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Departamento de Estradas Rurais divulga balanço do mês de junho

O Departamento de Estradas da 
Prefeitura de Socorro divulgou nes-
ta segunda-feira (06) o balanço dos 
serviços realizados durante o mês 
de junho. Ao todo, 12 bairros rece-
beram a visita das equipes e máqui-
nas de manutenção para diversos 
serviços. 

Os bairros Oratório, Belenzinho, 
Juncal, Serrote, Bela Vista, Pinhal e 
Lavras de Cima tiveram suas es-
tradas conservadas com a ida da 
frota do departamento, que inclui 
motoniveladora, carregadeira, es-
cavadeira, rolo compactadora e os 
caminhões pipa para transporte do 
cascalho – foram 148 viagens no to-
tal, o que resulta em torno de 1.480 

toneladas de cascalho utilizados.
No bairro da Lagoa, foi coloca-

da uma linha de tubos 060 na es-
trada. Serviço semelhante foi feito 
no Oratório, nas cabaceiras de duas 
pontes – total de 12 tubos 0100 e 
080; e nas Lavras de Cima foi cons-
truída uma ponte. Por fim, as estra-
das do Barrocão, Livramento, Jabo-
ticabal, Cardoso e Lavras de Cima 
tiveram as margens roçadas.

O diretor Gentil Tonelli também 
divulgou a programação dos próxi-
mos bairros a serem atendidos. São 
eles: Pedra Branca, Visconde, Santa-
na, Brejo e estrada dos Correntes 
– ligação Socorro a Munhoz –, não 
necessariamente nessa ordem.

Mais de dez bairros foram atendidos com diversos serviços

Socorro participa de seminário 
sobre soluções ambientais

A Estância de Socorro foi um 
dos municípios que participaram 
do XII Seminário Eco Escola Visa-
fértil, no final do mês de junho, em 
Mogi Guaçu, interior de São Paulo, 
cujo tema foi “Comprometimento 
e solução em questões ambientais”. 
A iniciativa é da empresa Visafértil, 
especializada na transformação de 
matéria orgânica em adubo.

Estiveram presentes no semi-
nário o chefe de coordenadoria 
de Complexo Ambiental, Emanuel 
Scanfella, o coordenador pedagógi-
co da E.M. Profª Benedicta Geralda 
de Souza Barbosa, Fernando Mon-
tini, e a diretora da E.M. Coronel 
Olimpio G. dos Reis, Regina Célia 
Carneiro.

O encontro teve seis palestras 
que trataram do meio ambiente. 
Resíduos orgânicos, aquecimento 

global, o papel do homem e o reuso 
da água foram alguns dentre os te-
mas abordados pelos seminaristas.

Projeto de compostagem
Os alunos da escola Coronel 

desenvolvem desde o ano passado 
projeto de compostagem em parce-
ria com o Departamento de Meio 
Ambiente. O bairro onde é feito 
o experimento é o Jardim Gollo: 
Lá, as sobras de alimentos são co-
letadas e enviadas para a Central 
Municipal de Compostagem, onde 
são reaproveitadas. Os alunos tam-
bém já produziram uma horta onde 
foi utilizado o composto orgânico 
como adubo.

Nestas iniciativas, além de se reutili-
zar um resíduo que teria como destino 
o aterro sanitário, também são trans-
mitidos às crianças valores éticos e de 
responsabilidade social e ambiental. 

Colaboradores do Departamento de Meio Ambiente 
e Secretaria de Educação representaram o município no evento

Sarau reuniu músicos de diversos 
estilos no Centro Cultural

Músicos de diversos estilos e ge-
rações reuniram-se no Centro Cul-
tural de Socorro na sexta-feira (03) 
para o “Sarau Musical”.

O evento foi apresentado por 
Rafael Pompeu, da banda Rockstra-
da, que disse na abertura: “É muito 
bom estarmos aqui reunidos para 
celebrar a música, algo que transfor-
ma vidas”.

A noite começou com a apresen-
tação do músico Marcelo Benatti, 
com clássicos do rock internacional. 
Seguido de alunos do programa Pró-
Jovem, ligado à Assistência Social da 
Prefeitura, regidos pelo professor Vi-
tor Souza. A aluna Juliana Loding, vol-
tou para número solo, acompanhada 
do professor.

Os MCs Loviski e Cegão impro-
visaram e divertiram o público. O 
cantor Mário Xavier interpretou 
clássicos acompanhado pelo maes-
tro Roberto no teclado. Os músicos 
Pedro e Duilso das bandas Acaso e 
Methaphora apresentaram composi-
ções. A dupla Mário Neto e Mariano 
trouxe o tom sertanejo e tradicional 
ao encontro.

O secretário de Cultura e músico, 

Tiago de Faria, juntou-se aos colegas 
Fábio Zavanella e Pepe de Marco 
para execução de música brasileira 
instrumental. Seguido de apresenta-
ção da banda Subúrbio Clandestino, 
liderada por Raphael Schiavoni.

O Bluezeira de Responsa, lidera-
do por Charles Gonçalves, trouxe o 
blues ao Sarau. Integrantes da Rocks-
trada tocaram algumas composições 
da banda e, juntamente do baixista 
Marcos Farias (NoiZZy), acompanha-
ram Tiago de Faria, que cantou uma 
música do Oasis.

A banda Dona Rute fez sua estreia 
no Sarau, na sequência pela Enjoy, 
com a vocalista Isabela Vasconcelos. 
O músico Clayton Souza cantou mú-
sicas de Raul Seixas e Ventania no fi-
nal da noite.

O público que lotou o Centro 
Cultural pode conhecer um pouco da 
diversidade dos músicos socorrenses 
e os artistas tiveram mais uma opor-
tunidade de mostrar o seu trabalho.

O Sarau Musical foi uma realização 
da Secretaria de Cultura, em parceria 
com o Conservatório de Socorro e 
o Coletivo Rock Ativo, que promete 
futuras edições do evento.
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Portarias

PORTARIA Nº 6981/2015
EDELSON CABRAL TEVES, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, DA ESTÂNCIA DE 

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

Art.1º. A data de suspensão dos efeitos da Portaria nº 6554/2014 da servidora Elaine Aparecida 
Botacim Rozante - CTPS 62890 - Série 00263-SP, designada para ocupar a função de suporte pedagógico de 
Professor Coordenador é a partir de 24/06/2015 e não a partir de 01 de fevereiro de 2015 como consta da 
Portaria nº 6906/2015.     

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

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

Publique-se.
Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal - em exercício 
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6982/2015
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 Antonio de Lima Zaramella - CTPS 
33367 - Série 0220-SP, ocupante do emprego em comissão de Chefe do Serviço de Transporte Escolar, 
com retroação a data  de 31 de Maio de 2015.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Julho 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 6983/2015
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido: 
- Anderson Aparecido Lenhari - CTPS 87964 - Série 00231-SP, ocupante do emprego permanente 

de Guarda Civil de 2ª Classe (Masculino) Nível II – ref. 5, a partir de 25 de Junho de 2015.
- Anderson José Mazolini - CTPS 48148 - Série 411-SP, ocupante do emprego em comissão de 

Chefe do Serviço de Ensino Profissionalizante, a partir de 01 de Junho de 2015.
- Juliana Aparecida Ferreira - CTPS 65738 - Série 00310-SP, ocupante do emprego permanente de 

Servente a partir de 01 de Julho de 2015.
- Lúcia Maria Gandini - CTPS 00709 - Série 196-SP, ocupante do emprego permanente de Guarda 

Civil de 1ª Classe (Feminino) Nível III – ref. 11, a partir de 25 de Junho de 2015.
- Rogério Augusto Matioli - CTPS 63170 - Série 00244-SP, ocupante do emprego permanente de 

Motorista, a partir de 23 de Junho de 2015.
- Selma Maria Appezzatto - CTPS 26807 - Série 00162-SP, ocupante do emprego em comissão de 

Chefe do Serviço de Gabinete, a partir de 25 de Junho de 2015.
- Soraya Freitas dos Santos - CTPS 78079 - Série 00165-SP, ocupante do emprego em comissão de 

Assessor Técnico de Gabinete, a partir de 24 de Junho de 2015.
- Vicenta Maria Córdoba Andreucci - CTPS 13874 - Série 0945-SP, ocupante do emprego 

permanente de Guarda Civil de 1ª Classe (Feminino) Nível III – ref. 10, a partir de 29 de Junho de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Julho 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 6984/2015
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 o servidor Antonio Dias Domingues - CTPS 057513 - Série 00081-SP, para 

ocupar o emprego em comissão de Chefe do Serviço de Ensino Profissionalizante - referência 35, a 
partir de 01 de Junho de 2015.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Julho de 2015.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicada no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6985/2015
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 Jaqueline Tanasovia - CTPS 79931 - Série 00375-SP, para ocupar o emprego em 
comissão de Assessor Administrativo - referência 20, a partir de 01 de Julho de 2015.

Art. 2º - Designar Luciana Aparecida da Costa - CTPS 37138 - Série 00231-SP, para ocupar o 
emprego em comissão de Chefe da Coordenadoria do Aterro Sanitário - referência 30, a partir de 01 
de Julho de 2015.

Art. 3º - Designar Maicon Liparini de Araújo - CTPS 15255 - Série 00296-SP, para ocupar o emprego 
em comissão de Chefe da Coordenadoria de Esportes - referência 30, a partir de 01 de Julho de 2015.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Julho 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 6986/2015
“Designa servidor como defensor dativo, nos termos do artigo 154 da Lei 3348/2010 - Processo 

Administrativo Disciplinar no âmbito da Administração Municipal da Estância de Socorro”

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

 
Art. 1º - Em razão da revelia do Indiciado no Processo Administrativo Disciplinar nº 017/2015, instau-

rado pela Portaria nº 6958/2015, designo como defensor dativo o servidor Walter Armando da Silva – Classe 
Especial, para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação desta Portaria. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixada em local de 
costume, dando ciência ao imputado,  revogado-se  as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Julho de 2015.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

Decretos

DECRETO Nº 3467/2015
“Altera o Decreto nº 3315/2014 de 02 de Abri de 2014”.

EDELSON CABRAL TEVES, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art.1º - Fica alterado o Decreto nº 3315/2014, passando a razão Social da instituição de educação 
infantil de “Villoá Berçário e Ensino Infantil” para “Colégio Primeira Infância da Estância de 
Socorro Ltda. – ME”.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de Julho de 2015.

Publique-se
Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal - em exercício 
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

CEMEP OFERECE NOVOS CURSOS
O CEMEP – Centro Municipal de Ensino Profissionalizante de Socorro, 

está com inscrições abertas para os cursos:

Eletricista Instalador  -  15 vagas  - período: tarde e noite
Montador de Painéis  -  15 vagas – período: noite

Costureiro de Máquina Reta e Overlock - 15 vagas - período tarde e noite
Patch Work - 10 vagas – período: tarde e noite

Marchetaria - 10 vagas  - período: tarde
Marcenaria  -15 vagas  - período:  noite

Higiene e Manipulação de Alimentos  - 25 vagas – período: noite
Bartender - 15 vagas – período: noite

Documentos necessários quando da efetivação da inscrição: 
cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência. 

Local: Av. das Palmeiras, 26, Bairro Bela Vista, tel. 3855-2430

Prefeitura realizará celebração do 9 de julho

Assim como tradicionalmente 
acontece todos os anos, amanhã a 
partir as 9h30, a Prefeitura celebra a 
data marco da Revolução Constitu-
cionalista de 1932 na Praça 9 de Ju-
lho, com homenagem às duas sobre-
viventes locais do combate, Maria de 
Lourdes Pinto Picarelli e Irma Rovesta 
Mantovani, ambas voluntárias da Casa 
do Soldado.

A Revolução foi um levante arma-
do da população de São Paulo que, 
entre os meses de julho e outubro de 
1932, combateu as tropas do governo 
federal. A reivindicação central do mo-

vimento era a destituição do governo 
provisório de Getúlio Vargas, que dois 
anos antes assumira o poder no país, 
fechando o Congresso Nacional e 
abolindo a Constituição. O levante é 
chamado de “constitucionalista” por-
que São Paulo pedia a promulgação de 
uma nova constituição federal. 

A participação da brigada socor-
rense foi bastante efetiva. O nome 
dos participantes está eternizado no 
monumento ao Soldado Constitucio-
nalista, localizado na Praça 9 de julho, 
e revitalizado pela atual administração 
municipal.
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CMAS
RESOLUÇÃO CMAS N° 003/2015

Aprova o Plano de Ação para o co-financiamento do Governo Federal para o ano de 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012, alterada pela Lei Municipal nº 
3.660 de 20 de Julho de 2012; Considerando a deliberação obtida na Sessão Plenária Extraordinária 
ocorrida no dia 29/06/2015.RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação para o co-financiamento do Governo Federal – Sistema Único de 
Assistência Social  – para o ano de 2015, o qual informa em âmbito Federal os programas da assistência social 
a ser realizada pelo município durante o vigente ano.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Socorro, 29 de Junho de 2015.
    

Luciana Aparecida da Costa
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº 04/2015
 

O SERVIÇO DE TRÂNSITO da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro expede a 
presente resolução para alterar o trânsito nas seguintes vias públicas, conforme elencado:

Art. 1º - Rua Padre Antonio Sampaio será de mão única de direção, ficando o seu sentido do 
entroncamento da Rua Treze de Maio até o entroncamento da Rua José Maria de Azevedo e Souza.

Art 2º - Rua José Maria de Azevedo e Souza será de mão única de direção, ficando o seu sentido do 
entroncamento da Rua Treze de Maio até o entroncamento da Rua Xv de Novembro, com estacionamento do 
lado direito da via.  

   
Esta resolução entrará em vigor a partir de 07 de Julho de 2015, revogadas as disposições contrárias

Willhams Pereira de Morais
Chefe do Serviço de Trânsito

Trânsito
COMTUR se reúne nesta segunda 13

O COMTUR -Conselho Municipal de Turismo de Socorro, realiza sua reunião or-
dinária na próxima segunda feira dia 13 de julho, as 19:00H, na sala Municipal dos 
Conselhos Sr. Vivaldo Lopes Martins, no centro administrativo Municipal - Av. José 
Maria de Faria, Nº 71 - Salto. O convite dirige-se para todos os interessados por 

esse segmento, e demais membros da comunidade!
A sua presença é importante!

RESOLUÇÃO CMAS n° 04/2015

Homologa o Resultado Final do Fórum de Eleição para Escolha dos Representantes da 
Sociedade Civil junto ao CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012, e suas alterações; Considerando o 
disposto no Edital CMAS nº 02/2015; RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Resultado Final do Fórum de Eleição para Escolha dos Novos Representantes da Sociedade 
Civil junto ao CMAS.
Parágrafo único. O Resultado Final, após o término do período de impugnações, é o constante do Edital 
disposto na forma do anexo único desta Resolução.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Socorro, 29 de Junho de 2015.

Luciana Aparecida da Costa
Presidente do CMAS

ANEXO ÚNICO - RESOLUÇÃO CMAS n° 04/2015
EDITAL CMAS Nº 04/2015

Divulga o Resultado do Fórum de Eleição para a Escolha dos Membros Representantes da Sociedade 
Civil junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro – CMAS, para o Biênio 2015/2016.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Federal n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 
2012, e suas alterações, pelo Regimento Interno do CMAS, aprovado e publicado através da Resolução CMAS 
n° 021/2012, e pelos objetivos e diretrizes da Política de Assistência Social, delineados nos artigos 203 e 204 
da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO através deste ato, o Resultado Final da Votação do Fórum de 
Eleição para a escolha dos membros representantes da Sociedade Civil junto ao CMAS – biênio 2015/2016.

RELAÇÃO DE CANDIDATOS DO SEGMENTO DE ENTIDADES OU ORGANIZAÇÕES DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Candidato Quantidade de Votos Obtidos

APAE Socorro 26

Corporação de Guias Mirins 10

Asilo José Franco Craveiro 09

Rede Aprendiz 01

RELAÇÃO DE CANDIDATOS DO SEGMENTO DE TRABALHADORES OU ORGANIZAÇÃO 
DE TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Candidato Quantidade de Votos Obtidos

Camila Rafaela Baldo 03

Sandra Maria Mieli da Silva Pinto 02

RELAÇÃO DE CANDIDATOS DO SEGMENTO DE USUÁRIOS OU ORGANIZAÇÃO DE 
USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Candidato Quantidade de Votos Obtidos

Ana Paula Gianotti Dos Santos 04

Benedita Ap. Oliveira 03

Considerando a quantidade de votos obtida por cada candidato, foram eleitos em cada segmento:

Segmento de Entidades e/ou Organizações de Assistência Social
APAE de Socorro
Corporação de Guias Mirins de Socorro
Asilo José Franco Craveiro

Segmento de Trabalhadores ou Organização de Trabalhadores da Assistência Social
Representante Titular: Camila Rafaela Baldo
Representante Suplente: Sandra Maria Mieli da Silva Pinto

Segmento de Usuários ou Organização de Usuários da Assistência Social
Representante Titular: Ana Paula Gianotti Dos Santos 
Representante Suplente: Benedita Ap. Oliveira

Em cumprimento ao disposto no Regimento Interno do CMAS e ao Edital CMAS nº 02/2015, o 
prazo para impugnação do resultado do Fórum de Eleição será de 05 (cinco) dias contados a partir da data da 
publicação desta resolução. O requerimento de impugnação deverá ser protocolado na sede do CMAS, situado 
à Rua Barão de Ibitinga nº 593, Centro, Socorro/SP, Tel. (19) 3855-2316 / 3895-5503.

Socorro, 29 de Junho de 2015.

Luciana Aparecida da Costa
Presidente do CMAS

CMDCA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA PROCESSO 

DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
EDITAL N° 004/2015

 O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Socorro, Estado de São Paulo, neste ato 
representada pela Comissão Especial Eleitoral, especialmente nomeada através Resolução Nº 005/2015 de 
28 de maio de 2015, no uso das suas atribuições legais, faz saber e torna público o presente EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA.

 CONVOCAÇÃO PARA A PROVA: DIA: 19 (dezenove) de julho de 2015.
 HORÁRIO: 10h (dez horas).
 LOCAL: Sala de Educação – Centro Administrativo Municipal - Rua José Maria de Faria, 71, Socorro SP.

Nº NOME DOS CANDIDATOS HABILITADOS
01 Lucas Henrique de Listra
02 Renata Borges Salvarani
04 Patrícia Alves de Oliveira
05 Madeline Jéssica Cardoso
06 Débora Maria Domingues de Lima
07 Maria Cecília Pedroso
08 Anatil Aparecida de Moraes Nascimento
09 Patrícia Pedroso de Moraes
10 Maria de Lourdes Montini
11 Maria das Graças Constantini Ferreira
12 Renê Edmerson Evangelista de Souza
14 Antonio Franco Pinto
16 Bruna Campanelli Bueno Fernandes Francischetti
17 José Altieres da Costa
18 Maria Aparecida Munarão de Souza
19 Helenice Ferraz
20 Joseana Cardoso Bassi
21 Fernanda Neves de Oliveira
22 Expedito Lúcio Filho
23 Clemilde Cristina Damazio
24 Debora Cristina Alves da Rosa
25 Elisiane Straci
26 Humberto de Souza Junior
27 Dalva Ap. Ferreira Brindo da Cruz
28 Valdemar Luiz Carneiro
29 Cassia de Lima Oliveira
30 Jovanildo Belarmino da Silva
31 Antonio Carlos Alves
32 Daniela Ap. Bueno Correia
33 Luis Donizetti Felippin
34 Iascara Maria Fíngolo Beltran
35 Valdeci Rosa de Araújo
36 Maicon André Vaz de Lima
37 Marcia Regina de Assis Pinto
38 Antonio Granato Neto
39 Delmo José Benedito Rodrigues
40 David Augusto Casagrande
41 Nádia Valéria Geraldo
42 Débora Soriano Rostirolla
43 Mariluzi Ap. Alves de Oliveira
44 Tomas Villas Boas Luiz
45 Mariangela de Moraes Oliveira
47 Suelen Cristina de Souza
48 Adriano Aparecido Zanesco
49 Elisabete Machado
53 Isabela Genghini de Menezes
55 Marina Lima Biachi
56 Guilherme Narbutis Arelaro
57 Érica Ap. de Moraes Antonio
58 Cleide Querino de Beijo
59 Karen Aparecida Bigon
60 Elias Domingues de Lima
61 Adalberto Silva de Oliveira
62 Iraí Luiz Ferrari Tafner
63 Sonilei de Fátima Preto
64 Marina Aparecida Gomes de Oliveira
65 Eunice Ribeiro Casamassa

 Os portões serão fechados, exatamente às 10h, não sendo permitida a entrada de candidatos 
retardatários. Os candidatos deverão comparecer no mínimo meia hora antes do horário marcado para o 
fechamento dos portões, munidos de Carteira de Identidade (RG) original ou outro documento com foto, 
conforme previsto em Lei, caneta esferográfica transparente, preferencialmente na cor preta ou azul escuro, 
lápis e borracha.
 O candidato que comparecer sem os documentos de identificação e após o horário de fechamento 
dos portões, que será impreterivelmente às 10h, não poderá adentrar a sala para a realização da referida prova, 
alegar desconhecimento ou impetrar recurso a favor de sua situação. É de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar os Editais publicados e não será permitido ao candidato alegar desconhecimento do local, dia, hora, 
da presente convocação.

 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 Socorro, 08 de julho de 2015.

Airton Benedito Domingues de Souza
Presidente do CMDCA

Maria Gisele A Gonçalvez
Representante do Poder Público

Franks F. Felix do Prado
Representante do Poder Público

Magali Aparecida Cecilia
Representante do Poder Público

Isabel Cristina Cardoso
Representante da Sociedade Civil

Maria da Graça Silveira
Representante da Sociedade Civil

Ana Luiza Valeriani Russo
Representante da Sociedade Civil
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Sessão Ordinária de 06 de julho de 2015.
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo 
Vereadores presentes: João Henrique Meira Sousa, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido de 
Toledo, Luís Benedito Alves de Oliveira, Pedro Sábio Nunes, Tarcísio Francisco Sartori Junior, Maria Bernadete 
Moraes Rodrigues de Paula e Thiago Bittencourt Balderi. 

EXPEDIENTE
Em votação: Atas da Sessão Ordinária de 15 de junho e Extraordinária de 15 de junho de 2015. Deliberação 
do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal
Ofício n.º 004/2015-AJ: apresenta considerações acerca do encaminhamento do Pedido de Informação n.º 
48/2015, do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, que solicita cópia dos pedidos e prestações de contas dos 
adiantamentos requeridos pelos Secretários, Diretores e Chefes do Executivo Municipal nos anos de 2013, 
2014 e 2015.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 226/2015: encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Socorro referente ao mês 
de maio próximo passado.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de parecer;
Ofício n.º 234/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 10/2015, de autoria das Comissões 
Permanentes, que solicita esclarecimentos quanto ao descarte de medicamentos, objeto do Projeto de Lei 
n.º 42/2015. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e 
elaboração de parecer.

Expediente encaminhado por diversos
Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o município no valor 
total R$ 224.184,75 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Protocolo n.º 63.624/15 da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Subsecretaria de 
Relacionamento com Municípios: em resposta ao Requerimento n.º 152/2015, do Vereador Pedro Sabio 
Nunes, informa que a solicitação de ambulância ou micro-ônibus encontra-se cadastrada para atendimento 
futuro.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 208/2015/SEI/RCTS2/RCTS/SRC-ANATEL da Anatel: em resposta ao Requerimento n.º 
123/2015, do Vereador Lauro Aparecido de Toledo, informa a quantidade de reclamações sobre serviços de 
telefonia fixa e móvel provenientes do município de Socorro.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição 
dos vereadores;
Ofício n.º 75/2015 – ADM da senhora Eli Salgueiro, provedora da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Socorro: encaminha resposta à solicitação das Comissões Permanentes informando a forma 
de descarte de lixo hospitalar.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;

Expediente apresentado pelos vereadores
Ofício n.º 13/2015-DAF da presidência da Câmara: encaminha o Balancete Financeiro referente ao mês 
de junho/2015. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento para 
parecer;
Projeto de Lei n.º 51/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina logradouro público 
como Rua Nenê Oliani, conforme especifica.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões 
Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 52/2015 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: dispõe sobre o assédio moral na 
administração pública de Socorro.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes 
para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 53/2015 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: revoga a 
Lei Municipal n.º 3.926 de 02 de julho de 2015 e denomina Creche Municipal Professor Domingos Augusto 
Damasceno Araújo.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para 
apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 54/2015 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: autoriza a Prefeitura Municipal a 
disponibilizar assessoria jurídica aos servidores da Guarda Civil Municipal e dá outras providências.  Deliberação 
do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 55/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina logradouro público 
como Rua Antônio Tasca, conforme especifica.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões 
Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 56/2015 do Vereador José Carlos Tonelli: estabelece horário de carga e descarga de 
numerários nas agências bancárias ou similares do município e dá outras providências.  Deliberação do senhor 
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 57/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina as vias públicas do 
loteamento residencial ‘Solar das Águas’, conforme especifica.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se 
às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Emenda n.º 01 do Projeto de Lei n.º 47/2015, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e 
Redação e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento: altera os art. 1.º e 2.º do Projeto 
de Lei n.º 47/2015. Deliberação do senhor Presidente: emenda antecipadamente instruída com pareceres das 
Comissões Permanentes, portanto encaminhe-se à Ordem do Dia para apreciação e votação;  
Emenda n.º 01 do Projeto de Lei Complementar n.º 06/2015, do Vereador Thiago Bittencourt 
Balderi: insere a exigência de preenchimento dos cargos de Comandante da Guarda Civil Municipal e de 
Diretor de Trânsito com Guarda Civil Municipal de carreira.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se 
às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Requerimentos de pesar de autoria de todos os Vereadores: solicitando que sejam constados em ata 
votos de profundo pesar pelos falecimentos de Antônio Olegaro de Azevedo, Lourdes Inácio Duarte, Osni 
José Nogueira Fragoas Neto, Benedito da Silva Guimarães, Sebastiana de Oliveira Mathias, Rafael de Oliveira, 
Valdemir Pereira e Faro (Ademir Cantor), Egídio Vaz de Lima, Márcio Aparecido Ramalho, Júlia de Moraes 
Teixeira, Luiz Gustavo de Souza Moraes, José Lázaro de Godoi e Antônio Aparecido Ferreira. Deliberação do 
senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação, da Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento e da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde 
e Assistência Social: nº 235/2015, requerendo a convocação da ilustríssima Diretora do Departamento 
Municipal de Fiscalização, Arrecadação e Tributação, para prestar esclarecimentos junto a esta Casa de Leis 
sobre o Projeto de Lei Complementar nº 07/2015, que altera a Lei Complementar 59/2001, o qual está em 
trâmite nesta Casa de Leis. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador João Pinhoni Neto: nº223/215, requerendo que seja oficiado o 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid solicitando que intervenha junto ao Governo 
Estadual para que este destine recursos financeiros para a pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao 
bairro dos Marianos, iniciando-se aproximadamente a 3km na estrada Saturnino Rodrigues de Moraes (bairro 
dos Pereiras), com extensão de aproximadamente 10km no município de Socorro. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador João Pinhoni Neto: nº232/215, requerendo que seja oficiado o 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid solicitando que destine recursos financeiros para 
custeio da Santa Casa de Misericórdia de Socorro (Hospital Dr. Renato Silva). Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador João Pinhoni Neto: nº234/215, requerendo que seja oficiado o Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid solicitando que destine recursos financeiros para aquisição de uma 
roçadeira hidráulica articulada para o município de Socorro, conforme fotos anexas. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador José Carlos Tonelli: n.° 231/2015, requerendo seja oficiado o DER- 
Departamento de Estradas e Rodagens para que realize as seguintes obras na Rodovia Capitão Barduino: 
pintura de faixas de pedestres, pintura das lombadas e melhorias na sinalização. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 233/2015, requerendo que conste em Ata 
um Voto de Congratulação pela comemoração do 73º ano de atividade do Cine Cavalieri Orlandi, destacando a 
importância deste empreendimento que proporciona entretenimento, diversão e cultura para nossos munícipes. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 243/2015, requeiro, ouvido o Plenário, 
observadas as formalidades regimentais desta Casa de Leis, a retirada do Projeto de Lei nº 42/2015 de minha 
autoria, que “dispõe sobre as regras para descarte de medicamentos e dá providências”. Deliberação do 
Plenário: atenda-se;
Requerimento do vereador Pedro Sábio Nunes: n.° 244/2015, requerendo que seja oficiado o 
Excelentíssimo Senhor David Uip, Secretário de estado da Saúde de São Paulo, para que estude a possibilidade 
de destinar um mamógrafo digital para o município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Requerimento do vereador Pedro Sábio Nunes: n.° 245/2015, requerendo que seja oficiado o 
Excelentíssimo Senhor Vice-Governador, Dr. Márcio Luiz França Gomes, solicitando a destinação de recursos 
financeiros para a pavimentação asfáltica da estrada que liga os bairros do Oratório de Cima, Sertãozinho e 
Chave.
|Indicação dos Vereadores João Pinhoni Neto e José Carlos Tonelli, ao senhor Prefeito: nº 708/2015, 
indicando que determine ao departamento competente que disponibilize um ônibus circular a fim de atender 
o Bairro das Lavras de Cima.  
Indicação dos Vereadores Pedro Sábio Nunes e Tarcísio Francisco Sartori Júnior ao senhor Prefeito 
reiterando pedido anterior: n° 721/2015, indicando que sejam tomadas as providências necessárias para 
a revitalização da praça localizada na Rua Capitão Roque de Oliveira Dorta, incluindo a colocação de bancos, 
instalação de um playground, a pintura das instalações e a melhoria na iluminação. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Indicação dos vereadores Lauro Aparecido de Toledo e Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.° 
728/2015, indico que determine ao departamento competente que realize a pavimentação asfáltica das Ruas 
Renato Correia Bueno e Carmélio Artioli, localizadas à margem da Rodovia do Contorno, próximo a rotatória 
que dá acesso à Estrada Vicinal José Lomônico (acesso para o bairro das Lavras de Cima e Bueno Brandão/MG);
Indicações do Vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n° 686/2015, indicando que, junto dos 
setores competentes, realize os estudos necessários para a disponibilização de táxi às pessoas que necessitam 
se locomover da cidade para a Zona Rural como, por exemplo, do Hospital para casa, para atender aos turistas 
que se hospedam em hotéis e pousadas localizadas na Zona Rural, além daqueles que ficam em sítios e chácaras; 

n.º 687/2015, indicando que determine ao departamento de Trânsito que seja realizada a pintura de todas as 
lombadas existentes em nosso município; n.º 730/2015, indicando seja capinado o mato dos terrenos vizinhos 
ao Posto de Saúde e à Escola do bairro do Oratório em razão da proliferação de carrapatos e outros insetos 
nocivos à saúde da população local; n.º 731/2015, indicando que determine ao departamento competente 
a realização do nivelamento, cascalhamento e a instalação de manilhas para melhor escoamento da água, na 
Estrada Municipal do Bairro do Belizário, conforme especifica; n.º 732/2015, indicando que seja feito o reca-
peamento na Rua Romão Francisco dos Santos, localizada no Bairro São Sebastião; n.º 740/2015, indicando 
que determine ao departamento competente que estude a possibilidade de disponibilizar sacolas plásticas ou 
de papel para as farmácias instaladas nos Postos de Saúde de nosso município;
Indicação do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: nº 707/2015,  indicando que, em aten-
dimento ao pedido de moradores, determine ao departamento competente que providencie as seguintes me-
lhorias na Rua Romão Francisco dos Santos, no Bairro São Sebastião: recapeamento das calçadas, pavimentação 
asfáltica, retirada dos matos, eliminação dos locais onde a  água fica empoçada, conserto dos tubos e bueiros 
que se encontram a céu aberto e instalação de rede de esgoto; 
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: nº 710/2015, indicando que 
determine ao departamento de trânsito que providencie a sinalização horizontal na estrada que dá acesso ao 
bairro Antônio Ferreira Barbosa no trecho que compreende o início da estrada para o Bairro das Lavras até a 
guarita do Bairro Antônio F. Barbosa, especialmente a pintura das faixas e instalação de tachas “olho de gato”; 
n.º 725/2015, indicando que determine ao departamento competente que realize a troca do piso de terra da 
raia de bocha do Centro do Trabalhador por um piso sintético, conforme cópia do abaixo assinado em anexo; 
n.º 726/2015, indicando que viabilize a construção de um novo prédio para funcionamento do Posto de Saúde 
no Bairro dos Moraes, tendo em vista a aquisição de um terreno para a construção do mesmo; n.º 727/2015, 
indicando que determine ao departamento competente que dedetize os bueiros das ruas da cidade e em espe-
cial no Cemitério Municipal e suas adjacências;
Indicações do Vereador Luís Benedito Alves de Oliveira ao senhor Prefeito: nº 688/2015, indicando 
que determine ao departamento competente que realize a pavimentação asfáltica defronte a igreja do bairro 
Barão de Ibitinga; n º 689/2015, indicando que determine ao departamento competente que realize a pavimen-
tação asfáltica defronte a igreja do Bairro do Juncal; n º 690/2015, indicando que determine ao departamento 
competente que realize a pavimentação asfáltica defronte a igreja do Bairro do Serrote; n º 691/2015, indican-
do que determine ao departamento competente que realize a pavimentação asfáltica defronte a igreja do Bairro 
do Pinhal; n º 692/2015, indicando que determine ao departamento competente que realize a pavimentação 
asfáltica defronte a igreja do Bairro da Varginha; n º 693/2015, indicando que determine ao departamento com-
petente que realize a pavimentação asfáltica defronte a igreja do Bairro do Currupira; nº 694/2015, indicando 
que determine ao departamento competente que realize a pavimentação asfáltica defronte a igreja do Bairro 
dos Moraes; n º 695/2015, indicando que determine ao departamento competente que realize a pavimentação 
asfáltica defronte a igreja do Bairro do Agudo; n.º 696/2015, indicando que determine ao departamento com-
petente que realize a pavimentação asfáltica defronte a igreja do Bairro do Moquém; n.º 697/2015, indicando 
que determine ao departamento competente que realize a pavimentação asfáltica defronte a igreja do Bairro 
dos Marianos; n.º 698/2015, indicando que determine ao departamento competente que realize a pavimenta-
ção asfáltica defronte a igreja do Bairro da Pedra Branca; n.º 699/2015, indicando que determine ao departa-
mento competente que realize a pavimentação asfáltica defronte a igreja do Bairro Camanducaia do Meio; n.º 
700/2015, indicando que determine ao departamento competente que realize a pavimentação asfáltica defron-
te a igreja do Bairro Camanducaia de Baixo; n.º 701/2015, indicando que determine ao departamento com-
petente que realize a pavimentação asfáltica defronte a igreja do Bairro Camanducaia de Cima; n.º 702/2015, 
indicando que determine ao departamento competente que realize a pavimentação asfáltica defronte a igreja 
do bairro da Lagoa; n.º 703/2015, indicando para que estude junto ao departamento competente criação de 
um cargo de Bibliotecário no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal; 
Indicações da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito: n.° 
684/2015, indicando que determine ao departamento competente que realize o esgotamento de duas fossas 
que estão localizadas no pátio da Escola Maria Odete Frattini no Bairro dos Nogueiras; n.° 685/2015, indican-
do para que determine ao departamento competente para que seja fornecida mão de obra para construção 
da calçada na Rua das Maritacas no Bairro das Lavras de Cima, onde as guias serão doadas por um morador; 
n.° 704/2015, indicando que determine ao departamento competente que estude a possibilidade de instalar 
a iluminação pública no Bairro da Lagoa, conforme especifica; n.° 705/2015, indicando para que determine ao 
departamento competente que providencie a limpeza e capina das margens do Rio do Peixe, mais precisamente 
na ponte existente ao lado da Praça José Rachid Maluf; n.° 706/2015, sugerindo que envie a esta Casa de Leis 
um Projeto de Lei que disponha sobre a criação do evento “Mostra de Artes Plásticas de Socorro” e instituindo 
o “Prêmio Edmur Godoy de Artes Plásticas”;
Indicações do Vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.° 741/2015, indicando que deter-
mine ao departamento competente que realize a pintura das guias entre os blocos 01 e 02 da Rua Estevam 
Bozola, mais precisamente defronte ao nº 546, proibindo o estacionamento de veículos, atendendo ao pedido 
de moradores;  Indicações do Vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: Reiterando pedidos 
anteriores: n.° 709/2015, indicando que determine ao departamento competente que realize a manutenção 
dos paralelepípedos da Rua Tiradentes, nas proximidades do nº 109; n.º 711/2015, indicando a realização de 
estudos junto ao Departamento de Trânsito quanto a possibilidade de instalar placas padronizadas indicativas 
de nomes de ruas no Bairro Santa Cruz; n.° 712/2015, indicando que realize a pavimentação da Rua Regina 
Del Beluz Manias, localizada no Bairro Santa Cruz; n.° 713/2015, indicando que determine ao departamento 
competente que realize a limpeza e desobstrução do bueiro localizado no bairro do Oratório, conforme es-
pecifica;  n.° 714/2015, indicando que seja feito o recapeamento da Rua Maria Helena Carvalho, localizada no 
Jardim Araújo; n.° 715/2015, indicando que seja roçada e feita a limpeza das margens do Ribeirão Nogueiras/
Machado; n.° 716/2015, indicando que seja nivelada e, posteriormente, cascalhada a Rua Emilio Ferreira, loca-
lizada no Bairro Nogueiras, mais precisamente 800 metros após o antigo curtume;  n.° 717/2015, indicando 
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 (estrada que dá acesso a chácara do Bonassa); n.° 
718/2015, indicando que sejam realizados os estudos necessários visando à construção de um Posto de 
Saúde no Bairro Barão de Ibitinga, com médicos, enfermeiros e medicamentos à disposição da população;  n.° 
719/2015, indicando que realize os estudos necessários para a construção de um Posto de Saúde no Bairro 
do Pinhal, com médicos, enfermeiros e medicamentos à disposição da população;  n.° 720/2015, indicando que 
seja feita a pavimentação asfáltica da Rua Pedro Domingues Rissato, localizada no Bairro da Abadia, conforme 
pedido de moradores;  n.º 722/2015, indicando que tome as providências necessárias para coibir as ações de 
vândalos no Cemitério Municipal; n.º 723/2015, indicando providências, em caráter emergencial, visando a 
perfuração de Poços Artesianos Comunitários nos Bairros Visconde de Soutelo e Lavras do Meio, conforme 
solicitação de moradores, bem como os demais bairros que necessitarem; n.º 724/2015, indicando que, em 
atendimento a pedido de moradores, sejam podadas as árvores da Rua Hercules Beneduzzi; n.º 733/2015, 
indicando que determine ao departamento competente que instale um carrinho coletor seletivo de lixo com 
pedal na Rua Andrelino de Souza Pinto, mais precisamente na praça defronte ao borracheiro; n.º 734/2015, 
indicando que determine ao departamento competente que estude a possibilidade de tapar o buraco na Rua 
Justino Tavares de Toledo, Bairro do Saltinho, conforme especifica; n.º 735/2015, indicando que seja recapeada 
a Rua Pedro Vicentini, nas proximidades dos números de 31 a 47, no Jardim Araújo; n.º 736/2015, indicando 
que sejam instaladas grades de proteção e placas de sinalização na ponte existente na Estrada do bairro dos 
Farias, aproximadamente a 800m da entrada do Condomínio Recanto do Bosque, bem como sejam roçadas 
e limpadas as margens da estrada localizada após a referida ponte, à direita, sentido Fazenda Cachoeira; n.º 
737/2015, indicando que sejam tomadas as devidas providências na Rua das Acácias nas proximidades do 
n.º 57, Jardim Bela Vista, especialmente quanto ao desabamento do barranco, a desobstrução do bueiro e a 
substituição da manilha que quebrou com a enxurrada; n.º 738/2015, indicando que seja instalada cobertura 
e assento no ponto de ônibus do Bairro Barão de Ibitinga, conforme especifica; n.º 739/2015, indicando que 
sejam tomadas as providências necessárias para que a  ponte de madeira localizada na Estrada do Bairro dos 
Farias, mais precisamente 800mtrs da entrada do condomínio Recanto do Bosque seja substituída por uma de 
estrutura metálica;
Indicação do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor Prefeito: n.° 729/2015, indican-
do que seja nivelada e cascalhada a estrada que liga o Bairro dos Camilos ao Bairro dos Marianos, conforme 
especifica.

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação:

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 Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 39/2015 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina logradouro público como Rua 
Antonio de Pádua Bonetti, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 40/2015 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina logradouro público como Rua 
Secundino Pires, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 41/2015 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina logradouro público como Rua 
Saturnino Vaz de Lima, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Em única discussão e votação:
Emenda n.º 01 do Projeto de Lei n.º 47/2015, da Comissão Permanente de Justiça e Redação e 
da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento: altera os art. 1.º e 2.º do Projeto de Lei n.º 
47/2015.  Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;

Em primeira discussão e votação:
Projeto de Lei n.º 45/2015 do Vereador Pedro Sabio Nunes: autoriza o Poder Executivo a realizar 
exames ‘Manobra de Ortolani e Manobra de Barlow’ ou teste do quadril em todos os recém-nascidos em 
hospitais do município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 46/2015 do senhor Prefeito: dispõe sobre alterações na Lei Municipal n.º 3.666 de 08-
08-2012 que cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 47/2015 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: concede autorização ao Poder 
Executivo Municipal para utilização dos recursos do duodécimo devolvido pela Câmara Municipal nas áreas de 
educação e saúde e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 48/2015 do Vereador José Carlos Tonelli: dispõe sobre a afixação de placa informando 
o número telefônico do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado, e dá outras 
providências no Município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 49/2015 do senhor Prefeito: denomina Estrada Municipal Felício Raymundo de Souza. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

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

Câmara Municipal

http://www.radiosocorro.com.br

