado, é uma das principais atrações 
turísticas do município.

O prefeito André Bozola e a di-
retora do departamento, Silvia Car-
doso, agradecem a colaboração da 
família Feres, em especial os senho-
res Bene e José Carlos Feres, que 
contribuíram imensamente para a 
regularização deste bem público tão 
importante e significativo, doado 
verbalmente anos atrás pela família.

As regularizações realizadas pelo 
Departamento de Habitação e Re-
gularização Fundiária, criado pela 
atual Administração, já tornaram de 
posse legal do município de Socorro 
imóveis como o Centro de Exposi-
ções, Horto Municipal, Centro Cul-
tural, entre outros.

Desde o início do ano, proprietá-
rios rurais de Socorro têm a opção 
de utilizar por empréstimo tratores 
e equipamentos do Departamento 
Municipal de Desenvolvimento Rural, 
da Prefeitura de Socorro. O objetivo 
é a prestação de serviços para peque-
nos e médios produtores com taxas 
inferiores às de mercado.

Moacir Ribeiro, proprietário de 
um terreno no bairro Ribeirão do 
Meio, alugou pelo período de 07 ho-
ras um trator e uma roçadeira para 
cortar o mato em sua propriedade, 
principalmente devido ao risco da 
existência de cobras, como as corais 
e cascavéis, conforme afirmou.

Segundo ele, as condições de uso 
da Patrulha Mecanizada Agrícola são 
boas, uma vez que “é a metade do 
custo” se comparado à contratação 
de um serviço particular. Além disso, 
o tempo de serviço é menor, pois 

Produtores rurais utilizam patrulha 
mecanizada agrícola da Prefeitura

manualmente levaria em torno de 
quatro dias. O serviço na proprieda-
de de Moacir teve início na manhã da 
última segunda-feira, 13, e terminou 
no mesmo dia.

O empréstimo dos equipamen-
tos ocorre mediante firmamento de 
contrato. A taxa de uso do trator e 
dos implementos é de R$ 63,65 por 
hora (2,9 Unidades Fiscais), enquanto 
somente a de implementos (roça-
deira, perfurador de solo etc.) é de 
uma Unidade Fiscal, que equivale a R$ 
21,95, conforme decreto 3397/14.

Mesmo com o custo, Moacir acha 
bom que a Prefeitura disponibilize 
esse tipo de serviço, pois “não com-
pensa para muitos proprietários ter 
o seu próprio trator”, devido aos 
custos da aquisição, manutenção e 
pouco uso por ano. O proprietário 
também comentou a importância da 
divulgação do serviço.
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Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 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, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 
034/2015/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO EXCLUSIVO PARA 
MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
Nº 012/2015, cujo objeto é a Registro de Preço para Aquisição de aparelhos para formação de 
academia ao ar livre, conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência, para 
as empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento de 08/04/2015 disponibilizada na íntegra no sítio 
eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

P.O.ZIOBER – EIRELI - ME, para os itens abaixo relacionados:
Item 01, pelo valor total de R$ 18.700,00 (Dezoito Mil e Setecentos Reais);
Item 04, pelo valor total de R$ 15.500,00 (Quinze Mil e Quinhentos Reais);
Item 05, pelo valor total de R$ 7.400,00 (Sete Mil e Quatrocentos Reais);
Item 06, pelo valor total de R$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais);
Item 08, pelo valor total de R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais);
Item 09, pelo valor total de R$ 8.550,00 (Oito Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais);
 
CELSO MOACIR GOMES EPP, para os itens abaixo relacionados:
Item 02, pelo valor total de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais);
Item 03, pelo valor total de R$ 10.346,20 (Dez Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte Centavos);
Item 7, pelo valor total de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).

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

Socorro, 15 de abril 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 022/2015/PMES – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 005/2015, para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de obras de engenharia visando a Revitalização do Caminho Turístico da Pompéia 2ª etapa, 
com fornecimento de materiais, convênio Nº 161/2014, firmado entre o Município de Socorro 
e a Secretaria de Turismo - DADE, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – 
Memorial Descritivo, tendo em vista que a mesma restou FRACASSADA, quer seja, a única empresa 
participante do referido 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 Engenharia e Projetos para que verifique a necessidade 
de solicitação de novo processo, nos termos da lei.

Socorro, 14 de abril de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

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 048/2015/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a Pavimentação no Bairro 
dos Nogueiras, com fornecimento de materiais, através do convênio nº CT 804555/2014,  celebrado entro o 
Município de Socorro e o Ministério das Cidades/Caixa, 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 08/05/2015, e reunião de Licitação às 9h e 40min. 
Período de Disponibilização do Edital: 16/04/2015 a 01/05/2015. Período de Cadastro: de 16/04/2015 até 
04/05/2015. Socorro, 14 de abril 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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2015

Registro de preços para Aquisição de ataduras de crepe e compressa de gaze, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de 

Referência do edital.

PROCESSO Nº 014/2015/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2015

CIRÚRGICA  IMIGRANTES  EIRELI  ME

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MÍNIMA Marca Valor 
Unitário 

1 220 Dz

Atadura de crepe, composta por no 
mínimo 90% de algodão cru, poliester 
e elastano, confeccionado em teares de 
alta resistência e elasticidade no sentido 
longitudinal, medindo   06 cm por  1,8 
metros em repouso  de 13 fios  por cm. 
Embalagens pesando no mínimo  13,3 gr, 
não  estéril. constituída de fios de algodão 
cru, poliéster e elastano, com bordas 
devidamente acabadas, elasticidade 
adequada, uniformemente enroladas, 
isenta de quaisquer defeitos, constando 
dados de identificação e procedência, 
acondicionadas em pacotes plásticos de 
12 unid,

Unitex
R.M.S 

80002190032
R$ 2,45

5 2000 Pct 

Compressa cirúrgica de gaze hidrófila 
de 100%, de algodão , de 7,5 cm por 
7,5 cm fechada, 14 cm por 26 cm 
aproximadamente dimensão aberta- 08 
camadas,  05 dobras, 13 fios cm²- isento 
de impurezas e não estéril. Pacotes com 
500 unidades. Constando externamente 
os dados de identificação, procedência, 
validade, marca comercial e registro do 
produto.

América 
R.M.S.

8037490013
R$ 13,50

TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MÍNIMA Marca Valor 
Unitário 

2 50 Dz

Atadura de crepe composta por no 
mínimo 90% de algodão cru, poliéster 
e elastano, confeccionado em teares de 
alta resistência e elasticidade no sentido 
longitudinal, medindo   20 cm por  1,8 
metros em repouso  de 13 fios  por cm. 
Embalagens pesando no mínimo  42,8 
gr, não  estéril. constituída de fios de 
algodão cru, poliéster e elastano, com 
bordas devidamente acabadas, elasticidade 
adequada, uniformemente enroladas, isenta 
de quaisquer defeitos, constando dados de 
identificação e procedência, acondicionadas 
em pacotes plásticos de 12 unid,

MB TEXTIL
R.M.S.

10307130014
R$ 8,30

TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MÍNIMA Marca Valor 
Unitário 

3 700 Dz

Atadura de crepe composta por no 
mínimo 90% de algodão cru, poliéster 
e elastano, confeccionado em teares de 
alta resistência e elasticidade no sentido 
longitudinal, medindo   10  cm por  1,8 
metros em repouso  de 13 fios  por cm. 
Embalagens pesando no mínimo  21,8 
gr, não  estéril. Constituída de fios de 
algodão cru, poliéster e elastano, com 
bordas devidamente acabadas, elasticidade 
adequada, uniformemente enroladas, isenta 
de quaisquer defeitos, constando dados de 
identificação e procedência, acondicionadas 
em pacotes plásticos de 12 unid,

MB TEXTIL
R.M.S.

10307130014
R$ 4,25

4 700 Dz

Atadura de crepe composta por no 
mínimo 90% de algodão cru, poliéster 
e elastano, confeccionado em teares de 
alta resistência e elasticidade no sentido 
longitudinal, medindo   15 cm por  1,8 
metros em repouso  de 13 fios  por cm. 
Embalagens pesando no mínimo  32,7  
gr,  não estéril. constituída de fios de 
algodão cru, poliéster e elastano, com 
bordas devidamente acabadas, elasticidade 
adequada, uniformemente enroladas, isenta 
de quaisquer defeitos, constando dados de 
identificação e procedência, acondicionadas 
em pacotes plásticos de 12 unid,

MB TEXTIL
R.M.S.

10307130014
R$ 6,32

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015

Registro de Preço para Aquisição de cascalho de rocha natural e cascalho britado 
reciclado, conforme especificações constantes no Termo de Referência do edital.

PROCESSO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2015

MINERAÇÃO DISPER LTDA - ME
Item Quant. Unid Descrição Valor unitário 

máximo
01 / 03 13.000 Toneladas Cascalho de rocha natural, posto em Socorro. (Rocha 

Natural de cava/Granito ou similar)
R$ 23,50

PRETO & RUSSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- ME
Item Quant. Unid Descrição Valor unitário 

02 / 04 4.000 Toneladas Cascalho britado reciclado R$ 30,00

Sílvia Carla Rodrigues de Morais                   
Lilian Mantovani Pinto de Toledo

Projeto de Avaliação Ambiental Integrada 
é apresentado na Prefeitura

O Instituto Acqua Brasil é uma Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse Público 
sem fins lucrativos, e tem por objetivo desen-
volver projetos sociais nas áreas de educação, 
saúde e meio-ambiente que colaborem de for-
ma integrada com a preservação dos recursos 
hídricos, colocando suas atividades à disposição 
da população, em caráter complementar às ati-
vidades do Estado. “Somos um grupo interdisci-
plinar, com experiências distintas. Temos como 
ponto de convergência o respeito pela água, e 
nosso ideal é o compartilhamento de ideias e 
práticas sustentáveis que promovam a mudan-
ça de comportamento no maior número de 
pessoas”, diz Giovanni Jorge Checchin – diretor 
geral do instituto.

No município de Socorro o Instituto Acqua 
Brasil executou uma avaliação ambiental inte-
grada que se trata de processo interdisciplinar e 
social, ligando conhecimento e ação no contex-
to de decisão pública, para a identificação, análi-
se e avaliação de todos os relevantes processos 
naturais e humanos e suas interações com atual 
e futuro estado da qualidade do meio ambiente 
e recursos nas apropriadas escalas de tempo 
e espaço, assim facilitando a definição e imple-
mentação de políticas e estratégias.

A proposta de se fazer a Avaliação Ambien-
tal Integrada no município de Socorro, surgiu 
em virtude da necessidade de avaliação da 
realidade ambiental atual, do alinhamento dos 
planos de Saneamento e Resíduos Sólidos e 
por se tratar de um município com forte po-
tencial turístico, sendo avaliado como um dos 
19 municípios paulistas considerados estâncias 
hidrominerais pelo Estado de São Paulo, por 
cumprirem determinados pré-requisitos defi-
nidos por Lei Estadual. “Tal status garante a es-

ses municípios uma verba maior por parte do 
Estado para a promoção do turismo regional”. 
Revela Checchin. Também o município adquire 
o direito de agregar junto a seu nome o título 
de Estância Hidromineral, termo pelo qual pas-
sa a ser designado tanto pelo expediente mu-
nicipal oficial quanto pelas referências estaduais, 
conclui.

Para elaboração dessa avaliação ambiental 
a equipe do Instituto Accqua Brasil, composta 
de Adalberto Joaquim Mendes (Engenheiro 
Civil), Denico Riviera ( Engenheiro Civil), Mar-
cia Maria Bounassar (Arquiteta e Urbanista) e 
Reinaldo Silveira (Advogado), levou em consi-
deração aspectos como:  Legislação Ambiental 
Municipal, Controle Ambiental Municipal, Pro-
gramas e Projetos Ambientais, Atividades volta-
das a Educação Ambiental, Comunicação Social 
e Ambiental, Seminários, cursos, capacitação e 
eventos de Educação Ambiental e Datas Co-
memorativas, Plano Integrado de Saneamento 
Básico, Plano Municipal de Resíduos Sólidos, Sí-
tios Ambientais, Mata Ciliares e Parques Muni-
cipais, Licenciamento Ambiental, Plano Diretor 
Municipal e Plano de Desenvolvimento Turísti-
co. Em posse dessas informações foram feitas 
as considerações e apresentadas as propostas 
para cada setor da municipalidade.

Na terça-feira (14) uma reunião especial 
reunindo secretários e diretores municipais, 
realizada no Centro Administrativo Municipal 
“Prof Imir Baladi”, na Prefeitura, deu início  a 
toda essa operação acordada entre o Executi-
vo socorrense e o Instituto Accqua Brasil, mes-
mo que o instituto já tenha tido participação 
nos eventos realizados em Socorro, por oca-
sião do Dia da Água, na presença do diretor 
geral Giovanni Jorge Chechin e equipe.

http://www.socorro.sp.gov.br
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Câmara Municipal
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA

Data: 22 de abril de 2015 – quarta-feira. 
Horário: 20h

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei Complementar n.º 15 de 11/12/2014 do senhor Prefeito: dispõe sobre 
alteração da Lei Complementar 197/2012 e alterações posteriores; 
Projeto de Lei n.º 102 de 11/12/2014 do senhor Prefeito: institui o Programa de Pagamento 
por Serviços Ambientais, autoriza a prefeitura estabelecer convênios e executar pagamento aos 
provedores de serviços ambientais;
Projeto de Lei n.º 12 de 13-03-2015 de autoria conjunta dos vereadores: dispõe sobre a 
obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais e/ou industriais e qualquer gênero afins, tais como, 
ferros-velhos, empresas de transporte de cargas, lojas de material de construção, borracharias, 
recauchutadoras e floriculturas adotarem medidas para evitar a existência de criadores de 
mosquito do gênero Aedes, proibindo também o uso de vasos, floreiras e similares com acúmulo 
de água nos túmulos e jazigos;
Projeto de Lei n.º 17 de 18/03/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: dispõe sobre 
a obrigatoriedade da realização do exame de diagnóstico clínico de retinopatia da prematuridade, 
catarata e glaucoma congênitos, infecções, traumas de parto e cegueira, por meio da técnica 
conhecida como Reflexo Vermelho (teste do olhinho) e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 20 de 20/03/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: institui o 
dia do skatista e a semana municipal do skatista no município de Socorro e dá outras providências. 
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para Pareceres;

RELATÓRIO AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR
Audiência Pública para apresentação e sugestões ao Projeto de Lei Complementar n.º 
13/2014, do vereador João Pinhoni, do vereador João Pinhoni Neto, que “propõe a alte-
ração do art. 75 da Lei Complementar nº. 120/2007,” visando que os requisitos propos-
tos pelo referido artigo 75 da Lei sejam devidos para qualquer tipo de loteamento, a 
fim de não haver interpretação no sentido de que os loteamentos residenciais possam 
ter suas áreas verdes e permeáveis reduzidas.
Local: Sala das Sessões da Câmara Municipal 
Data: 13 de abril de 2015, segunda-feira, às 19h 
Convocação: Jornal Oficial de Socorro edições dos dias 27 de março, 02 de abril e 10 de abril, Rádio 
Nossa Senhora do Socorro, www.camarasocorro.sp.gov.br e facebook.
Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos: vereador João Pinhoni Neto, Presidente da 
Comissão de Justiça e Redação; Vereador Lauro Aparecido de Toledo, Presidente da Câmara 
Municipal; Vereador Pedro Sabio Nunes, vice-Presidente da Comissão de Justiça e Redação; Eng.º 
Felipe Nunes Tasca, Diretor do Departamento de Engenharia e Projetos; Senhora Flavia Balderi, 
Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; Senhora Silvia Aparecida Cardoso, 
Diretora do Departamento de Habitação e Regularização Fundiária; Vereadora  Maria Bernadete 
Moraes Rodrigues de Paula; Vereador Thiago Bittencourt Balderi; e Vereador Luis Benedito Alves 
de Oliveira. 
Presidência da Audiência Pública: vereador João Pinhoni Neto, Presidente da Comissão de Justiça 
e Redação. (Art. 292 do Regimento Interno da Câmara)

AUDIÊNCIA
• Após a composição da Mesa, o senhor Presidente da Comissão de Justiça e Redação, 

vereador João Pinhoni Neto, declarou aberta a audiência pública para apresentação e sugestões ao 
Projeto de Lei Complementar nº 13/2014, que “propõe a alteração do art. 75 da Lei Complementar 
nº. 120/2007,” visando que os requisitos propostos pelo referido artigo 75 da Lei sejam devidos 
para qualquer tipo de loteamento, a fim de não haver interpretação no sentido de que os lotea-
mentos residenciais possam ter suas áreas verdes e permeáveis reduzidas;

• Ato contínuo o vereador João Pinhoni Neto, autor do Projeto de Lei Complementar n.º 
13/2014, esclareceu que no final do ano passado foi encaminhado para a Câmara pelo COMDEMA 
o ofício n.º 47/2014, que sugeriu a alteração do art. 75 da Lei Complementar n.º 120/2007, visando 
não haver interpretação no sentido de que os loteamentos residenciais ou comerciais possam ter 
suas áreas verdes e permeáveis reduzidas; que, porém, o Conselho Municipal do Plano Diretor, 
quanto ao projeto ora em discussão, manifestou-se no sentido de que esta proposta foi equivocada  
quanto a maneira como foi apresentada, uma vez que o referido art. 75, está inserido em uma seção 
que estabelece  definições e parâmetros exclusivamente para núcleos residenciais de recreio; por 
fim disse o autor do projeto que cabia a população discutir o assunto e a Comissão de Justiça, caso 
entendesse necessária, realizar a devida adequação da matéria; • Em seguida o senhor Presidente 
em exercício solicitou ao vereador Pedro Sabio Nunes, vice-presidente da Comissão de Justiça e 
Redação, que esclarecesse aos presentes o procedimento aplicável à audiência pública;

• Em conformidade com o procedimento o Vice-Presidente da Comissão de Justiça pro-
cedeu a leitura do Projeto de Lei Complementar n.º 13/2014, e o autor expôs a justificativa do 
projeto;

• Na sequência o senhor Presidente da Comissão de Justiça e Redação concedeu a palavra 
às entidades representativas locais para manifestação quanto ao projeto de lei complementar pro-
posto, oportunidade em que fizeram uso da palavra a senhora Flavia Balderi, presidente do Conse-
lho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA e o senhor Felipe Nunes Tasca, Diretor 
do Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal e Presidente do Conselho do 
Plano Diretor de Socorro, que sustentaram a necessidade da adequação da proposta apresentada 
a fim de atender a sua intenção, ou seja, de que as áreas de preservação permanentes  (APP) não 
sejam utilizadas como  áreas verdes;

• Na sequência o senhor Presidente em exercício suspendeu a audiência pública por 10 
(dez) minutos para que a população se manifestasse por escrito, através de formulário fornecido 
pela Câmara;

• O vereador Pedro SAbio Nunes, Vice-Presidente da Comissão de Justiça e Redação pro-
cedeu a leitura das manifestações da população, verificando-se o seguinte: nove manifestações 
contrárias ao projeto, porém favoráveis que ‘todo e qualquer loteamento não utilize as áreas de 
preservação permanentes  (APP) como  áreas verdes’, conforme  proposto no projeto de lei com-
plementar n.º 13/2014; 

• Após, o senhor Presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador João Pinhoni Neto, 
solicitou à Assistência Legislativa que fosse lavrada uma ata desta audiência e que, posteriormente, 
a mesma fosse encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para que fossem analisadas as ma-
nifestações e sugestões apresentadas, a fim de que a propositura tenha sua redação adequada a 
forma sugerida na audiência;

• Nada mais havendo a tratar i senhor Presidente da Comissão de Justiça, vereador João 
Pinhoni Neto, declarou encerrados os trabalhos solicitando aos presentes que assinassem o Livro 
de Presenças.

ATO DA MESA N.º 06/2015
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 69, I, “e”, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, concede ao funcionário Enio Felício, o adicional de 5% (cinco por cento) por 
tempo de serviço relativo ao período de quatro de fevereiro de dois mil e dez a 18 de fevereiro de 
dois mil e quinze, nos termos da Lei Municipal n.º 593, de 20 de novembro de 1961, alterada pela 
Lei Municipal n.º 625, de 30 de março de 1962.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 1º de abril 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 se realizará 
no dia 22 de abril, segunda feira, à partir das 20h, com transmissão ao vivo pela Rádio Nossa Se-
nhora do Socorro 1570 Khz e pela internet nos sites www.radiosocorro.com.br e www.camara-
socorro.sp.gov.br.  
Lauro Aparecido de Toledo – Presidente

Escritor e Poeta Machado de Assis é tema 
de palestra no Museu Municipal

“Cada qual sabe amar a seu 
modo; o modo, pouco importa, o 
essencial é que saiba amar” (Macha-
do de Assis)

Está agendado para o próximo 
dia 09 de maio de 2015 à partir das 
19h30, palestra “Machado de Assis 
– ontem, hoje e sempre – no Museu 
Municipal (Rua Antônio Leopoldino, 
185), próximo a Câmara Municipal 
de Socorro.

A palestra segue uma progra-
mação cultural intensificada dentro 

do Projeto Sem Fronteiras para o 
Pensamento: Literatura para a vida 
em Socorro, e terá como palestran-
te Marcelo Caldas. A entrada será 
franqueada com debate após a pa-
lestra.

Machado de Assis foi um escritor 
e poeta brasileiro nascido em 1839 
e falecido em 1908, fundou a Aca-
demia Brasileira de Letras e ficou 
famoso por obras como: Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, Dom Cas-
murro, Quincas Borba e O Alienista.

Na cultura de Socorro acontece 
evento artístico beneficente

Em meio as mais diferentes rea-
lizações da Secretaria Municipal de 
Cultura da Prefeitura da Estância de 
Socorro e seguindo com o progra-
ma “Socorro Mostra Sua Cultura”, 
no próximo dia 26 de abril (domin-
go) à partir das 20h30 acontece 
uma Noite Musical em prol de Igor 
Mazolini Benati, um encontro bene-
ficente.

A atração será apresentação dos 
alunos da Oficina de Viola Caipira 
do Centro Cultural e seus convi-

dados e Catiteiros e sanfoneiros. 
Haverá uma decoração típica e ho-
menagem especial a Inezita Barroso 
e José Rico.

Os ingressos custam R$ 10,00, 
cada um dando direito a um DVD 
da Orquestra Morena da Fronteira 
Infantil de Viola Caipira.

A realização é da ICA – Institu-
to de Cultura e Arte,  Orquestra 
Morena da Fronteira e COMUC 
– Conselho Municipal de Cultura 
com apoio da W Energy.

http://www.radiosocorro.com.br
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EM Professor Eduardo Rodrigues de Carvalho educa com atividades no contraturno

Minha escola é assim...
Todos os dias

Escrevemos no cabeçalho
O nome da nossa escola:

EM Professor Eduardo Rodrigues de Carvalho.

É um lugar especial
Não existe outro igual

Venho aqui para aprender
A ler e escrever.

Minha escola tem projetos
Que são muito legais,

Tem Damas, Basquete, Cinema
E até Estudando Mais.

Os professores dessa escola
São dedicados e especiais

Ensinam os alunos
A aprenderem mais.

A nossa diretora
É excepcional,

Dedica-se a esta escola
Para deixá-la genial.

Criou na escola
Projetos legais

Para seus alunos especiais
Agora coitada

Vive cheia de papelada.

A coordenadora Reginéia
É uma gracinha

Mas quando é preciso
Dá umas bronquinhas.

Os funcionários desta escola
Trabalham sem parar

Deixam tudo arrumadinho
Cada coisa em seu lugar.

Eu amo minha escola
E vou me dedicar

Com carinho e amor
Dela sempre vou cuidar.

Minha escola é assim...
Sensacional pra mim.

Autores:  Alunos do 5º ano M1 – Professora Adriana Borges Mathias Assoni

Com objetivo de ampliar tempos e 
espaços educativos para seus alunos, a 
equipe da EM Prof Eduardo Rodrigues 
de Carvalho, inseriu em sua proposta 
pedagógica atividades no contraturno 
das aulas, ou seja, no período da manhã 
assistem aulas normalmente, e a tarde 
retornam para outras atividades, claro 
dentro do desejo de cada um, já que 
não existe a obrigatoriedade.

Em 2014 a escola iniciou o projeto 
“Estudando Mais”, com alunos do 4º e 
5º anos que retornavam a escola duas 
vezes por semana para ampliar seus 
conhecimentos. E agora em 2015 foi 
ampliado estabelecendo o contraturno 
diário.

Essas atividades são desenvolvidas 
utilizando recursos tecnológicos e ma-
teriais concretos disponíveis na escola 
e, quando necessário se criam mate-
riais de forma atender as dificuldades 
dos alunos.

 “Almejamos que os alunos desen-
volvam habilidades como raciocínio 
lógico - matemático e interpretação, 
aprofunde nos conhecimentos da série, 
criem o habito de estudar e tornem-se 
cada vez mais comprometidos com os 
estudos”, diz a coordenadora pedagó-
gica Reginéia Tavares da Silva.

No “contraturno” esportivo, em par-
ceria com o Departamento Municipal 
de Esportes da Prefeitura, estão sendo 
desenvolvidas outras atividades como 
Damas com orientação das professoras 
de educação física, Tais Fagundes de Oli-
veira e Renata Marcolino Lemos.

Já sob a orientação do prof Pau-
lo César Teixeira e David Monteiro os 
alunos estão participando do Projeto 
“Atleta do Futuro”, em parceria com o 
SESI integrados ao basquete.

“Educar através de práticas esporti-
vas de desenvolvem habilidades e valo-
res importantíssimos na formação inte-
grada do aluno, como: responsabilidade, 
disciplina, cooperação, aquisição de nor-
mas de conduta e valores sociais”, expli-
ca a diretora Viviane Cristina Casagran-
de Ribeiro.

A direção e coordenação da esco-
la acredita que de forma organizada e 
acolhedora amplia o tempo de perma-
nência dos alunos no ambiente escolar, 
promovendo atividades extras educa-
cionais, se torna mais agradável  e in-
teressante para seus alunos, como por 
exemplo o que foi visto com os alunos 
do 5º ano da profa. Adriana Borges Ma-
thias Assoni através da poesia “Minha 
escola é assim”.

A Prefeitura da Estância de Socor-
ro, através do Serviço Municipal de 
Trânsito, vem desenvolvendo projeto 
de revitalização das placas de sinaliza-
ção distribuídas no município. A ação 
ocorre em etapas, obedecendo ao cro-
nograma estabelecido após estudos de 
necessidades e que apurou as priori-
dades.

“A nossa preocupação inicialmente 
é atender os anseios da população e 

avançar na eficiência dos serviços. Ofe-
recer a todos maior conforto e segu-
rança no trânsito”, diz Willians Pereira 
de Morais, Chefe do Serviço de Trân-
sito.

As etapas foram divididas com 
ações específicas a cada região do mu-
nicípio. E a partir de uma operação 
centrada nas prioridades, foram subs-
tituídos conjuntos de placas e postes, 
semáforos foram reformados, a sinali-
zação de solo recebeu pintura e apli-
cação de tachões refletivos, além da 
limpeza e confecção de novas placas 
verticais e colocação de placas indica-
tivas focando a proteção à fauna silves-
tre em estradas vicinais.

Durante a semana foi concluída ou-
tra fase da ação com operação de sina-
lização em três pontes, nos bairros Rio 
do Peixe, Pereiras e Oratório de Cima. 
Os locais ofereciam riscos de aciden-
tes, já que a sinalização anterior havia 
desaparecido por desgaste de tempo. 
“Com a revitalização também nesses 
locais, a visibilidade melhorou conside-
ravelmente”, afirma Willians.

Como parte integrante do traba-
lho inclui-se também a implantação 
da zona azul em Socorro (*). “A nossa 
meta principal, além da modernização 
do sistema, é oferecer maior conforto 
e segurança aos motoristas e pedes-
tres”, finalizou o Chefe de Trânsito.

(*) As vagas para idosos estão sendo 
ampliadas.

Prefeitura conclui sinalização de trânsito 
em pontes do município

Ação de beleza acontece mensalmente no 
Centro Dia do Idoso

Várias são as atividades direciona-
das aos idosos assistidos pelo Centro 
Dia do Idoso, espaço social localizado 
no Bairro da Abadia, que se constitui 
em uma das várias ações integradas, 
como equipamento de valorização de 
vida, da Secretaria Municipal de Cida-
dania da Prefeitura da Estância de So-
corro.

 Em meio as atividades sociais, re-
creativas, culturais e festivas promo-
vidas em benefício do bem estar dos 

idosos do local, mensalmente ocorre 
um ou mais dia de beleza, principal-
mente com a realização de cortes de 
cabelo. 

A essa ação ocorrido no Centro 
Dia do Idoso, o profissional cabeleirei-
ro Marcos Juliano de Oliveira, do Salão 
Camarim, tem atuado como voluntário 
desde julho de 2014, procedendo essa 
ação sem receber nenhuma remunera-
ção pelo seu trabalho, apenas por ser-
vir como um bem pessoal.


