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Educação de Socorro está 
entre as 200 melhores do Brasil

Quando o assunto é Educação, 
algumas cidades brasileiras ganham 
destaque por seu desempenho bem 
acima da média nacional em oportu-
nidades na área. No entanto, elas são 
exceção no contexto brasileiro, se-
gundo dados do Índice de Oportuni-
dades da Educação Brasileira (IOEB), 
elaborado pelo Centro de Liderança 
Pública (CLP) e que coloca Socor-
ro entre as 200 cidades com mais 
oportunidade de educação no Brasil.

O índice leva em conta a qualida-
de da formação dos professores nas 
escolas, a média de hora aula por dia, 
a experiência dos diretores no cargo 
e o atendimento na rede de educa-
ção infantil. Considerando todas as 
redes municipais de ensino — pú-
blico ou privado — onde estudam 
todas as crianças e adolescentes em 
idade escolar (0 a 17 anos), o país 
ainda deixa a desejar. A nota geral 
do Brasil é de apenas 4,5 pontos em 
uma escala de 0 a 10.

Uma lista elaborada pelos res-
ponsáveis do estudo destaca as 500 
cidades que superam a média nacio-
nal. Socorro é uma dela e encontra-
se na 195ª posição, com 5,3 pontos. 
O resultado é maior que a média 
estadual (5,1) e também que a na-
cional (4,5). O IOEB engloba todas 
as redes educacionais do município 
e contempla todas as crianças e ado-
lescentes em idade escolar, incluindo 
também quem está fora da escola e 
não deveria estar. 

O índice é obtido através do cru-
zamento de dois aspectos gerais: 
índice insumos, que avalia 5 indica-
dores, e índice resultados, que ava-
lia 3 indicadores. Outras cidades da 
região também aparecem na lista 
das 500 cidades com mais oportuni-
dades na educação segundo o estu-
do. Pedreira ocupa a 75ª colocação, 
com 5,4, enquanto Jaguariúna, com 
o mesmo índice de Socorro, apare-
ce em 213º lugar. Amparo (5,2) na 
236ª posição, Águas de Lindóia (5,2) 
na 321ª e Holambra (5,1) na 413ª fe-
cham a lista da região. O destaque 
ficou por conta de Bueno Brandão 
(MG) que ficou na 63ª posição com 
índice de 5,4 pontos.

Com 201 mil habitantes, Sobral 
(CE) é a primeira do ranking de qua-
lidade na Educação. No entanto, em 
uma escala de 0 a 10, o município 
teve um desempenho mediano: ficou 
com 6,1 pontos. 

De acordo com Veveu Arruda, pre-
feito do município, os investimentos 
na qualificação dos docentes, no pla-
nejamento pedagógico e a ampliação 
da gestão escolar explicam o resulta-
do acima da média. “Hoje, cada aluno 
tem um tutor que o ajuda a construir 
seu plano de vida e carreira”, afirmou 
em entrevista a EXAME.com.

Nas redes sociais, diversos edu-
cadores festejaram o resultado so-
corrense no estudo e destacaram 
o empenho dos professores e ges-
tores na busca por melhores condi-
ções de ensino.

O que é o IOEB?
Assinado pelos mesmos auto-

res do Ideb - Reynaldo Fernandes, 
ex-presidente do INEP, e Fabiana de 
Felicio, ex-Diretora de Estudos Edu-
cacionais do INEP -, o IOEB aperfei-
çoa o sistema de controle social da 
educação. O índice identifica quanto 
cada cidade ou estado contribui para 
o sucesso educacional dos indivídu-
os que lá vivem. O IOEB oferece os 
dados sobre a qualidade do ecossis-
tema da educação para crianças e jo-
vens de uma determinada localidade. 
A pergunta a que o IOEB se propõe 
a responder é: qual município e es-
tado oferecem as melhores oportu-
nidades de educação para crianças e 
adolescentes?

Quem coordena o estudo?
O Centro de Liderança Pública 

- CLP é a organização responsável 
pelo IOEB. O CLP desenvolve líde-
res públicos empenhados em pro-
mover mudanças transformadoras 
por meio da eficácia da gestão e da 
melhoria da qualidade das políticas 
públicas. Oferece aos líderes ins-
trumentos práticos para ajudá-los 
a mobilizar e engajar a sociedade 
em mudanças eficazes, com ética e 
responsabilidade. O CLP é uma or-
ganização sem fins lucrativos e apar-
tidária que atua em três frentes de 
trabalho: Mobilização, Educação e 
Gestão da Transformação.

Unidade do Sebrae Móvel volta 
a Socorro na próxima semana

Através de uma forte parceria es-
tabelecida com o Sebrae-SP, através 
do Departamento de Indústria e Co-
mércio da Prefeitura de Socorro, es-
tará de volta à cidade na semana que 
vem a unidade do Sebrae Móvel, en-
tre os dias 14 e 17 de março, na Praça 
da Matriz, com atendimento das 10h 
às 16h.

Trata-se de uma nova ação em que 
o Sebrae-SP pretende levar orien-
tação e informação a empresários, 
proprietários de micros e pequenas 
empresas, futuros empreendedores e 
pessoas interessadas em ter seu pró-
prio negócio. Toda a orientação é feita 
de forma gratuita. 

Segundo o diretor do Departa-
mento de Indústria e Comércio, Paulo 
Fazoli, apesar do Brasil viver um perí-
odo de dificuldades econômicas, es-
peramos que os empresários socor-
renses se mostrem ativos e busquem 

se desenvolverem neste cenário atual 
com as ferramentas oferecidas pela 
Unidade Móvel. “Esta parceria entre 
a Prefeitura da Estância de Socorro 
e o Sebrae –SP vem se desenvolven-
do a cada dia, com ações voltadas ao 
fortalecimento dos empresários so-
correnses, principalmente na busca 
de informações e abertura do MEI 
(Microempreendedor Individual)”, 
afirma Paulo Fazoli.

 O veículo que constitui a unidade 
chega a Socorro equipado com me-
sas e cadeiras, computador, internet 
sem fio e ar condicionado, além de 
material sobre os serviços ofereci-
dos. As informações e duvidas são de 
orientação com profissionais agentes 
técnicos coordenadores do Sebrae, 
para as questões de abertura de em-
presa, planejamento de novo negócio, 
orientação sobre gestão de micro e 
pequenas empresas.
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Portarias

PORTARIA Nº 7174/2016
“Instaura Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

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

Art. 1º - Instaurar competente Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade de Processo, para 
apuração de ato funcional de servidor municipal lotado na Secretaria de Serviços que em tese pode ter 
configurado infração administrativa.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 6.223/2013 de 
27 de fevereiro de 2013, composta por Rodrigo Francisco Cabral Teves - Secretário dos Negócios Jurídicos, 
Matrícula nº 2.312, Presidente, Lauren Salgueiro Bonfá - Procuradora Jurídica, Matrícula nº 2.182, Secretária e 
Darleni Domingues Gigli - Procuradora Jurídica, Matrícula nº 837, Membro Auxiliar Suplente, deverá promover 
a imediata instauração do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei Municipal nº 3.348/2010. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume, dando 
ciência ao imputado e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de março de 2016
 
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 7175/2016
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar o uso do espaço público – Auditório do Centro Administrativo Municipal 
para a solenidade de formatura do Curso de Administração da Faculdade XV de Agosto, no dia 11/03/2016 a 
partir das 18 horas, nos termos do Processo Administrativo protocolo nº 2774/2016-1.

Art. 2º – O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 
autorizado seu uso, respondendo a associação por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.

Art. 3º – É de inteira responsabilidade da Faculdade XV de Agosto, o cumprimento da Lei Estadual 
nº 14.592/2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de 
ônus para a Administração.

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 março de 2016.

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 7176/2016
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar o uso do espaço público – Centro de Eventos João Orlandi Pagliusi, para a 
realização do evento do “2º Veloterra Circuito das Águas”, nos dias 09 e 10 de abril de 2016” conforme 
solicitação do protocolo 001780.

Art. 2º – O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 
autorizado seu uso, respondendo a associação por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.

Art. 3º – É de inteira responsabilidade da Faculdade XV de Agosto, o cumprimento da Lei Estadual 
nº 14.592/2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de 
ônus para a Administração.

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 março de 2016.

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 7177/2016
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar o uso do espaço público Centro de Exposições “João Orlandi Pagliusi”, a 
entidade Escoteiros do Brasil, para a realização do evento do 17º aniversário do Grupo Escoteiro Cavaleiros da 
Paz, onde estarão recepcionando 300 pessoas dos diversos grupos de escoteiros da região, no dia 12 de março 
de 2016 nos termos do protocolo 868/2016.

Art. 2º – O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 
autorizado seu uso, respondendo a entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.

Art. 3º – É de inteira responsabilidade da entidade a fiscalização para o cumprimento da Lei Estadual 
nº 14.592/2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de 
ônus para a Administração.

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 março de 2016.

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 7178/2016
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar o uso do espaço público Centro de Exposições “João Orlandi Pagliusi”, 
para a entidade Asilo dos Velhos José Franco Craveiro, para o evento de uma corrida de aventura “HAKA-
RACE”, nos período de 18 a 20 de março de 2016.

Art. 2º – O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 
autorizado seu uso, respondendo a entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.

Art. 3º – É de inteira responsabilidade da entidade a fiscalização para o cumprimento da Lei Estadual 
nº 14.592/2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de 
ônus para a Administração.

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 março de 2016.

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 3562/2016

“Nomeia Junta Administrativa de Recursos de Infração no Trânsito - JARI e dá outras providências”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e, 
considerando o artigo 4º do Regimento Interno da JARI - Decreto nº 2264, de 29/08/2002. DECRETA:

Art. 1º - A Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI prevista no artigo 16 da Lei 
Federal nº 9503 de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, implantada neste Município 
pela Lei Municipal nº 2826, de 28 de setembro de 1998, fica assim constituída:

A) Presidente:
      Titular – Marcos Rogério de Oliveira
                          Suplente – Adilson Benedito Pereira
B) Representante do Órgão que impõe a Penalidade.
                           Titular – Marcos Roberto de Oliveira Preto
                           Suplente – Helen Soraia de Oliveira
C) Representante dos Condutores de Veículos.
                           Titular – Adilson de Oliveira Cardoso
                           Suplente – Paulo Rogério Fazoli
Art. 2º - Nos termos da Lei o mandato dos membros será de 01 (um) ano a contar da data da posse.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nº 3349 

de 13 de junho de 2014 e demais as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 26 de abril de 2015.
                  
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de Fevereiro de 2016.

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/ 2015 
Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público - Edital nº 01/2015 para 

participarem da atribuição de classes/aulas a partir da 29ª classificação para CONTRATAÇÃO nos termos 
da Lei 3077/2005 no emprego de Professor de Desenvolvimento Infantil, para exercício das funções no 
ano letivo de 2016. A atribuição ocorrerá no dia 16 de março de 2016 às 09h00 na Secretaria Municipal de 
Educação, situado à Av. José Maria de Faria nº 71, nesta cidade.

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

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

Socorro, 10 de março de 2016.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Licitação
TOMADA DE PREÇOS

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

PROCESSO Nº 029/2016/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a Construção de Portais no 
Roteiro Turístico 1ª etapa, com fornecimento de materiais, convênio Nº 081/2015, 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 04/04/2016, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de 
Disponibilização do Edital: 15/03/2016 a 31/03/2016. Período de Cadastro: de 15/03/2016 até 01/04/2016. 
Socorro, 09 de março de 2016.

O Edital completo, memorial descritivo, cronograma, planilha orçamentária, e planta 
necessária 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 – Chefe da Supervisão de Licitação

Departamento Pessoal
C O N V O C A Ç Ã O

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro convoca: SIBELLE RUIZ  portadora do R.G. nº 
27.829.508-3, classificada em 01º lugar no Concurso Público Edital nº 001/2015 para o emprego de  
OPERADOR DE RAIO X, para a escolha de vaga até o dia 14 de Março de 2016 das 8:30 às 11:00 horas 
e das 13:00 das 17:00 horas, na Divisão de Pessoal desta Prefeitura, sita a Av. José Maria de Faria nº 71, o não 
comparecimento acarretará a desistência da vaga.

.
Socorro-SP,  09 de Março  de 2016.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

http://WWW.ssp.sp.gov.br
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Ouvidoria
RELATÓRIO TRIMESTRAL DA OUVIDORIA

A Ouvidoria do Município de Socorro; criada pela Lei Complementar 198/2013; sancionada em 
31/01/2013 e publicada no Jornal Oficial de Socorro na edição número 230, datada de 08/02/2013, por sua 
Ouvidora infra-assinada, vem apresentar o relatório trimestral de suas atividades, conforme segue:

Primeiramente, cumpre-nos informar que, entre os meses de dezembro/2015 a fevereiro/2016, a 
Ouvidoria recebeu um total de 49 (quarenta e nove) manifestações, entre elogios, pedido de informações, 
reclamações, solicitações e denúncias, referentes aos mais variados assuntos relativos à Administração, bem 
como envolvendo diversas Secretarias, conforme planilha 1 abaixo.

Não obstante, saliente-se que dentre as 49 manifestações recebidas pela Ouvidoria, 37 delas foram devidamente 
finalizadas, perfazendo o percentual de 75,51% dos casos solucionados, demonstrado pela planilha 2 abaixo.

Assim, diante dos dados acima expostos, vemos que os números apresentados possibilitam, ao nosso 
ver, uma avaliação positiva quanto aos atendimentos das manifestações apresentadas.

Destarte, sendo o que nos cumpria informar até o momento, concluímos o presente, certos de ser a 
Ouvidoria um importante elo de comunicação, uma vez que possibilita ao munícipe maior proximidade junto 
à Administração Pública, resultando na sua efetiva colaboração para melhorias na prestação de serviços, bem 
como para reafirmar a qualidade dos bons serviços já prestados, contribuindo assim para o desenvolvimento 
do Município.

Socorro, 07 de março de 2016

Atenciosamente,

Daniela Moreira
Chefe da Ouvidoria

                                       
Planilha 1

Departamentos/ 
Assuntos

Quantidade

Limpeza Pública 3

Vigilância em Saúde 3

Estradas Rurais 12

Saúde 6

Meio Ambiente 2

Tributação/Fiscalização 7

Administrativo 6

Obras Urbanas 7

Assistência Social 2

Finanças 1

TOTAL                                                                                      49

          Planilha 2
Tipificação

        
Qtde

Analisadas/ 
Atendidas/ 

Solucionadas
Denúncia 1 1

Elogio 2 2

Informação 5 5

Reclamação 15 10

Solicitação 25 18

Sugestão 1 1

TOTAL 49 37

RELATÓRIO ANUAL DA OUVIDORIA
A Ouvidoria do Município de Socorro; criada pela Lei Complementar 198/2013; sancionada em 

31/01/2013 e publicada no Jornal Oficial de Socorro na edição número 230, datada de 08/02/2013, por sua 
Ouvidora infra-assinada, vem apresentar o relatório anual de suas atividades, conforme segue:

Primeiramente, cumpre-nos informar que, no terceiro ano de suas atividades, a Ouvidoria recebeu 
um total de 166 (Cento e sessenta e seis) manifestações, entre elogios, pedido de informações, reclamações e 
solicitações, referentes aos mais variados assuntos relativos à Administração, bem como envolvendo diversas 
Secretarias, conforme planilha 1 abaixo.

Não obstante, saliente-se que dentre as 166 manifestações recebidas pela Ouvidoria, 124 delas foram 
devidamente finalizadas, perfazendo o percentual de 74,69% dos casos solucionados, demonstrado pela planilha 2 abaixo.

Assim, diante dos dados acima expostos, vemos que os números apresentados possibilitam, ao nosso 
ver, uma avaliação positiva quanto aos atendimentos das manifestações apresentadas.

Destarte, sendo o que nos cumpria informar até o momento, concluímos o presente, certos de ser a 
Ouvidoria um importante elo de comunicação, uma vez que possibilita ao munícipe maior proximidade junto 
à Administração Pública, resultando na sua efetiva colaboração para melhorias na prestação de serviços, bem 
como para reafirmar a qualidade dos bons serviços já prestados, contribuindo assim para o desenvolvimento 
do Município.

Socorro, 07 de março de 2016

Atenciosamente,

Daniela Moreira
Chefe da Ouvidoria

Planilha 1
Departamentos/ Assuntos Quantidade

Estradas Rurais 20

Estradas Urbanas/ Obras 19

Saúde 23

Meio Ambiente 10

Fiscalização/Tributação 21

Administrativo 29

Coleta de lixo 4

Limpeza Pública 2

Turismo/ Cultura 9

Trânsito 9

Assistência Social 2

Segurança 2

Contabilidade/Finanças 1

Habitação 4

Educação 1

Esportes 1

Vigilância em Saúde 5

Licitações 4

TOTAL                                                                                   166

          Planilha 2
Tipificação

        
Qtde

Analisadas/ 
Atendidas/ 

Solucionadas
Denúncia 3 3

Elogio 9 9

Informação 49 45

Reclamação 32 22

Solicitação 69 43

Sugestão 4 2

TOTAL 166 124

Câmara Municipal
Sessão Ordinária de 07 de março de 2016.

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 das Sessões Ordinária e Extraordinária de 15 de fevereiro de 2016. Deliberação do Plenário: 
aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício n.º 028/2016: apresenta a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de janeiro de 
2016. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para 
elaboração de pareceres;
Ofício n.º 029/2016: informa número de lei para sanção e publicação.  Deliberação do senhor Presidente: 
informo os senhores Vereadores que em 04 de março próximo passado foi publicada a Lei n.º 3.982 de 02-03-
2016 que concede autorização ao Poder Executivo para utilização dos recursos do duodécimo devolvido pela 
Câmara Municipal nas áreas de educação e saúde, e dá outras providências; 
Ofício n.º 030/2016: encaminha o Projeto de Lei n.º 05/2016 que “dispõe sobre a alteração do art. 4.º da Lei 
n.º 3.392/2010 que descreve sobre a representatividade na composição do Conselho Municipal Antidrogas”. 
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de 
pareceres;
Ofício n.º 031/2016: encaminha o Projeto de Lei n.º 06/2016 que “autoriza o Poder Executivo a firmar 
instrumento de comodato com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo – AFPESP”. 
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de 
pareceres;
Ofício n.º 035/2016: encaminha o Projeto de Lei n.º 07/2016 que dispõe sobre “convênio a ser celebrado 
com o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SP e o município de Socorro, objetivando a instalação, 
manutenção e funcionamento da 225.ª (ducentésima vigésima quinta) CIRETRAN”. Deliberação do senhor 
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres.

Expediente encaminhado por diversos
Comunicados do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos financeiros destinados a 
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor total de R$ 
295.062,46.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 07/2016 do COMTUR: apresenta as prioridades elencadas pela gestão 2016/2017.  Deliberação 
do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício n.º 03/2016 da Corporação de Guias Mirins de Socorro: comunica que a jovem aprendiz 
Monique de Oliveira, que fez o estágio prático na Câmara Municipal da Estância de Socorro, recebeu o Prêmio 
Destaque de 2015, classificando em segundo lugar.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
senhores vereadores;
Ofício n.º 87/2016 enviado pela Câmara Municipal de Amparo: encaminha para apreciação desta Casa 
a cópia da Moção n.º 02/2016 que manifesta apoio à produção e distribuição imediata de fosfoetanolamina 
sintética (pílula do câncer) para toda a população.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão 
Permanente de Justiça e Redação para a elaboração de parecer; 
Ofício n.º 130/2016 da Câmara Municipal de Amparo: encaminha para apreciação desta Casa a cópia 
da Moção n.º 03/2016 que apela ao senhor Antonio Roberto Martins, Delegado da Receita Federal do 
Brasil, para que mantenha em funcionamento a estrutura de atendimento da Agência da Receita Federal do 
Brasil instalada no município de Amparo/SP.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão 
Permanente de Justiça e Redação para a elaboração de parecer;
Convite do Departamento de Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal da Estância de 
Socorro: convida para participar do 2.º Ciclo de Palestras em Piscicultura que será realizada em 10/03/2016 a 
partir das 19h no Espaço do Produtor Rural “Eng.º Joaquim Gilberto Vieira”.  Deliberação do senhor Presidente: 
à disposição dos senhores vereadores;

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 07/2016-DAF desta Câmara Municipal: encaminhando o Balancete Financeiro referente ao 
mês de fevereiro/2016. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento 
para parecer;
Projeto de Lei n.º 04/2016 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina vias situadas nas proximidades 
do km 1,4 da Estrada Municipal dos Sonhos – Farmacêutico Osvaldo Paiva, conforme especifica. Deliberação 
do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres; 
Projeto de Lei n.º 08/2016 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina via pública como 
Travessa Felício Muciaccito, conforme especifica.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às 
Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres; 
Projeto de Lei n.º 09/2016 de autoria de todos os vereadores: altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 
3976/2015 que concede Subvenção Social ao Lar Dom Bosco. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se 
às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres; 
Moção n.º 01/2016 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: manifesta aplauso à 
Associação Ambientalista Copaíba e colaboradores pelas ações em prol da recuperação e preservação da Mata 
Atlântica. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para 
a elaboração de parecer;
Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 10/2016, requer que seja constado em Ata 
um Voto de Congratulação a Jovem Aprendiz Monique de Oliveira pelo prêmio recebido destaque de 2015, 
ocorrido no dia 24 de janeiro de 2016. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.° 11/2016, requer 
que seja constado em Ata um Voto de Congratulação ao socorrense Eduardo Tadeu Fruchi, pela participação 
no programa Mulher.com, da TV Século 21, divulgando nossa cidade para todo o Brasil e exterior, através da 
internet. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.° 12/2016, requer que 
seja constado em Ata um Voto de Congratulação ao escritor socorrense Carlos Eduardo Marcos Bonfá, pela 
iniciação de pós-doutorado e estudante de poesia brasileira contemporânea. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 13/2016, requer que seja constado em Ata 
um Voto de Congratulação ao piloto socorrense Guimerton Ribeiro, campeão brasileiro de Downhill, pela con-
quista do 4º lugar na ‘14ª edição da Descida das Escadas de Santo’s, ocorrido no domingo dia 14 de fevereiro do 
presente ano, na cidade de Santos, no Estado de São Paulo. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador João Pinhoni Neto: n.° 14/2016, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid, solicitando que interceda ao Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando a destinação de recursos financeiros para a pavimentação asfáltica das se-
guintes vias do município de Socorro:  Estrada do bairro dos Marianos, trecho que se inicia aproximadamente 
há 3 km na estrada Saturnino Rodrigues de Moraes (bairro dos Pereiras), com extensão de aproximadamente 
10 km; Estrada que liga o bairro dos Cardosos até o bairro do Saltinho; Estrada que liga o bairro dos Moraes, 
Lagoa até a Rodovia Capitão Barduino, no bairro do Camanducaia de Baixo; Estrada que liga os bairros do 
Oratório, Sertãozinho, Agudo seguindo ao bairro da Chave; e Estrada que liga o bairro dos Pereiras até o Pico 
da Cascavel. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador José Carlos Tonelli: n.° 15/2016, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid, solicitando que interceda ao Governo Estadual para a destinação 
de recursos financeiros a fim de ser aplicado na infraestrutura urbana do município. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador José Carlos Tonelli: n.° 16/2016, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid, solicitando que interceda ao Governo Estadual a fim de destinar 
recursos financeiros para compra de dois caminhões basculantes “Truck” para o município de Socorro. Delibe-
ração do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: n.° 17/2016, requer que seja constado 
em Ata um Voto de Congratulação aos proprietários do Cine Cavalieri Orlandi pela inauguração da nova sala de 
cinema, destacando a importância deste empreendimento que proporciona entretenimento, diversão e cultura 
para moradores de nosso município e região. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de pesar de autoria de todos os Vereadores: n.° 18/2016, solicita que sejam constados 
em ata votos de profundo pesar pelos falecimentos de Lourdes Carraro Montini, José Luiz de Oliveira, Miguel 
Justino Camarano, Aurélio Carlos Nunes Neto, Josepina Magon Artioli, Laura de Araújo Godoy, Helena Magon 
Zampoli, Amauri Oliani, Aparecida Carlota da Silva, Kiku Itozaku Vianna, Maria Gomes Nogueira. Deliberação 
do senhor Presidente: atendam-se;
Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 19/2016, requer que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Beto Mansur – PRB/SP, solicitando a disponibilização de recursos 
financeiros - emenda parlamentar - no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a área da saúde do 
município de Socorro/SP para a aquisição de equipamentos e reformas de ampliação do laboratório municipal. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.° 20/2016, requer que seja oficiada ao DER 
(Departamento de Estradas e Rodagens) solicitando que seja realizada uma completa limpeza e desobstrução 
da boca de lobo localizada na Rodovia Capitão Bardoino, aproximadamente no Km 127, mais precisamente 
ao lado do ponto de ônibus do Bairro Barão de Ibitinga. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicação dos vereadores Pedro Sabio Nunes e Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor Pre-
feito: n.º 215/2016, indica que sejam tomadas as devidas providências para a revitalização da praça localizada 
na Rua Capitão Roque de Oliveira Dorta, através da colocação de bancos, instalação de um playground, pintura 
e melhoria na  iluminação;
Indicação dos vereadores Lauro Aparecido de Toledo e Pedro Sabio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 
227/2016, indica que seja nivelada e cascalhada a Rua Ângelo Guinato, localizada na Vila Santo André;
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 164/2016, indica a construção de 
calçada e aumento da vazão de água no bueiro na principal rua do Bairro dos Nogueiras,  nas proximidades 
da fabrica de máscaras;  n.º 165/2016, indica que seja realizada a pavimentação asfáltica Rua Ângelo Guinato, 
localizada na Vila Santo André; n.º 166/2016, indica providências para a instalação de iluminação pública no 
Acesso Pompeu Conti – SP008, em especial nas proximidades do km 137; n.º 167/2016, indica a remoção 
do mato existente no fundo da Escola Municipal “Prof. Eduardo Rodrigues de Carvalho”, localizado no bairro 
do Jardim Santa Cruz; n.º 168/2016, indica que seja providenciada a limpeza e capina das margens do lago 
existente no bairro da Pompéia; n.º 169/2016, indica providências para a instalação de iluminação pública na 
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Rua Lydia Siqueira de Souza, no Bairro dos Nogueiras; n.º 170/2016, indica a instalação de duas lombadas na 
Rua Goiás, no Jardim Santa Cruz; n.º 171/2016, indica a poda da árvore existente na Rua Josephina Pagano 
Calafiori, Jardim Calafiori, conforme especifica; n.º 172/2016, indica o nivelamento e cascalhamento da estrada 
que liga o Bairro Lavras do Meio, seguindo até o Bairro do Juncal, conforme especifica; n.º 173/2016, indica o 
recapeamento da Rua Romão Francisco dos Santos, Bairro São Sebastião; n.º 223/2016, indica providências 
para o reparo das calçadas da Rua João Leonardeli, mais especificamente nas imediações aos n.ºs 230 a 466;
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 174/2016, indica que 
determine ao departamento competente que realize estudos a fim de adquirir 01 (um) Caminhão Coletor/
Compactador de Lixo; n.º 175/2016, indica a pavimentação asfáltica da Rua Joaquina Pedroso Pinto, localizada 
a 650m do início da Estrada Municipal Farmacêutico Oswaldo Paiva, lado direito, sentido centro/bairro; n.º 
176/2016, a pavimentação asfáltica da Rua Nove, localizada defronte a Praça Engenheiro Lázaro Domingues de 
Oliveira, próxima à Loja Maçônica “Estrela Socorrense” no bairro Bela Vista, além da colocação de um poste 
com luminária; n.º 177/2016, indica o recapeamento da Rua das Espatodéias, Jardim Bela Vista; n.º 178/2016, 
indica o recapeamento da Rua Bertoldo Klinger; n.º 179/2016, indica a disponibilização de um caminhão para 
a coleta de lixo reciclável, por no mínimo uma vez por semana, na Rua Nagib Jorge; n.º 180/2016, indica a 
disponibilização de um caminhão para a coleta de lixo, por no mínimo duas vezes ao mês, no Bairro dos Cardoso 
até o Pesqueiro Talismã; n.º 181/2016, indica a realização de estudos para a instalação de duas lombadas nas 
proximidades da rotatória situada no cruzamento da Avenida Bernardino de Campos com a Rua Visconde 
do Rio Branco, próximo ao n.º 208 da Avenida Bernardino de Campos e defronte ao Posto de Gasolina na 
Avenida Dr. Hallim Feres; n.º 182/2016, indica a construção de estacionamento a quarenta e cinco graus (45º) 
na Travessa Edwiges Fontana Coelho; n.º 183/2016, indica a pintura de uma faixa de pedestre e instalação de 
placas de sinalização na Rua Antônio Pereira Pinto, defronte a Academia Corpo e Movimento; n.º 184/2016, 
indica a colocação de um poste com luminária na Rua João Siqueira, próximo ao n.º 117, no Bairro da Vila 
Nova; n.º 185/2016, indica a realização de estudos quanto a possibilidade da construção de uma praça de lazer 
com aparelhos para a realização de atividades físicas no terreno pertencente à Prefeitura, localizado na Rua 
Valentim Marcondes no Condomínio San Remo; n.º 186/2016, indica o recapeamento da Rua Dr. Luiz Pizza; 
n.º 187/2016, indica o recapeamento da Rua Antônio Leopoldino; n.º 216/2016, indica que sejam trocadas 
as lâmpadas queimadas na Estrada Municipal Farmacêutico Oswaldo Paiva, mais precisamente na subida de 
acesso à rodoviária; n.º 217/2016, indica a realização de estudos quanto a possibilidade da instalação de um 
aparelho de ar condicionado na sala de coleta de sangue no laboratório municipal; n.º 218/2016, indica a poda 
das árvores, assim como a limpeza dos jardins existentes no Bairro Jardim Bruna Maria; n.º 219/2016, indica 
o recapeamento das ruas do Bairro Vila Nova; n.º 220/2016, indica a poda das árvores, assim como a limpeza 
dos jardins existentes no Bairro Parque Antônio Ferreira Barbosa; n.º 221/2016, indica o recapeamento da Rua 
Dr. Vicente D’Ana; n.º 222/2016, indica o recapeamento da Rua Nicolau Correa Bueno;
Indicações do Vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 188/2016, indica melhorias no 
campo de futebol localizado no Bairro do Saltinho, ao lado da igreja Santa Rita: substituição das traves e da 
rede de gol, bem como demarcação do centro e das laterais do campo de futebol; n.º 189/2016, indica a 
construção de um parque infantil próximo à igreja Santa Rita, no bairro do Saltinho; n.º 190/2016, indica que 
sejam tomadas as devidas providências em relação ao inadequado funcionamento da rede de esgoto instalada 
em frente ao açougue do Bairro do Oratório; n.º 191/2016, indica que sejam trocadas as lâmpadas dos postes 
do Bairro Visconde de Soutelo, por outras de maior potência, conforme especifica; n.º 192/2016, indica que 
sejam niveladas e cascalhadas as seguintes localidades: Rua Dois, localizada em frente à escola do Bairro do 
Visconde de Soutello; e Rua Emílio Constantini, que se inicia na Rodovia Capitão Barduíno e dá acesso à Estrada 
Vicinal Saturnino Rodrigues de Moraes (Bairro dos Pereiras); n.º 193/2016, indica a instalação de lombada 
na Rua Voluntários da Pátria, nas proximidades do n.º 99; n.º 194/2016, indica a poda das árvores existentes 
na Rua Ângelo Rafael Báfero; n.º 195/2016, indica a manutenção do parque existente à Rua Ângelo Rafael 
Báfero, através das seguintes medidas: troca da areia, substituição das traves do gol e reparo dos brinquedos; 
n.º 196/2016, indica a realização de estudos visando a instalação de uma lombada após a ponte, na estrada 
compreendida entre os Bairros Lavras de Baixo e Guardinha; n.º 197/2016, indica que sejam tomadas as 
providências necessárias para melhorias ou substituição das pontes que estão em mau estado de conservação 
nos seguintes bairros: Rio do Peixe; Gramal Grande; Pinhal; Gamelão; Tijuco Preto; e, Currupira; n.º 198/2016, 
indica o alargamento da estrada de acesso ao Bairro dos Cubas, com início a aproximadamente 400m depois 
do término da pavimentação asfáltica, no Bairro Jardim Santa Rosa, conforme mapa anexo; n.º 199/2016, indica 
a realização de limpeza, com frequência, da rua que dá acesso à antiga fonte Santa Maria; n.º 200/2016 indica 
para que providencie, em caráter emergencial, a perfuração de Poços Artesianos Comunitários nos Bairros 
Visconde de Soutelo e Lavras do Meio, bem como realize estudos quanto os demais bairros que necessitam 
dessa melhoria; n.º 201/2016, indica  a instalação de um carrinho coletor seletivo de lixo com pedal na Rua 
Andrelino de Souza Pinto, conforme especifica; n.º 202/2016, a manutenção dos paralelepípedos da Rua 
Tiradentes, nas proximidades do n.º 109; n.º 203/2016, indica estudos quanto a possibilidade de instalar placas 
padronizadas indicativas de nomes de ruas no Bairro Santa Cruz;  n.º 204/2016, indica a pavimentação asfáltica 
da Rua Regina Del Beluz Manias, localizada no Bairro Santa Cruz; n.º 205/2016, indica a limpeza e desobstrução 
do bueiro localizado no Bairro do Oratório, em frente ao Haras; n.º 206/2016, indica o recapeamento da Rua 
Maria Helena Carvalho, localizada no Jardim Araújo; n.º 207/2016, indica a desobstrução e desassoreamento do 
Ribeirão Nogueiras/Machado; n.º 208/2016, indica a realização de estudos quanto a possibilidade de construir 
um Posto de Saúde com médicos, enfermeiros e medicamentos à disposição da população nos Bairros Barão 
de Ibitinga e Pinhal; n.º 209/2016, indica a pavimentação asfáltica da Rua Pedro Domingues Rissato, localizada 
no Bairro da Abadia; n.º 210/2016, indica a instalação de grades de proteção e placas de sinalização na ponte 
existente na Estrada do Bairro dos Farias, a aproximadamente 800m da entrada do condomínio Recanto do 
Bosque e que sejam roçadas e limpas as margens da estrada localizada após a referida ponte, à direita, sentido 
Fazenda Cachoeira; n.º 211/2016, indica providências quanto a Rua das Acácias, proximidades do n.º 57, a fim 
de solucionar os seguintes problemas: desobstrução do bueiro, substituição da manilha que quebrou com a 
enxurrada e problemas causados com o barranco que desabou; n.º 212/2016, indica a instalação de cobertura 
e assento no ponto de ônibus do Bairro Barão de Ibitinga, conforme especifica; n.º 213/2016, indica que seja 
trocada a iluminação pública do Bairro Vila Palmira, por uma iluminação mais potente; n.º 214/2016, indica a 
poda dos coqueiros da Rua João Leonardelli, defronte ao n.º 279; n.º 225/2016, indica que sejam tomadas as 
providências necessárias para a instalação de (02) dois braços de luz nos postes existentes na estrada principal 
do Bairro do Camanducaia de Baixo, mais precisamente na entrada de acesso a residência do Senhor Adão e 
da Senhora Lucimara; n.º 226/2016, indica que determine ao setor competente as devidas providências com 
relação ao prédio público, localizado à Rua Antônio Leopoldino n.º 215, a fim de se prevenir a proliferação de 
animais peçonhentos e insetos transmissores de doença, principalmente da espécie ‘Aedes aegypti’;
Indicações do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor Prefeito: n.º 224/2016, indica a 
realização de estudos quanto a possibilidade de disponibilizar um veículo tipo ‘pick up’ para o Canil Municipal.
Deliberação do senhor Presidente: determino o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei n.º 101/2015 do vereador Pedro Sabio Nunes: denomina via como Rua João Bruno, como 
especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 113/2015 do senhor Prefeito: dispõe sobre a vista e retiradas de autos em repartição 
pública. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 1/2016 do vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina via como Santa Joana, 
como especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei n.º 03/2016 do senhor Prefeito: institui o programa municipal de parcerias público-pri-
vadas. Deliberação do Plenário: pedido de vista do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior aprovado pelo 
Plenário. 

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

Mutirão da Dengue atendeu mais 
de mil casas no sábado passado

A ação multidisciplinar da Pre-
feitura de Socorro, encabeçada pela 
Vigilância em Saúde, para o comba-
te à dengue, batizada de “Arrastão”, 
atendeu mais de mil casas no sábado 
passado. Os moradores dos bairros 
Vila Palmira, Bela Vista e Vila Nova 
receberam em suas casas a visita 
dos agentes de saúde e fiscais da Vi-
gilância para assegurar a eliminação 
de possíveis criadouros do mosqui-
to Aedes aegypti, transmissor dos 
vírus da dengue, chikungunya e zika.

A equipe da Secretaria de Ser-
viço da Prefeitura participa da ação 
quando a remoção de grandes vo-
lumes, como móveis antigos, se faz 
necessária. O que se percebe é que 
ainda existem algumas casas que 
acumulam lixo que podem vir a 

acumular água e, consequentemen-
te, se tornarem criadouros do mos-
quito. A Vigilância pede para que a 
população redobre a atenção para 
este assunto, afinal a dengue pode 
até matar.

Amanhã, o mutirão chegará aos 
bairros Bruna Maria, Cubas e Santa 
Rosa, e nas proximidades do Portal 
Lions (saída para Lindoia), Centro 
de Exposições, Rodoviária, Feira 
Permanente de Malhas e Moda Lo-
jas de Fábrica.

Receba bem os agentes da Prefei-
tura para a inspeção em sua residência, 
evite o acúmulo de água parada para 
combater a proliferação do mosquito 
da dengue, chikungunya e zika. A Pre-
feitura está fazendo a sua parte e con-
ta com a colaboração da população.

CineCidade reúne diversas pessoas na Praça 
da Matriz para sessão de cinema ao ar livre

Aconteceu na noite de quarta-fei-
ra (09), uma sessão de cinema muito 
diferente na Praça da Matriz. Trata-
se do projeto “Cinecidade”, um van 
com equipamentos para projeção de 
filmes movidos à energia solar.

O projeto chegou até Socorro 
através de parceria da Secretaria 
de Cultura da Prefeitura com a Se-
cretaria Estadual de Cultura e CPFL 
Energia. A parceria não gerou cus-
tos para a Prefeitura, que precisou 
somente oferecer as cadeiras.

A primeira sessão foi uma mos-
tra de curta-metragens para as 
crianças, que se divertiram muito 
com a novidade. Logo após, houve 
a exibição do filme “Uma História 
de Amor e Fúria”, do diretor Luiz 

Bolognesi. O filme conta a história 
de um índio guerreiro imortal que 
vê 600 anos do passado e do futuro 
do Brasil enquanto procura a alma 
perdida de sua amada.

O prefeito André Bozola esteve 
no local e, juntamente do secretá-
rio de Cultura Tiago de Faria, para-
benizou a iniciativa. “A população 
deve se sentir privilegiada por rece-
ber tantos projetos culturais deste 
nível, que não são mais exclusivos 
dos grandes centros urbanos” – co-
mentou.

A internauta Ana Luiza Russo 
comentou pelo Facebook: “Muito 
legal! Melhor que no primeiro mun-
do! Em Melbourne (Austrália) tem 
o Moonlight Cinema, mas é pago...”

http://www.radiosocorro.com.br

