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Unidade de saúde da Vila Palmira é reinaugurada
O posto de saúde da Vila Palmira 

foi reinaugurado na manhã de do-
mingo, 17, após ter sido reformado. 
Agora, a unidade faz parte da Estra-
tégia de Saúde da Família e passa a 
atender 3.500 pessoas cadastradas, 
tanto da Vila Palmira quanto das re-
giões circunvizinhas, com o nome 
de “Izidoro Villibor”, em homena-
gem ao provedor voluntário da 
Santa Casa de Socorro durante 22 
anos.

A cerimônia de reinauguração 
contou com a presença do prefeito 
André Bozola, vice-prefeito Edelson 
Teves, secretário municipal de Saú-
de, Josué Ricardo Lopes, e demais 
colaboradores da Administração 
Municipal, além de familiares do ho-
menageado e moradores da região. 

Também compareceram à rei-
nauguração os vereadores Lauro 
Aparecido de Toledo – presidente 
da Câmara Municipal –, Bernadete 
Moraes Rodrigues de Paula, João 
Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli e 
Pedro Sábio Nunes. 

Em seu discurso, o prefeito An-
dré Bozola ressaltou a importância 
das reformas em unidades de saúde, 

de modo a torna-las mais humani-
zadas, com capacidade de atender 
mais pessoas e com mais qualidade. 

A reforma
O Posto de Saúde “Izidoro Villi-

bor” recebeu adequações que se-
guem as diretrizes específicas de 
órgãos de saúde e vigilância sani-
tária, tais como: aplicação de massa 
PVA nas paredes e gesso no teto, 
eliminando a porosidade e dimi-
nuindo assim os riscos de infecções; 
troca das esquadrias por vidro tem-
perado; entrada e espaços internos 
acessíveis; ampliação da sala de es-
pera e dos consultórios.

Também foram colocadas grades 
de aço no entorno da unidade, hou-
ve troca do piso interno e pintura 
de todo o complexo. A fachada foi 
padronizada de acordo com as de-
mais unidades de saúde municipais, 
recebendo a colocação de totem 
e identificação com letras caixa de 
chapa galvanizada. 

A cerimônia terminou com o 
corte da faixa e o descerramento 
da placa de reinauguração. Depois 
disso, os presentes puderam conhe-
cer toda a unidade reformada.

Convite para o Fórum sobre o Plano Municipal de Educação
A Secretaria de Educação de Socorro convida a população em geral para participar do Fórum de 

Decisões sobre o Plano Municipal de Educação do município.
Esclarecemos que o Plano Municipal de Educação está integrado ao Plano Estadual de Educação e ao 
Plano Nacional de Educação (PNE), porém contemplando a realidade e as políticas públicas do município.  
Sua proposta é determinar as metas e estratégias de ações na educação de todos os segmentos, da 

Educação Básica ao Ensino Superior, para os próximos dez anos.
Após consulta pública realizada no Fórum, o Projeto de Lei será encaminhado à Câmara Municipal para 

aprovação. Contamos com a participação de todos!

Data: dia 27/05, 4ª feira
Horário: 18h00

Local: Auditório da Prefeitura Municipal.

Socorro enfrenta Feijó, do Acre, 
no Dia do Desafio

Em cerimônia realizada no SESC 
de Jundiaí/SP, a Estância de Socorro 
conheceu após sorteio o adversário 
para o Dia Mundial do Desafio, que 
acontece em 27 de maio, quarta-fei-
ra da semana que vem: Feijó, muni-
cípio localizado na região central do 
estado do Acre, no norte do Brasil. 

Feijó tem população numerica-
mente inferior a Socorro, estimada 
em pouco mais de 31 mil habitan-
tes, mas é o terceiro município mais 
populoso do Acre e o segundo em 
extensão territorial: 24.202 km² de 
área.

No total, 3.091 municípios de 22 
países estão inscritos na edição de 
2015 do Dia do Desafio. A cerimô-
nia de sorteio em Jundiaí contou 
com a presença de várias autori-
dades nacionais e internacionais, 
como a diretora de Planejamento 

e Gestão Estratégica do Ministério 
dos Esportes, Cássia Damiani, e a 
diretora de educação física das es-
colas públicas de Miami (EUA), Jay-
ne Debra Greenberg. 

Segundo o diretor do Departa-
mento Municipal de Esportes e Lazer 
de Socorro, Airton de Souza, a organi-
zação para as atividades do Dia do De-
safio teve início já na semana passada, 
logo que houve o sorteio em Jundiaí, 
terça-feira (12).

Outras atividades estão programa-
das para acontecer também nas esco-
las municipais, estaduais e particulares, 
além do Posto de Saúde Central, Al-
moxarifado Municipal, Centro de La-
zer do Trabalhador, Centro Adminis-
trativo, Centro Dia do Idoso, Centro 
de Exposições e bairro do Oratório. 
Em 2014, 10.516 pessoas participaram 
do Dia do Desafio em Socorro.
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Portarias

PORTARIA Nº 6950/2015
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º -  Portaria de desligamento de emprego temporário a pedido:
 - Lourdes Cardoso de Moraes Castro - CTPS  95059 Série 00322-SP, ocupante do emprego 

temporário de Professor Adjunto I a partir  de 22 de Abril  de 2015.
 - Cláudia Suelen Bernardi - CTPS 68847 Série 00375-SP, ocupante do emprego temporário de 

Professor de Educação Básica II – PEB II (Educação Física) a partir  de 30 de Abril  de 2015.
 - Luiz Gustavo Leite - CTPS 35814  Série 00296-SP, ocupante do emprego temporário de Professor 

de Educação Básica II – PEB II (Educação Física) a partir  de 30 de Abril  de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Socorro, 21 de maio 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 6951/2015
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º -  Desligar do serviço público municipal  o servidor GILBERTO JESUS DE TOLEDO 
JUNIOR - CTPS 78760 Série 00296-SP, ocupante do emprego em comissão de Chefe da Supervisão do CREAS 
a partir de 11 de  Maio  de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Socorro, 21 de maio 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 6952/2015
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 os servidores abaixo descritos para os respectivos empregos em comissão, conforme segue:
I - ANDERSON JOSÉ  MAZOLINI - CTPS 48148  Série 411-SP, para ocupar o emprego em comissão 

de CHEFE DO SERVIÇO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE -  ref. 35  a partir de 04 de Maio  de 2015.
II - Designar BENEDICTO VICENTE DA LISTRA - CTPS 085109  Série 575-SP, para ocupar o 

emprego em comissão de ASSESSOR ADMINSTRATIVO -  ref. 20, a partir de 04 de Maio  de 2015.
III - Designar EDUARDO MENDES GONÇALVES - CTPS 081396  Série 172-SP, para ocupar o 

emprego em comissão de ASSESSOR ADMINSTRATIVO -  ref. 20, a partir de 18 de Maio  de 2015.
IV - Designar VANESSA SOUZA BORGES E CAMELO - CTPS 011360  Série 00357-SP, para 

ocupar o emprego em comissão de CHEFE DE COORDENADORIA DE ZOONOZES -  ref. 30, a partir de 
04 de Maio  de 2015.

V - Designar EMANUEL SCANFELLA - CTPS 01698 Série 00032-SP, para ocupar o emprego em 
comissão de CHEFE DE COORDENADORIA DE COMPLEXO AMBIENTAL -  ref. 30, a partir de 19 de Maio  de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Socorro, 21 de maio 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 6953/2015
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º -  Contrato por tempo determinado conforme Lei Municipal nº 3.077/2005 e Lei nº 
3422/2010, obedecendo a ordem de classificação do concurso público Edital  nº 01/2012 com término 
previsto para o último dia letivo em 2015 no emprego de  Professor Adjunto I

NOME NÍVEL Início:

Kamila Evelyn Modesto da Silva – CTPS 38206 Série 00356-SP. Nível  II -  ref. 1 11/05/2015

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

Prefeitura Municipal de Socorro, 21 de maio 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

Educação

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 11 para contratação no emprego 
TEMPORÁRIO de PROFESSOR ADJUNTO I, nos termos da Lei 3077/2005. A atribuição ocorrerá no 
dia 27 de maio de 2015, às 9h00 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, 21 de maio de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Licitação

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 055/2015/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a Construção de uma 
Quadra Poliesportiva no Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” neste Município, com fornecimento de 
materiais, através do Convênio celebrado entre o Ministério do Esporte e Prefeitura Municipal da Estância 
de Socorro, por intermédio da Caixa Econômica Federal, nº Convênio: PT 0368775-49/2011, 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 15/06/2015, e 
reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 26/05/2015 a 10/06/2015. Período 
de Cadastro: de 26/05/2015 até 11/06/2015. Socorro, 20 de maio 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

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito do Município de Socorro, Estado de São Paulo, 
RATIFICO o PROCESSO Nº 045/2015/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇO COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Nº 018/2015, cujo objeto é o Registro de Preço para 
Aquisição e instalação de forro PVC, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
do edital, tendo em vista que a mesma restou FRACASSADA, quer seja, o item 01 e 03 da presente licitação 
foi considerado com preço inexequível pela pregoeira e o item 02 tratava-se de prestação de serviços para 
instalação do material constante nos itens 01 e 03, desta forma o processo perdeu seu objeto, devendo ser 
comunicada a Secretaria requisitante para verificação das necessidades e se for o caso novo pedido para a 
aquisição do material.

Encaminhe-se o presente termo à Divisão de Licitações para juntada no processo e demais providências 
legais cabíveis.

Socorro, 20 de maio de 2015.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no in-
ciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e 
HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 047/2015/PMES – CONVITE Nº 010/2015 EXCLUSIVO DE 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, referente a Contratação de empresa especializada 
para realização de serviços de recarga de extintores de incêndio, manutenção do sistema de combate de incên-
dio, treinamento de brigada de incêndio e fornecimento de mangueiras, setas indicativas e peças de reposição, 
conforme especificações constantes no Anexo II – Projeto Básico do Edita, conforme Ata de Julgamento da Co-
missão Municipal de Licitações, de 15/05/2015, para a empresa: HELP FIRE RECARGA E COMÉRCIO DE EX-
TINTORES LTDA-ME, pelo valor total de R$ 22.294,00 (Vinte e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais). 

Socorro, 18 de maio de 2015. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

RESUMOS DE EDITAIS

O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontram abertos na Divisão de 
Licitações os seguintes processos:

PROCESSO Nº 056/2015/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2015. Objeto: 
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. Tipo: Menor Preço Global. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 
01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até às 9h e 30min do dia 16/06/2015, e reunião de Licitação às 9h e 40min. 
Período de Disponibilização do Edital: 26/05/2015 a 11/06/2015. Período de Cadastro: de 26/05/2015 até 
12/06/2015. Socorro, 21 de maio de 2015.

PROCESSO Nº 057/2015/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a Revitalização 
da Avenida Coronel Germano – 1ª Etapa, com fornecimento de materiais, convênio Nº 119/2014, firmado entre 
o Município de Socorro e a Secretaria de Turismo - DADE, 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 17/06/2015, e reunião de Licitação às 9h e 40min. 
Período de Disponibilização do Edital: 26/05/2015 a 11/06/2015. Período de Cadastro: de 26/05/2015 até 
12/06/2015. Socorro, 21 de maio de 2015.

Os Editais completos, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, e 
plantas necessárias estão disponíveis no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser 
obtidas junto à Divisão de Licitações do Município de Socorro, pessoalmente, 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

http://WWW.ssp.sp.gov.br
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Finanças
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Câmara Municipal
Sessão Ordinária de 18 de maio de 2015

Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo 
Vereadores presentes: Dirceu de Moraes (suplente em exercício), João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro 
Aparecido de Toledo, Luís Benedito Alves de Oliveira, Pedro Sábio Nunes, Tarcísio Francisco Sartori Junior, Maria 
Bernadete Moraes Rodrigues de Paula e Thiago Bittencourt Balderi. 

EXPEDIENTE
Em votação: Ata da Sessão Ordinária de 22 de abril de 2015 e Sessões Ordinária e Extraordinária de 04 de maio de 
2015. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal
Ofício n.º 150/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 35/2015, da Vereadora Maria Bernadete 
Moraes Rodrigues de Paula, que solicita informações sobre a aquisição de merenda escolar.  Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 155/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 34/2015, do Vereador Pedro Sabio Nunes, 
que solicita informações sobre a responsabilidade sobre a rede de esgoto da Rua Nagib Jorge.  Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 157/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 37/2015, do Vereador Thiago Bittencourt 
Balderi, que solicita informações sobre os aprendizes contratados para exercerem funções na Administração Pública 
Municipal.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 161/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 36/2015, da Vereadora Maria Bernadete Mo-
raes Rodrigues de Paula, que solicita informações sobre o maquinário adquirido para benefício dos produtores rurais 
do município. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 164/2015: solicita a designação do dia 22 de maio, às 17h30, para realização de Audiência Pública para de-
monstração do funcionamento das ações da saúde e aplicação dos recursos no 1.º quadrimestre de 2015.  Deliberação 
do senhor Presidente: atendido;
Ofício n.º 168/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 39/2015, do Vereador Thiago Bittencourt 
Balderi, que solicita relação dos Procedimentos Licitatórios dos exercícios de 2013 e 2014.  Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 173/2015: encaminha o Projeto de Lei n.º 36/2015 que “autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênio com o Governo do Estado de São Paulo sobre serviço de Bombeiros e dá outras providências”.  Deliberação 
do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Ofício n.º 178/2015: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 06/2015 que “altera a Lei Complementar n.º 
197/2012”.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pare-
ceres;
Ofício Gabinete do Prefeito: apresenta relatório de faltas em consultas médicas, consultas com médicos espe-
cialistas e exames, as quais totalizam 992 faltas apenas no mês de abril de 2015. Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;

Expediente encaminhado por diversos
Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o município no valor total R$ 
132.011,57 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos interessados e 
posteriormente arquive-se;
Ofício CT R*RS01-0133/2015 enviada pela Telefonica Vivo: em resposta ao Requerimento n.º 43/2015, do 
Vereador Lauro Aparecido de Toledo, que solicitou a disponibilização de linhas telefônicas para as Ruas Valentim 
Marcondes e Eupídio Ferraz de Andrade, localizadas no Condomínio San Remo.  Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 11/2015-DAF da presidência da Câmara Municipal: encaminha o Balancete Financeiro referente ao 
mês de abril de 2015. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento para 
parecer;
Projeto de Decreto Legislativo n.º 02/2015 das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de 
Finanças e Orçamento: dispõe sobre a aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo quanto às contas da Prefeitura Municipal de Socorro, no exercício de 2012. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se para discussão e votação na Sessão Ordinária de 1.º de junho de 2015;
Projeto de Lei n.º 06/2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: denomina Rua 
Maria Aparecida de Souza Izeppi, conforme especifica.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões 
Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 19/2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: denomina logradouro 
público como Rua Sebastião Ferragutti, conforme especifica.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às 
Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 23/2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: denomina Creche 
Municipal Domingos Augusto Damasceno Araújo, conforme especifica.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 32/2015 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior subscrito pelos demais 
Vereadores: denomina logradouro público como Rua Antero da Fonseca Nadais.  Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 33/2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: dispõe sobre o 
incentivo ao uso de equipamentos alternativos para tratamento de efluentes em áreas rurais. Deliberação do senhor 
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 34/2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: dispõe sobre a 
instalação de dispositivos economizadores de energia em novos prédios públicos. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 35/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina logradouro público como 
Rua Antonio da Silva Oliveira, conforme especifica.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões 
Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 37/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: dispõe sobre a proibição da utilização 
de equipamentos eletrônicos portáteis nas salas de aula dos estabelecimentos de ensino do município de Socorro. 
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de 
pareceres;
Projeto de Lei n.º 38/2015 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: dispõe sobre os subsídios dos Vereadores e 
dá outras providências. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação 
e elaboração de pareceres;
Projeto de Resolução
Substitutivo n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 31/2015 de autoria dos Vereadores Thiago Bittencourt Balderi, 
João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria 
Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, Pedro Sabio Nunes e Tarcísio Francisco Sartori Junior: altera 
disposições do citado Projeto de Lei.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes 
para apreciação e elaboração de pareceres;
Pedido de Informação n.º 47/2015 do Vereador Pedro Sabio Nunes ao senhor Prefeito: solicita informações 
sobre o benefício TDF-Tratamento Fora do Domicílio. Deliberação do senhor Presidente: oficie-se o senhor Prefeito 
encaminhando o presente expediente.
Requerimentos de pesar de autoria de todos os Vereadores: solicitam que sejam constados em ata votos 
de profundo pesar pelos falecimentos de Francisco Carrillo Gil, Daniel de Souza, José Leopoldino Bueno de Oliveira, 
Pedro Aparecido, José Guadagnine, José Luis de Campos Bueno, José Benedito do Espírito Santo, Clarice Cachiolo 
Lourençon e Antonieta de Souza Carvalho. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 178/2015, requerendo que seja oficiado 
ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal, Nelson Marquezelli, solicitando que este interceda ao Ministro do 
Esporte, Excelentíssimo Senhor George Hilton dos Santos Cecílio, solicitando recursos financeiros no valor de 
R$200.000,00(duzentos mil reais) para a realização de reforma no Ginásio Municipal de Esportes Nego Bonetti, em 
nossa cidade. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.° 182/2015, requerendo 
que seja constado em ata um Voto de Congratulação à Comunidade Católica do Jardim Santa Cruz e a toda equipe 
organizadora pela realização da Festa em Louvor à Santa Cruz, realizada entre os dias 30 de abril a 03 de maio, 
requerendo ainda, que o voto seja extensivo aos padres que celebraram as Missas, à Prefeitura Municipal, à Guarda 
Municipal e a Polícia Militar. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento dos vereadores Tarcísio Francisco Sartori Júnior e Maria Bernadete Moraes Rodrigues 
de Paula: n.º 183/2015, requerendo que seja constado em ata um Voto de Congratulação aos corretores de imóveis, 
Ilustríssimo Senhor Marcos Roberto dos Reis e Ilustríssima Senhora Rosângela de Sousa Pinto, pela homenagem 
recebida pelo Conselho de Imóveis, em razão da inexistência de apontamento negativo em mais de 15 anos de 
profissão. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Tarcísio Francisco Sartori Júnior: n.º 184/2015, requerendo que seja constado em ata um 
Voto de Congratulação ao Ilustríssimo Senhor Helcio Moura Cardoso, colecionador de artes, em razão da “Exposição 
Acervo Acadêmico e Figurativo Helcio Moura Cardoso I”, cujo acervo de sua propriedade contém obras de vários 
artistas conceituados. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 189/2015, requerendo que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Herculano Passos solicitando que destine recursos financeiros no valor de 
R$500.000,00 para a cidade de Socorro, através de emenda parlamentar, a fim de ser aplicado na infraestrutura urbana 
do município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 192/2015, requerendo que seja oficiado ao 
Ministro do Esporte, Excelentíssimo Senhor George Hilton dos Santos Cecílio, para que estude a possibilidade de 
destinar recursos financeiros, no valor de R$200.000,00(duzentos Mil reais) para a realização de reforma no Ginásio 
Municipal de Esportes Nego Bonetti, em nossa cidade. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.° 193/2015, requerendo 
que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Chico Sardelli solicitando a destinação de recursos 
financeiros para a compra de Equipamentos para a Guarda Mirim de Socorro (GMS), ou a doação de equipamentos, 
conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicações do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: n.° 554/2015, indicando a colocação de grade 
de proteção na boca de lobo existente na Rua Dr. Luiz Pizza, nas proximidades Posto de Gasolina Socopetro; n.° 
556/2015, indicando que instale uma lombfaixa no cruzamento da Rua Barão Ibitinga, nas proximidades do n.º 124; n.° 
557/2015, indicando que realize estudos para que seja enviado a esta Casa de Leis um Projeto de Lei dispondo sobre a 
criação de Vale-Cultura; n.° 558/2015, indicando que determine ao departamento competente para que sejam tapados 
os buracos da Rua Tiradentes; n.° 559/2015, indicando que seja realizada a pintura do prédio da Escola Municipal 
do Bairro das Lavras de Cima; n.° 560/2015, indicando para que determine ao departamento competente que seja 
realizada a pavimentação asfáltica da Rua Poeta Paschoal Granato; n.° 561/2015, indicando a instalação de lombadas 
nas Ruas Gregorina de Faria Alexandroni e Avenida Brasil; n.° 562/2015, indicando que seja feita a limpeza de toda a 
extensão do ribeirão localizado no fundo da Rua Professora Abigail da Silva Salvador;
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.° 526/2015, indicando que realize a 
continuação da pavimentação asfáltica da estrada que parte das proximidades do  “Café Por do Sol” até encontrar com 
o asfalto da Escola ‘Maria Odete Fratini’, localizada no Bairro dos Nogueiras; n.° 527/2015, indicando a demarcação 
do ponto de taxi existente no pátio do hospital Dr. Renato Silva, conforme solicitação de taxistas; n.° 528/2015, 
indicando que realize a pavimentação asfáltica da estrada Municipal do Bairro dos Rubins; n.° 529/2015, indicando que 
determine ao Departamento de Trânsito que seja feita a padronização das lombadas instaladas nas ruas do município, 
de acordo com as medidas do Código Nacional de Trânsito; n.° 530/2015, indicando que determine ao departamento 
de Trânsito a pintura da faixa de pedestres na Avenida XV de Agosto, nas imediações da Loja Socopiso; n.° 531/2015, 
indicando que passe a máquina motoniveladora e seja feito o cascalhamento da estrada que se inicia nas proximidades 
do Trevo da Estrada Socorro/Lavras de Cima, saída para Bueno Brandão (Rodovia José Vicente Lomônico), paralela a 
Rodovia Pompeu Conti; n.° 532/2015, indicando que passe a máquina motoniveladora e seja feito o cascalhamento de 
trecho da estrada vicinal do Bairro Barão de Ibitinga, compreendido do Pesqueiro San City até o Bairro da Labrinha; 
n.° 533/2015, indicando que sejam colocadas duas lombadas na Rua Mazolini, nas proximidades do n.º 333 ( Potenza 
Fiat); n.° 534/2015, indicando que a Guarda Municipal intensifique a ronda noturna na Praça Nove de Julho, a fim de 
oferecer mais segurança aos moradores; n.° 536/2015, indicando que realize a pavimentação asfáltica da Rua Dr. Luís 
Arantes Dantas, localizado no Bairro da Abadia; n.° 567/2015, indicando que determine ao departamento competente, 
que reconstrua a ponte que une o Bairro dos Nogueiras ao Bairro Barão de Ibitinga;
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 475/2015, indicando a reforma 
da raia de bocha, a construção de um campo de areia ou grama e construção de uma quadra poliesportiva no Bairro 
dos  Marianos; n.º 504/2015, indicando providência ao setor competente visando a instalação de iluminação pública 
no Loteamento Montini; n.º 505/2015, indicando que envie a esta Casa de Leis um Projeto de Lei dispondo sobre 
a gratificação de aniversário a ser pago aos funcionários e servidores do Município (conforme cópia em anexo); n.º 
506/2015, indicando providência ao setor competente visando a colocação da iluminação pública na Rua Gregorina 



de Faria Alexandroni até a Avenida Brasil; n.º 507/2015,  indicando providência ao setor competente visando a 
colocação da iluminação pública na Estrada Municipal Farmacêutico Oswaldo Paiva, no trecho compreendido entre 
o Bairro Jardim Barbosa à Academia Winner Tennis Center; n.º 508/2015, indicando a construção de uma praça 
de lazer com aparelhos para realização de exercício físico na Rua José Franco Craveiro, no Bairro da Vila Nova; n.º 
509/2015, indicando que elabore um reajuste aos valores das diárias pagas aos motoristas municipais; n.º 510/2015, 
indicando a realização de estudos para a aquisição de dois veículos tipo caminhonete para uso da Guarda Civil 
Municipal, visando a implantação de Patrulha Rural; n.º 511/2015, indicando estudos para a recolocação do ponto de 
ônibus nas proximidades do contorno da Rodovia José Vicente Lomônico; n.º 563/2015, indicando que determine 
ao departamento de trânsito a disponibilização de duas vagas para carga e descarga de veículos na Avenida Coronel 
Germano no  trecho compreendido entre o número 163  e a Praça José de Souza Pinto, tendo em vista o crescimento 
do comércio nesta avenida; n.º 571/2015, indicando que estude a possibilidade da construção de uma praça de lazer 
com aparelhos para realização de exercício físicos no terreno que pertence à prefeitura localizado na Rua Estevam 
Bozolla;
Indicações do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira ao senhor Prefeito: n.º 512/2015, indicando que 
seja construída uma rampa para o acesso de cadeirantes na Avenida Irmãos Picarelli, nas proximidades do n.º 25; n.º 
513/2015, indicando estudos visando a contratação de Plano de Saúde para o Funcionalismo Público; n.º 514/2015, 
indicando  a instalação de iluminação pública, nos trechos que se fizer necessário, na Estrada Municipal do Cristo 
Redentor, bem como a construção de calçadas em ambos os lados dessa via e a implantação de duas ou três bocas 
de lobo;  n.º 515/2015, indicando que determine ao departamento de trânsito que disponibilize vagas para carga e 
descarga de veículos na  Rua Treze de Maio, defronte ao Bar Bocha;  n.º 516/2015, indicando que sejam instalados 2 
(dois) postes com braços de luz no pátio da igreja do Bairro Barão de Ibitinga; n.º 517/2015, indicando que providencie 
a revitalização da Praça Mar Del Plata localizada na Rua Otávio Zucato, realizando melhorias quanto a pintura do pote, 
iluminação, plantio de flores e poda das árvores; n.º 518/2015, indicando que seja nivelado e cascalhado o morro 
que dá acesso o Bairro do Serrote e ao Bairro das Lavras de Cima; n.º 519/2015, indicando que sejam tomadas as 
devidas providências quanto à instalação de iluminação pública, bem como a realização da pavimentação asfáltica da 
rua localizada defronte a igreja do Bairro Lavras de Baixo;  n.º 520/2015, indicando a instalação de linhas de tubos 
(manilha) e a realização de reparos na ponte da estrada do Bairro da Pedra Branca; n.º 521/2015, indicando que 
realize a pavimentação asfáltica da estrada municipal do Bairro Rio do Peixe acesso ao Município se Munhoz – MG; n.º 
522/2015, indicando ação visando coibir a invasão de usuários de drogas nas dependências da Raia de Bocha localizada 
no Jardim Araújo, que se encontra abandonada; n.° 523/2015, indicando que promova os estudos necessários a fim de 
que sejam construídos no Recinto de Exposições João Orlandi Pagliusi: campo de futebol com grama; campo de areia; 
academia com aparelhos para realização de exercícios físicos ao ar livre; e vestiários; n.º 524/2015, indicando para 
que determine ao departamento competente estudos sobre a possibilidade de disponibilizar ônibus circular para o 
transporte dos moradores dos bairros das Lavras de Baixo, Lavras do Meio e Lavras de Cima;  n.º 525/2015, indicando 
que seja instalada linhas de tubo (manilha) na estrada do Bairro da Labrinha, conforme especifica;
Indicação da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, reiterando pedido anterior, ao 
senhor Prefeito: n.º 564/2015, indicando a instalação de placas sinalização e redutores de velocidade nas Ruas José 
Floriano Barbosa Junior e Justino Tavares de Toledo no Bairro do Saltinho, conforme consta em documento anexo; 
Indicações do Vereador Pedro Sábio Nunes reiterando pedido anterior ao senhor Prefeito: n.º 476/2015, 
indicando para que seja concedido aumento de salário aos servidores públicos municipais, a partir dos meses de 
novembro ou dezembro do presente ano, estendendo-se o benefício aos Conselheiros Tutelares; n.º 477/2015, 
indicando para que seja reajustado o valor do vale-alimentação dos servidores públicos municipais majorando para 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), entre os meses de novembro e dezembro do presente ano; n.º 478/2015, 
indicando para na hipótese do Poder Executivo conceder o 14.º salário aos servidores públicos municipais, que tal 
benefício seja estendido aos Conselheiros Tutelares; n.º 479/2015, indicando que seja providenciada a limpeza e 
capina das margens do Rio do Peixe, principalmente em sua extensão na área urbana central; n.º 480/2015, indicando 
que solicite ao departamento competente para que realize a pintura de demarcação dos pontos de taxi de nosso 
município, conforme solicitação de taxistas; n.º 481/2015, indicando que determine ao departamento competente a 
instalação de braços de luz nos postes existentes no Bairro do Saltinho, conforme especifica; n.º 482/2015, indicando 
a colocação de grades de proteção nas bocas de lobo existentes em nossa cidade; n.º 483/2015, indicando que sejam 
designados varredores de rua para o Bairro do Salone e que seja desobstruído o bueiro localizado na Estrada Municipal 
Vereador José Maria Franco de Godoi, conforme pedido de moradores; n.º 484/2015, indicando estudos quanto a 
possibilidade da instalação de um semáforo no cruzamento das Ruas Coronel Fidélis Domingues, Pompeu Conti e 
Juvenal de Souza Pinto; n.º 485/2015, indicando a instalação de serviço gratuito de acesso à INTERNET, inclusive 
para a zona rural; n.º 486/2015, indicando que viabilize a construção de uma creche na região central do município, 
a fim de atender as famílias locais e do Bairro da Aparecidinha; n.º 487/2015, indicando a revitalização e instalação 
de playground na praça localizada no Bairro São Bento; n.º 488/2015, indicando a instalação de um semáforo no 
cruzamento das ruas Visconde do Rio Branco, Dr. Hallim Feres e Bernardino de Campos; n.º 489/2015, indicando 
a instalação de uma lombada na Rua Padre Silvio Volpicelli, no Bairro da Aparecidinha, em frente à igreja local; n.º 
490/2015, indicando  estudos junto à Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (Sert), a fim de implantar no 
município de Socorro o Programa Frente de Trabalho do Governo Estadual; n.º 491/2015, indicando estudos quanto 
a possibilidade de construção de uma creche no Bairro da Aparecidinha; n.º 492/2015, indicando que passe a máquina 
motoniveladora e seja feito o cascalhamento da Rua Eupídio de Andrade, no bairro Jardim Araújo, conforme pedidos de 
moradores; n.º 493/2015, indicando que realize a pavimentação asfáltica de um pequeno trecho da estrada de acesso 
às propriedades localizadas á margem da Rodovia do Contorno, que faz parte da Rodovia José Vicente Lomônico; n.º 
494/2015, indicando que seja feito o cascalhamento do trecho sem pavimentação asfáltica e posteriormente feito a 
rede de esgoto da travessa da Rua Estevam Bozola, próximo ao n° 639; n.º 495/2015, indicando que seja instalada 
uma lombada na Rua Baiunias, próximo ao n.º 228, no Jardim Bela Vista; n.º 496/2015, indicando que seja revitalizada 
a praça localizada na Rua Ibraim Nobre, no Bairro Vila Nova, colocando-se bancos no quiosque, traves de ferro no 
campo de areia, instalação de um parquinho com brinquedos de madeira, bem como seja feita a pintura e a instalada 
iluminação pública; n.º 497/2015, indicando a concessão de Vale-Transporte mensal aos servidores públicos municipais 
um auxílio; n.° 498/2015, indicando para que seja roçada e feita a limpeza das margens do ribeirão existente na Rua 
General Glicério, nas proximidades do número 198; n.º 499/2015, indicando a construção de creches no Bairro 
dos Moraes para o atendimento das famílias da localidade e do Bairro da Lagoa e no Bairro das Lavras de Cima para 
o atendimento das famílias da localidade e do Bairro das Lavras do Meio (Belizário); n.º 500/2015, indicando que 
realize  o serviço de tapa buracos na entrada do Bairro do Livramento; n.º 501/2015, indicando que seja instalado 
um carrinho coletor seletivo de lixo com pedal nas imediações do Condomínio do CDHU- NOSSA SENHORA DE 
LOURDES, no Bairro da Vila Palmira; n.º 502/2015, indicando a realização de estudos a fim de conceder desconto nas 
parcelas de IPTU pagas antes do vencimento, conforme pedido de munícipes; n.º 503/2015, indicando a construção 
de uma creche no Bairro Visconde de Soutelo para o atendimento das famílias da localidade e do Bairro da Chave; n.º 
537/2015, indicando que seja instalado um roteador de internet banda larga no sistema WI-FI, no Posto do Acessa São 
Paulo, situado no Bairro do Oratório; n.º 538/2015, indicando que providencie a instalação de postes com braços de 
luz na Travessa Aristeu de Souza Pinto, nas proximidades dos números 107 e de 216 a 277; n.º 539/2015, indicando 
que sejam realizadas melhorias no campo de futebol do Bairro do Pinhal, bem como reparos no gramado e na trave 
do gol, conforme solicitado por moradores; n.º 540/2015, indicando estudos quanto a possibilidade da construção 
de um abrigo para motos no pátio do almoxarifado para uso dos funcionários; n.º 541/2015, indicando a realização 
de estudos junto à Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho a fim de contemplar o município de Socorro com 
a instalação de um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); n.º 542/2015, indicando a realização de estudos 
visando dotar a Guarda Civil Municipal dos equipamentos necessários à atuação em casos de emergência, bem como 
a designação de seus membros para a participação em cursos junto ao Corpo de Bombeiros; n.º 544/2015, indicando 
que amplie o número de varredores de ruas no munícipio de Socorro; n.º 545/2015, indicando que seja instituído um 
Plano de Carreira ao funcionalismo público municipal; n.º 546/2015, indicando que sejam colocados aproximadamente 
(10) dez braços de luz em postes do Bairro do Camanducaia de Baixo, conforme especifica; n.º 547/2015, indicando 
estudos quanto a possibilidade da construção de boca de lobo (bueiro) na Rua Santo André entre os números 125 
e 149; n.º 548/2015, indicando estudos quanto a possibilidade da construção de uma praça com playground na Rua 
Dr. Hugo Rocha, no Bairro Vila Palmira, nas proximidades do n.º 82; n.° 549/2015, indicando a construção de uma 
boca de lobo no trecho compreendido entre a Escola e a Igreja do Bairro do Oratório; n.º 550/2015, indicando a 
construção de uma quadra poliesportiva no Bairro do Oratório; n.° 551/2015, indicando que seja feita a poda das 
árvores existentes na altura do n.º 78 da Rua Antônio Gonçalves Dantas e feita a limpeza  pública da rua; n.º 552/2015, 
indicando a instalação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em nosso município; n.° 553/2015, indicando para que 
sejam recolocados os paralelepípedos da Rua Nagib Jorge que se encontram desnivelados; n° 572/2015, indicando para 
que seja feito o reparo das calçadas da Rua Belmiro Domingues de Souza no Bairro da Vila Palmira;
Indicação do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor Prefeito: n.° 565/2015, indicando para 
que providencie junto ao setor competente a pintura da sinalização horizontal e vertical da rotatória localizada ao 
final da Rua Dom Pedro I, acesso ao Bairro da Aparecidinha; n.° 566/2015, indicando para que providencie junto 
ao Departamento de Trânsito a regulamentação da sinalização horizontal da Rua Marechal Deodoro do n.º 207 até 
a Casa Tardelli e estude a possibilidade de duplicar a via; n.° 568/2015, indicando para que seja passada a máquina 
motoniveladora e feito o cascalhamento do prolongamento da Rua Mazolini até o Bairro do Brejo; n.° 569/2015, 
indicando para que determine ao departamento competente que providencie a roçada e a limpeza das laterais de toda 
extensão da Rua Mazolini até o Bairro do Brejo.
Indicação dos Vereadores Pedro Sábio Nunes e Lauro Aparecido de Toledo, reiterando pedido anterior, 
ao senhor Prefeito: n.º 535/2015, indicando que estude a possibilidade da implantação do projeto ‘Casa do 
Empreendedor’ em nosso município; n.° 570/2015, indicando estudos quanto a aquisição de um veículo para base de 
videomonitoramento para uso da Guarda Civil Municipal, com foco no policiamento comunitário preventivo;
Indicação dos Vereadores Pedro Sábio Nunes e José Carlos Tonelli, reiterando pedido anterior ao 
senhor Prefeito: n.º 543/2015, indicando que seja estudada a possibilidade da construção de uma área de lazer com 
playground no Bairro dos Nogueiras;
Indicação dos Vereadores João Pinhoni Neto e José Carlos Tonelli, ao senhor Prefeito: n.º 555/2015, 
indicando a pavimentação asfáltica das ruas de terra paralelas a Estrada Municipal Vereador José Maria Franco de Godoi, 
no Bairro Ribeirão do Meio.
Deliberação do senhor Presidente: determino o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação:

Subemenda n.º 01 à Emenda n.º 01 do Projeto de Lei n.º 91/2013 da Comissão Permanente de Justiça 
e Redação: Artigo 1º - O artigo 1º do projeto de lei nº 91/2013, passa a ter a seguinte redação: “Art. 1º - É vedado 
a empresas produtoras exclusivamente de bebidas alcoólicas patrocinarem atletas menores de idade amadores ou 
profissionais ligados à área esportiva”. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 01 do Projeto de Lei n.º 91/2013 da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social: “Artigo 1º - O artigo 1º do projeto de lei nº 91/2013, passa a ter a seguinte redação: Art. 1º - É 
vedado a empresas de bebidas alcoólicas patrocinarem atletas menores de idade amadores ou profissionais ligados à 
área esportiva. Artigo 2º - O artigo 1º do projeto de lei nº 91/2013, passa a ter a seguinte redação: Art. 2º - É vedado 
a atletas menores de idade ligados à área de esportes, associarem sua imagem de forma comercial ou publicitária a 
bebidas alcoólicas, no exercício de suas atividades. Artigo 3º - Suprime o art. 3º e renumera o art. 4º, que passa a ser 
3º, do projeto de lei nº 91/2013.” Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 29/2015 de autoria das Comissões Permanentes de Justiça e Re-
dação, de Finanças e Orçamento e de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano e Rural: 
suprime os artigos 2.º e 3.º do referido Projeto de Lei.  Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;

Em 1.ª discussão e votação:
Projeto de Lei n.º 91/2013 do vereador Thiago Bittrencourt Balderi: dispõe sobre propagandas e patrocínios 
de bebidas alcoólicas associadas ao esporte, no município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 15/2015 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com o município 
de Amparo objetivando a transferência de recursos financeiros destinados a execução de programa de proteção social 
e especial para atendimento de adolescente. Deliberação do Plenário: pedido de adiamento da discussão aprovado 
por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 24/2015 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina logradouro público como Rua Angelo 
Granconato, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 26/2015 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: denomina logradouro público 
como Rua Antonio de Pádua Vesco, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 27/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: institui a Semana Municipal de Prevenção, 
Conscientização e Combate ao Uso de Drogas, e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 28/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: dispõe sobre a obrigatoriedade 
da realização da triagem auditiva neonatal (teste da orelhinha) nas maternidades e estabelecimentos hospitalares 
congêneres do município;
Projeto de Lei n.º 29/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: dispõe sobre a obrigatoriedade 
de instalação de telas protetoras nas bocas de lobo coletoras de águas pluviais (bocas de lobo/bueiros) dos 
empreendimentos imobiliários no âmbito do município de Socorro;

CONVOCAÇÃO 1.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 22.05.2015 – sexta-feira
Horário: às 18h30 

ORDEM DO DIA:
Em única discussão e votação

Veto parcial ao Projeto de Lei Complementar n.º 15/2014 do Poder Executivo Municipal, que dispõe 
sobre alteração da Lei Complementar 197/2012 e alterações posteriores;
Projeto de Resolução nº 02/2015 do vereador Lauro Aparecido de Toledo: regulamenta o uso de telefones 
celulares disponibilizados pela Câmara Municipal.

Em 1.ª discussão e votação
Substitutivo ao Projeto de Lei n.º 31/2015 do Poder Executivo Municipal, altera dispositivos da Lei Municipal 
2.863 de 18-11-1999 que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 
e dá outras providências;
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Projeto de Lei n.º 36/2015 do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênio com o Governo do Estado de São Paulo sobre serviços de Bombeiros, e dá outras providências.

CONVOCAÇÃO 2.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 22.05.2015 – sexta-feira
Horário: às 18h30 

ORDEM DO DIA:
Em 2.ª discussão e votação

Substitutivo ao Projeto de Lei n.º 31/2015 do Poder Executivo Municipal, altera dispositivos da Lei Municipal 
2.863 de 18-11-1999 que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 
e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 36/2015 do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênio com o Governo do Estado de São Paulo sobre serviços de Bombeiros, e dá outras providências.

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
A Câmara Municipal da Estância de Socorro na conformidade dos artigos 290, I, 292 e 294 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, convida a população socorrense para participar da Audiência Pública a se realizar no dia 08 de junho, 
segunda-feira, às 19hs., na Sala de Sessões da Câmara Municipal sito à Rua XV de Novembro n.º 18, para discussão 
do Projeto de Lei n.º 30/2015, Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2016. Comunica, ainda, que o projeto se encontra à disposição da população na Secretaria da Câmara. 
Vereador Lauro Aparecido de Toledo – Presidente 
 

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS AÇÕES DA SAÚDE
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, comunica que, em cumprimento ao artigo 
12 da Lei Federal n.º 8.689/93, à Emenda Constitucional 29, e, conforme dispõe a Lei Complementar 101 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal, realizar-se-á no dia 22 de maio de 2014, sexta-feira, às 17h30, na Sala de Sessões da 
Câmara Municipal, situada à Rua XV de Novembro n.º 18, a Audiência Pública para a divulgação do relatório sobre 
o funcionamento das ações da Saúde, demonstrando as fontes dos recursos aplicados no 1.º quadrimestre de 2015 
(janeiro a abril), e o Demonstrativo das Aplicações dos Recursos Financeiros do CONISCA – Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Circuito das Águas.  
Vereador Lauro Aparecido de Toledo – Presidente 

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro informa que as próximas Sessões da Câmara  se realizarão no dia 22 
de maio, sexta-feira, à partir das 18h30 com transmissão ao vivo pela internet no site www.camarasocorro.sp.gov.br.  

Lauro Aparecido de Toledo – Presidente

Concursos
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013

RESULTADO PROVISÓRIO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL – PROCESSO Nº 0000749-72.2014.8.26.0601

Exmo. Dr. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, no uso de suas atribuições 
legais, DIVULGA o Resultado Provisório do Teste de Aptidão Física aos empregos de Guarda Municipal 2ª 
Classe - Feminino e Guarda Municipal 2ª Classe - Masculino, em cumprimento à Decisão Judicial – Processo nº 
0000749-72.2014.8.26.0601.

1. Os resultados do Teste de Aptidão Física encontram-se discriminados por Habilitado e Não 
Habilitado, conforme segue:

Emprego: Guarda Municipal 2ª Classe - Masculino (30499188) 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO RESULTADO

0700713-2 DANILO JOSÉ DE MORAES 43950136-2 HABILITADO

0700054-5 JEFFERSON CORREA DE 
MORAES 449195673 HABILITADO

0700256-4 MARCELO PEREIRA MARQUES 44919574 HABILITADO

0701115-6 VANDERLEI  ZANESCO DE 
OLIVEIRA 42478390-3 HABILITADO

INSCRIÇÃO RESULTADO

0700139-8 NÃO HABILITADO

Emprego: Guarda Municipal 2ª Classe - Feminino (30599188) 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO RESULTADO

0700203-3 DANIELA OLIANI MOSCA 447891286 HABILITADO

2. Do Prazo Recursal
2.1. O prazo recursal ocorrerá nos dias 25 e 26 de maio de 2015.
2.2. A interposição dos recursos dar-se-á por meio de link específico no endereço eletrônico do 

Instituto Qualicon (www.iq.org.br), e orientações ali contidas.
2.3. A resposta aos Recursos quanto ao Resultado Provisório do Teste de Aptidão Física, estará disponível 

em link específico no endereço eletrônico do Instituto Qualicon (www.iq.org.br), a partir de 29/05/2015.

Estância de Socorro, 22 de maio de 2015.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

http://www.iq.org.br
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Socorro recebe Plano Municipal 
de Saneamento Básico

O prefeito André Bozola rece-
beu das mãos do governador Ge-
raldo Alckmin o Plano Municipal 
Integrado de Saneamento Básico 
de Socorro, em visita ao Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo, no iní-
cio do mês. O documento faz parte 
da Política Nacional de Saneamen-
to Básico e foi elaborado por uma 
empresa especializada junto com 
técnicos da Prefeitura, com apoio 
financeiro do Governo do Estado 
de São Paulo. 

O Plano Municipal de Saneamen-
to Básico apresenta os projetos, 
programas e ações para os pró-
ximos 20 anos com o objetivo de 
universalizar o acesso aos serviços 
de saneamento (abastecimento de 
água potável, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana, manejo de resídu-
os sólidos, drenagem e manejo de 
águas pluviais), bem como estipula 
as ações emergenciais – as que de-
vem ser executadas em curto pra-
zo, isto é, até 2017. O documento é 
obrigatório e o município que não 
o fizer até o final do ano fica impe-
dido de receber repasses federais 
para esse setor.

Para que possa ser executado, 
o Plano está sendo analisado pri-
meiramente pelo Departamento 
Municipal de Meio Ambiente e pela 
Secretaria dos Negócios Jurídicos. 
Depois será analisado pelo Con-

selho Municipal de Meio Ambiente 
(Comdema) e finalmente passará 
por uma audiência pública. Se apro-
vado, segue para a Câmara Munici-
pal para que seja votado em forma 
de lei.

Segundo o diretor do Departa-
mento de Meio Ambiente, Marcelo 
Savoy, também será feita uma ava-
liação da sustentabilidade econômi-
ca do Plano, pois “de nada adianta 
estipular metas e programas se os 
custos forem inviáveis ao porte 
do município.”, afirma. Contudo, 
o investimento para execução do 
Plano de Saneamento Básico deve 
ser tanto do município quanto dos 
governos estadual e federal. Além 
disso, Savoy espera que venham 
recursos de fundos, como o FEHI-
DRO – Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos.

As metas de médio prazo do 
Plano deverão ser cumpridas até 
2022, e as de longo prazo até 2034. 
Segundo Marcelo Savoy, o objetivo 
final do programa é “atender todo 
o município com os serviços de 
saneamento básico, dando a me-
lhoria da qualidade de vida para os 
cidadãos, porque quando você tem 
saneamento básico consegue pre-
venir inúmeras doenças, reduzir a 
mortalidade infantil, aumentar a ex-
pectativa de vida e a qualidade de 
vida das pessoas.”, finaliza.

Secretaria de Saúde se integra a Coleta 
de Sangue realizada em Socorro

Mais uma ação social comunitá-
ria foi realizada com a coordenação 
da Loja Maçônica Mista de Socorro 
conjuntamente com o Hemocentro 
da Unicamp de Campinas, para a 
Coleta de Sangue realizada no sába-
do (16) nas dependências do Colé-
gio Horizonte.

Essa campanha já foi realizada em 
outra oportunidade no município, 
sendo arrecadadas 150 bolsas de 
sangue, para utilização nos doentes 
da região, estes estão regularmente 
assistidos gratuitamente pelo Hos-

pital da Unicamp/Campinas. Esse 
ano  112 bolsas que terão o mesmo 
destino da campanha anterior reali-
zada na cidade. 

A Prefeitura Municipal da Estân-
cia de Socorro foi convocada a in-
tegrar a ação e o fez através de sua 
Secretaria de Saúde, cedendo dois 
médicos, duas ambulâncias, dois 
guardas municipais, lanches para 
doadores voluntários no local, e al-
moço para os funcionários do He-
mocentro/Unicamp que realizaram 
a triagem e coleta de sangue. 

Equipe da Assistência Social da Prefeitura 
entrega cestas básicas ao Lar Dom Bosco

Na quarta-feira (20) a equipe 
da Assistência Social, da Prefeitura 
da Estância de Socorro, esteve nas 
dependências do Lar Dom Bosco e 
entregou àquela instituição dez ces-
tas básicas para atender as necessi-
dades das crianças em abrigamento 
institucional.

Além das cestas destinadas a 
instituição, semanalmente acontece 
o acompanhamento técnico junto 
às crianças e adolescentes, realiza-
do por uma psicóloga e assistente 
social, do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social 
–CREAS.

Segundo Franks Prado, Secretá-
rio Municipal de Cidadania e Gestor 
de Assistência Social, desde 2013, o 
Orgão Gestor de Assistência Social,  
mantém uma relação de diálogo en-
tre as instituições de acolhimento 
na cidade, com o objetivo de pro-
mover o reordenamento do servi-
ço de acolhimento institucional e 
consequentemente o bem estar das 
crianças e adolescentes.

A cirurgia de catarata é realiza-
da por técnica de focoemulsificação 
permitindo a recuperação imediata 
da visão da grande maioria do pa-
cientes. As queixas mais constantes 
dos pacientes com a doença se re-
sumem a diminuição da acuidade vi-
sual, sensação de visão “nublada ou 
nevoada”, sensibilidade maior a luz, 
alteração da visão de cores, mudan-
ça frequente dos óculos.

Ao indicar a cirurgia serão ne-
cessários exames oftalmológicos 
complementares essenciais no pla-
nejamento cirúrgico e pesquisa de 
doenças associadas, dizem os es-
pecialistas oftalmológicos, além de 
relatos médicos. Logo, é uma ação 
que todos devem observar com ab-
soluto cuidado.

Para solucionar o problema que 
no Brasil atinge grande parte da po-
pulação, principalmente idosa, são 
realizados mutirões das mais dife-
rentes frentes de saúde dos Estados 
e seus municípios, quando  são rea-
lizados mutirões com orientação da 

Secretaria Estadual de Saúde, como 
tem ocorrido em Socorro.

Recentemente mais 40 muni-
cipes foram comtemplados com a 
referida cirurgia, todos sendo aten-
didos por agendamento, ou seja, de 
acordo com a ordem de agenda-
mento. “De uma forma geral, todos 
estão sendo atendidos”, diz o Se-
cretário Municipal de Saúde, Ricar-
do Lópes. E aqueles que já passaram 
por essa cirurgia se encontram bem 
e satisfeitos, conclui.

No Brasil temos aproximadamen-
te 1.5 milhões de cegos por catarata 
e são realizadas em torno de 350 mil 
cirurgias de catarata por ano. As quei-
xas mais freqüentes dos pacientes 
com catarata são: diminuição da acui-
dade visual, sensação de visão “nubla-
da ou enevoada”, sensibilidade maior 
à luz, alteração da visão de cores, mu-
dança freqüente dos óculos. Ao indi-
car a cirurgia, serão necessários exa-
mes oftalmológicos complementares, 
essenciais no planejamento cirúrgico 
e pesquisa de doenças associadas.

Mais de quarenta munícipes fizeram 
operação de catarata


