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Milhares de pessoas participaram de Ato Cívico 
que celebrou os 188 anos de Socorro

A manhã de quarta-feira, 9 de 
agosto, estava limpa e ensolarada, 
abrilhantando a festa pelos 188 
anos de Socorro. Repentinamente, a 
parte frontal do Palácio das Águias 
foi tomada por centenas de socor-
renses, que por volta das 10h já so-
mavam mais de mil para o desfile do 
Ato Cívico. A passeata desceu pelas 
ruas Campos Salles e Treze de Maio, 
até chegar à Praça da Matriz.

Participaram da celebração es-
tudantes das redes pública e parti-
cular, professores, famílias, frequen-
tadores do Centro de Convivência 
do Idoso, alunos de modalidades 
esportivas e ballet da Prefeitura, 
músicos da corporação Santa Ce-
cília, a tradicional Congada de São 
Benedito & Divino Espírito Santo e 
membros de entidades como Guar-
da Mirim e APAE.

O desfile foi prestigiado por 
muitos socorrenses, dentre os quais 
estavam o prefeito André Bozola, o 
vice-prefeito Edelson Teves, verea-
dores e demais autoridades mu-
nicipais. A organização do evento 
coube às secretarias de Educação e 
Cultura, com apoio da Secretaria de 
Segurança e do Departamento de 
Comunicação e Tecnologia.

O desfile se encerrou na Pra-
ça da Matriz pouco antes das 11h, 
onde então foi recontada a história 
da fundação de Socorro e as autori-
dades presentes discursaram sobre 
o aniversário da cidade. A corpora-

ção musical Santa Cecília tocou os 
hinos nacional e municipal, finalizan-
do o Ato com a canção “Parabéns 
Pra Você”.

Em sua fala, o prefeito André Bo-
zola ressaltou as qualidades naturais 

e do povo socorrense, e comemo-
rou o sucesso do desfile: “Agradeço 
a cada um de vocês que saiu de casa 
para esta celebração. Vamos fazer 
desta data um evento maior a cada 
ano”, afirmou.

Celebração continua com a programação da Festa de Agosto, de hoje até terça-feira. Confira a programação completa na página 08

Secretaria Municipal de Saúde solicita agilidade 
ao estado no retorno de exames de Papanicolau
O secretário municipal de Saúde 

de Socorro, Ricardo Lopes, se jun-
tou a colegas que ocupam a pasta 
em onze cidades da região bragan-
tina para uma reunião com repre-
sentantes da Regional de Saúde 
– DRS7, dia 2 de agosto, em Pedra 
Bela. Dentre as pautas do encontro, 
a cobrança por agilidade na devolu-
ção de exames de Papanicolau en-
caminhados para análise.

Desde o ano passado, a redução do 
quadro de funcionários no CAISM – 
hospital universitário da Unicamp vol-
tado à saúde da mulher e do recém-
-nascido – resultou em longa espera 
para análise e retorno de exames de 
Papanicolau. A municipalidade é res-
ponsável somente pela coleta.

“Seguimos o protocolo do Minis-
tério da Saúde: coletamos a amos-
tra e enviamos para análise. Infeliz-
mente, a redução de funcionários 
causou longos atrasos na devolu-
ção. Desde então, vimos cobrando 
providências, e a situação deve ser 
normalizada em breve”, comenta o 
secretário Ricardo Lopes.

O Departamento Regional de 
Saúde (DRS) anunciou na reunião 
do dia 2 que o governo estadual 

firmou parceria com o Laboratório 
Pio XVII, de Barretos, para estancar 
os atrasos. Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, o prazo de espera 
deve voltar à faixa de 40 dias.

Com a normalização dos retor-
nos, a Secretaria Municipal de Saúde 
aguarda pelo fim da cota máxima de 
149 exames reservada para Socor-
ro, aumentando a quantidade de pa-
cientes atendidas. “Queremos que o 
quadro seja o mesmo de antes, sem 
prejuízo às pacientes”, afirma Ricardo.

O secretário ressalta, ainda, que mes-
mo durante o período de atraso das 
devoluções houve prioridade no aten-
dimento a pacientes que apresentavam 
casos de urgência ou emergência.

Reunião em São Paulo define uso de sistema 
de monitoramento por câmeras na cidade
O secretário municipal de Se-

gurança e Defesa do Cidadão, Wil-
lhams de Morais, e o técnico em 
informática e manutenção de redes, 
Felipe Andreucci, participaram de 
uma reunião na sede da Secreta-
ria Estadual de Segurança Pública, 
em São Paulo, no dia 25 de julho, 
na qual tiveram o primeiro contato 
com o sistema Detecta.

A ferramenta integra informa-
ções de bancos de dados de dife-
rentes órgãos e as correlaciona a 
imagens em tempo real de locais, 
pessoas e veículos, o que permi-
te prontidão nas ações policiais e 
maior eficiência na tomada de de-
cisão. Inicialmente, serão instalados 
captadores de imagens em sete 
pontos da cidade, ainda em estudo.

“A utilização do Detecta vem 
para melhorar o atendimento pres-
tado à população, elevando substan-
cialmente o potencial de ação das 
autoridades policiais de Socorro. A 
municipalidade tem buscado redire-
cionar o foco da Guarda Civil Mu-
nicipal para a contenção de delitos”, 
afirma o secretário Willhams.

A instalação dos equipamentos 
será realizada após formalização 

do convênio entre a prefeitura e o 
Governo do Estado de São Paulo. 
As imagens captadas serão acompa-
nhadas pelo Núcleo de Inteligência 
e Estratégia da GCM em uma Cen-
tral de Monitoramento interligada 
pela rede de fibra ótica.

“O Detecta utiliza o sistema In-
tragov, que basicamente consiste 
em uma estrutura de comunicação 
que abrange todo o estado de São 
Paulo com objetivo de integrar e 
compartilhar dados de diferentes 
órgãos públicos, e cujo acesso é 
restrito”, explica o técnico Felipe.

Através das imagens e infor-
mações do Detecta, o trabalho da 
central de monitoramento visa a 
garantir maior agilidade e eficiên-
cia nas ações coordenadas entre as 
autoridades policiais, seja em situa-
ções repentinas ou atividades inves-
tigativas.

“A adesão a essa plataforma vai de 
encontro a dois compromissos que 
firmamos com os socorrenses: aper-
feiçoar a troca de informações entre 
GCM e polícias Militar e Civil, e implan-
tar uma Central de Monitoramento 
com o uso da estrutura do Cidades Di-
gitais”, ressalta o prefeito André Bozola.
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DECRETOS

DECRETO Nº 3705/2017
“Abertura de Crédito Especial”

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

Art. 1º. - Fica autorizado através da Lei nº. 4075/2017, a abertura na Secretaria da Fazenda/
Diretoria de Contabilidade, de um crédito especial no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta 
Mil Reais), destinados a Subvenção Social para Serviços de Acolhimento Institucional para crianças 
e adolescentes de ambos os sexos de 0 a 18 anos completos.

Art. 2o. - O presente crédito obedecerá à seguinte classificação orçamentária:
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.07.00 SECRETARIA DE CIDADANIA
02.07.01 Departamento de Assistência Social
3.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.3.50.00.00 Transf a Instit. Privadas SFL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
08.244.0045.2.174 Serviços de Acolhimento
TOTAL ...................................................................................................R$ 150.000,00

Art. 3o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da 
anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

02.02.01 . 3.3.90.35.00 . 04.122.0003.2.004 MANUT. DA 
ADMINISTRACAO R$ 50.000,00

02.02.01 . 3.3.90.49.00 . 04.122.0003.2.004 MANUT. DA 
ADMINISTRACAO R$ 100.000,00

TOTAL ................................................................................................. R$ 150.000,00
Art. 4o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Agosto de 2017.

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

DECRETO Nº. 3707/2017
Suplementação de Dotações Orçamentárias

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

Artigo 1º. - Fica aberto na Secretária da Fazenda – Diretoria de Contabilidade um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), para reforço das dotações 
do orçamento vigente:

672 02.10.01 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0018.2.024 SECRETARIA SERVIÇOS R$ 230.000,00
726 02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.195 SECRETARIA SERVIÇOS R$ 270.000,00

     TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ................................................................... R$ 500.000,00
Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do 

excesso de arrecadação a ser realizado, oriundos da fonte de recurso do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM, em conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei 4.320/64 de 17/03/1964, 
no valor de................................................................................................................R$ 500.000,00

Artigo 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Agosto de 2017.

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

DECRETO Nº. 3708/2017
Suplementação de Dotações Orçamentárias

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

Artigo 1º. - Fica aberto na Secretária da Fazenda – Diretoria de Contabilidade um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para reforço das dotações 
do orçamento vigente:

529 02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0044.2.169 SECRETARIA CIDADANIA R$ 30.000,00
559 02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0044.2.169 SECRETARIA CIDADANIA R$ 30.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .................................................. R$ 60.000,00
Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com os recursos, oriundos da 

fonte de recurso do Programa Proteção Social Básica, do Fundo Nacional de Assistência Social, 
conforme segue:

1) Superávit financeiro, art.43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64.........................R$ 50.000,00
2) Excesso arrecadação, art.43, § 1º, inciso II, da Lei 4.320/64.....................R$ 10.000,00
Total.....................................................................................................R$ 60.000,00
Artigo 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Agosto de 2017.

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

DECRETO Nº 3709/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída a seguinte Comissão, para nomeação dos servidores municipais, 
para integrar a       comissão responsável pelo Programa de Educação Ambiental.

- João Batista Preto de Godoy - Secretário de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

- Célia Maria Monte Viam Rocha - Secretária de Educação
- Fernando Montini - Educador Ambiental
- Fernanda Aparecida de Lima - Assessor Pedagógica
- Marcelo Tavares de Oliveira - Engenheiro Ambiental e Urbano
- Giulia Defendi Oliveira - Engenheira Agrônoma

Art. 2º- Os trabalhos de que trata o presente Decreto, serão prestados sem ônus aos 
cofres municipais, porém considerados de relevância pública.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Agosto de 2017.

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Afixado no mural da Prefeitura e publicado no Jornal Oficial de Socorro.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 3711/2017
“Dispõe sobre a criação, administração, gerenciamento e atribuição do gabinete de 

gestão integrada municipal – GGIM”. 
    

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

Art. 1º. Fica criado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM, vinculado direta-
mente ao Gabinete do Prefeito, tendo neste, suporte administrativo e operacional. 

Art. 2º. O funcionamento do GGIM será norteado pelos princípios de ação integrada, da 
interdisciplinaridade e da pluriagencialidade, visando a definição coletiva das prioridades de ação. 

Art. 3º - Compete ao GGIM:
I – promover a articulação conjunta das diversas estratégias de prevenção de violência, 

reforçando as potencialidades na obtenção dos melhores resultados;
II – analisar as informações coletadas e armazenadas pelas instituições de Segurança Pública, 

assim como, receber e analisar as demandas provenientes do Conselho Comunitário de Segurança.
III – discutir conjuntamente os problemas, o intercâmbio de informações, a definição de 

prioridades de ação e a articulação dos programas de prevenção da violência no âmbito municipal;
IV – promover a integração sinérgica na efetiva prática dinâmica e regular de cooperação 

das relações e ações dos múltiplos órgãos das diferentes esferas governamentais municipal, esta-
dual e federal, no Município;

V – intensificar as politicas de ação integrada, articulando as metas de atuação dos di-
ferentes órgãos de segurança pública municipal e estabelecendo planejamentos especializados a 
prevenção da violência, visando a redução nos índices de criminalidade, através de discussões das 
ações estratégicas e/ou táticas no âmbito da segurança publica;

VI – identificar os principais fatos que influem na criminalidade e violência a fim de propor 
conjuntamente soluções objetivando a implementação de ações preventivas, bem como a moder-
nização e qualificação da gestão do conhecimento;

VII – fomentar o aperfeiçoamento dos órgãos integrantes;
VIII – otimizar os recursos disponíveis;
IX – monitorar e avaliar os resultados dos programas implementados;
X – desenvolver e estimular a atuação conjunta dos órgãos que o compõem;
XI – estimular estudos estatísticos e elaboração de relatórios específicos aos temas tratados;
XII – identificar as áreas com maior taxa de criminalidade, bem como quais os tipos de 

crimes mais praticados e estabelecer prioridades com base em análises estatísticas;
XIII – articular de forma que torne mais ágil, eficaz e eficiente a comunicação entre os 

órgãos de segurança pública no município;
XIV - executar as politicas de segurança pública no município;
XV – incentivar programas de prevenção e repressão qualificada da criminalidade;
XVI – promover a interlocução dos órgãos de segurança pública para o planejamento e 

execução de ações integradas em situações emergenciais;
XVII – promover o aperfeiçoamento e a qualificação das instituições de segurança pública 

para a produção de estatísticas a fim de manter constantemente atualizado o banco de dados des-
tas instituições, visando diagnósticos e planejamentos futuros; 

XVIII – identificar demandas e eleger prioridades, com base em diagnósticos;
XIX – sugerir a adoção de politicas públicas, inclusive educativas, que possam refletir de 

forma positiva na prevenção da violência, envolvendo ações de órgãos públicos, particulares e/ou 
não-governamentais;

XX – analisar informações oriundas dos diversos órgãos integrantes do sistema de Segurança Pública;
XXI – criar indicadores que possam medir a eficiência da execução dos planejamentos.
Art. 4º - O GGIM será composto pelos seguintes membros titulares:
a) Prefeito Municipal de Socorro;
b) Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão
c) Secretário Municipal de Cidadania;
d) Comandante da Guarda Civil Municipal de Socorro,
e) Delegado Titular da Delegacia de Polícia Civil;
f) Representante da Policia Militar;
g) Comandante do Posto de Bombeiros;
h) Comandante da Policia Ambiental;
i) Comandante da Policia Rodoviária;
j) Representante do Conselho Tutelar de Socorro;
k) Presidente da Câmara de Vereadores de Socorro;
l) Juiz Corregedor da Comarca de Socorro;
m) Representante do Ministério Público;
n) Representante do Atendimento à Mulher a ao Idoso;
o) Presidente do CONSEG;
p) Representante da OAB;
q) Representante dos Programas de Atendimento ao Menor;
Paragrafo único - Cada órgão que compõe o GGIM deverá designar um suplente título, 

sendo, porém, considerados serviço público relevante.
Art. 5º - As funções dos membros do GGIM não serão remuneradas a qualquer título, 

sendo porém, consideradas servido público relevante
Art. 6º - Para cumprir suas finalidades, o CCIM tem competência para:
I - requisitar dos órgãos públicos municipais locais certidões, atestados, informações e 

cópias de documentos, desde que justificada a necessidade;
II – solicitar aos demais órgãos federais, estaduais e municipais os elementos referidos no inciso anterior,
III – convocar os Secretários Municipais para participar de suas reuniões, sempre que na 

pauta constar assunto relacionado com atribuição de suas pastas.
Art. 7º O GGIM disporá de uma Coordenação, composta pelos seguintes membros:
I – Coordenador-Geral;
II – Coordenador-Executivo;
III – Assessor de Coordenador.
§ 1º Caberá ao Prefeito cargo de Coordenador-Geral
§ 2° O coordenador-Executivo será de livre indicação e nomeado, a cada reunião, por 

consenso e voluntarísmo para o exercício do cargo, devendo haver rodízio entre os membros 
titulares a cada reunião.

§ 3º O assessor de Coordenação terá atividade subordinada ao GGIM e será exercício por 
indicação do Coordenador Geral, sob aprovação dos membros por consenso.

Art 8º. São atribuições do Coordenador-Geral do GGIM:
I – orientar e controlar as atividades desenvolvidas do GGIM;
II – Identificar, com os demais membros, temas prioritários para a segurança pública no 

município e construir grupos de trabalho, para analisar, propor estratégias para a segurança pública 
no município e construir grupos de trabalho para analisar, propor estratégias e metodologias de 
monitoração dos resultados de ações relativas a estes temas específicos;

III – incentivar a produção de indicadores criminais através de fontes alternativas às polícias 
(pesquisa de vitimização, etc)

IV – garantir um planejamento onde a inteligência e a estatística trabalhem de forma integrada;
V – promover medidas destinadas ao cumprimento das decisões;
VI – consolidar e manter o Gabinete de Gestão Integrada Municipal;
Art. 9º - são atribuições do Coordenador-Executivo do GGIM:
I propor previamente a temáticas que deverão ser discutidas no GGIM tomando como 

base os assuntos emergentes e pertinente ao grupo;
II – conduzir as reuniões, facilitando o andamento e intermediando os membros presentes:
III – a medição deve ser organizada tomando como base os princípios da democracia, da 

ética, do respeito às temáticas que nortarem a segurança pública.
Art. 10º São atribuições do Assessor de Coordenação do GGIM:
I - organizar, protocolar, preparar, expedir, disponibilizar e arquivar os documentos do GGIM;
II – coletar e sistematizar as informações produzidas pelas instituições, visando subsidiar 

as reuniões do GGIM;
III – disponibilizar o livro ata para registro;
IV – manter atualizados e organizados os manuais organizacionais e o acervo bibliográfico 

para o funcionamento do GGIM
V – Intermediar os contatos e intercâmbios de informações e procedimentos com por 

diversos órgão públicos ou particulares, de interesse do GGIM;
VI – elaborar relatórios de atividades semestralmente.
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PORTARIA Nº 7647/2017
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, Diogo Pereira do Nascimento, contador da Prefeitura, C.R.C. 
1SP nº 256.967/0-3, e Acácio José Zavanella, Secretário Municipal de Turismo para, 
respectivamente, exercerem as funções de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO para os 
recursos de Equipamentos e Serviços oriundos  da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo/ 
Departamento de Apoio a Desenvolvimento das Estâncias – DADE. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Agosto de 2017.

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

LEIS

LEI Nº 4080/2017
  “Denomina a Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Prof. Elisabeth Frias Pares, 

de Prefeito Maurício de Oliveira Santos” 

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E 
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica denominada de “Prefeito Maurício de Oliveira Santos” a Quadra 
Poliesportiva da Escola Municipal Prof. Elisabeth Frias Pares.  

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de agosto de 2017.

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

LICITAÇÕES

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

(Reabertura, devido ata deserta)
PROCESSO Nº 059/2017/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de 
engenharia visando a Continuidade na Implantação da Infra Estrutura, Sistema de 
Drenagem de Águas Pluviais, Sistema de Drenagem de Lixiviados e Finalização da 
Impermeabilização da Base (última camada) no Aterro Sanitário Municipal, com 
fornecimento de materiais, que será financiada através de recursos do Governo do 
Estado de São Paulo – Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Convênio – 
FEHIDRO – 2016-Mogi–543, Contrato FEHIDRO nº 206/2016, 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 
09h30min do dia 05/09/2017, e reunião de Licitação às 09h e 40min. Período de Disponibilização 
do Edital: 11/08/2017 a 31/08/2017. Período de Cadastro: de 11/08/2017 até 01/09/2017. 
Socorro, 07 de agosto de 2017.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, e 
plantas necessárias serão disponibilizados 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

CIDADANIA

CHAMAMENTO PÚBLICO
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto Secretaria 
Municipal de Cidadania o seguinte processo:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 - Objeto: Seleção de organização da sociedade 
civil, a receber recursos financeiros para prestação de serviços de acolhimento institucional para 
crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Fundamento: Lei Federal 
nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e demais alterações e Decreto Municipal nº 3.695/2017. Dispo-
nibilização do Edital: De 11/08/2017 até 11/09/2017. Socorro, 10 de agosto de 2017.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no link CHAMAMENTO, e 
maiores informações podem ser obtidas junto à Comissão de Seleção da Secretaria Municipal de 
Cidadania.

Patrícia Toledo da Silva
Gestora para Chamamento Público

PORTARIA N.º 7646/2017
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 por pedido de demissão:
- Príncia Salles Santos - CTPS 27256 - Série 150-SP, contratada temporariamente para o 

ano letivo de 2017 no emprego de Professor Adjunto I, a partir de 01 de Agosto de 2017.
- Bruna Campanelli Bueno Fernandes Francischetti - CTPS 98938 Série 00296-SP, 

contratada temporariamente para o ano letivo de 2017 no emprego de Professor Adjunto I, a 
partir de 04 de Agosto de 2017.

- Nelson Mendes Martins - CTPS 006062 - Série 575-SP, ocupante do emprego perma-
nente de Servente a partir de 04 de Agosto de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Agosto de 2017.
       
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIAS
PORTARIA Nº 7643/2017

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 por necessidade dos serviços a servidora Jaqueline Tanasóvia - CTPS 
79931 Série 00375-SP, ocupante do emprego em comissão Assessor Administrativo- ref. 20 para 
responder por Renata Herrera Zanon Florêncio - Chefe de Supervisão de Compras – ref. 40, 
durante o gozo de suas férias regulamentares concedidas no período de 07 a 21/08/2017 – 15 
(quinze) dias,  fazendo jus a diferença entre os respectivos vencimentos. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Agosto de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Municipal 

PORTARIA Nº 7644/2017
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

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

Art. 1º - Suspender  a partir de 01 de Agosto de 2017, os efeitos da Portaria nº 7158/2016, 
que designou a servidora Alessandra Tovazzi Montini -  CTPS 71424 Série 00282-SP, para 
ocupar a função de suporte pedagógico como Professor Coordenador da E.M. Profª Beatriz Do-
mingues de Lima, retornando para o emprego permanente de origem como Professor de Educação 
Básica I – PEB I – Nível  V – ref. 6.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Agosto de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Municipal 

PORTARIA Nº 7645/2017
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 a partir de  01  de Agosto  de 2017 a  servidora  abaixo descrita, para 
ocupar a função de suporte pedagógico como PROFESSOR COORDENADOR nos termos 
da Lei Complementar nº  171/2011 Capítulo III Seção VII artigo 53:

Nome Emprego perma-
nente Sede

Lediane Souza Bruno Oliani - CTPS 66651  Sé-
rie  00263-SP.

Professor de Educação 
Básica I 

E.M. Profª Beatriz Domingues 
de Lima

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Agosto de 2017.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Municipal

Art. 11º – As reuniões do GGIM serão:
I - ordinárias;
II – extraordinárias
§ 1º As reuniões instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros
§ 2º As decisões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal serão tomadas por consenso 

de seus membros, sendo preservadas plenamente a autonomia e a identidade de seus membros.
§ 3º Das reuniões referidas nos incisos I e II deste, por consenso dos membros titulares 

do GGIM, poderão participar, como convocados especiais, outros dirigentes de órgãos vinculados 
à área de segurança pública, assim como aqueles que tiverem envolvimento com situação pontual 
a ser analisada na reunião,

§ 4º Os convidados especiais, quando participarem das reuniões, não terão direito a voto.
Art. 12º - As reuniões serão realizada trimestralmente e convocadas pelo Coordenador-

-Executivo, através de seu assessor com, no mínimo, 10 (dez dias) de antecedência.
Parágrafo Único – A ata da reunião anterior deverá ser encaminhada para  os membros 

do GGIM juntamente com a convocação e pauta da reunião seguinte pra análise, apreciações 
aprovação prévia

Art. 13º – As reuniões ordinárias terão o seguinte desenvolvimento:
I – abertura;
II- apreciação e aprovação da ata anterior;
III – leitura da pauta;
IV – pedido de inclusão de assuntos;
V – deliberação dos assuntos em pauta;
VI – assuntos gerais;
VII – encaminhamentos
VIII – encerramento.
Art. 14º – As reuniões extraordinárias ocorrerão por convocação do Coordenador-Geral, 

mediante provocação de qualquer um dos membros.
§ 1º Dependendo da urgência, a convocação poderá ser imediata.
§ 2º Nas reuniões extraordinárias serão tratados exclusivamente os assuntos pelos quais 

foram convocados
Art. 15º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de agosto de 2017.

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

DECRETO Nº. 3712/2017
“Proíbe a venda de vasilhame de vidro durante as Festividades de Agosto 2017”.  

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando que esta cidade tradicionalmente acolhe com muita 
alegria um grande público, entre visitantes e moradores, durante o período das Festividades de 
Agosto, visando proporcionando-lhes um sadio descanso e diversão segura; Considerando que 
as Festividades de Agosto e Festa do Morango serão comemoradas na Praça Coronel Olímpio 
Gonçalves dos Reis e Nove de Julho, onde esses locais serão considerados como “Praça de 
Eventos”, e se espera um grande público em ambos os eventos; Considerando ainda que a venda 
de bebidas envasadas em vasilhames de vidro oferece perigo aos cidadãos. DECRETA:

Art. 1º - Fica terminantemente proibida a comercialização de bebidas em recipientes de 
vidro, bem como a utilização de vasilhames de vidro na Praça Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis 
e Praça Nove de Julho e adjacências no período de 11 a 16 de Agosto de 2017. 

Art. 2º - O não atendimento ao Decreto acarretará em penalidades previstas em Lei.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Agosto de 2017.

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



Página 04 Socorro, 11 de agosto de 2017

por parte de todos os Senhores Vereadores que compõe essa Egrégia Casa de Leis, o 
incluso Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro 
para o quadriênio de 2018 a 2021, e dá outras providências”.
Esta Lei estabelece o Plano Plurianual do Município de Socorro nos termos do artigo 
165, § 1º, da Constituição Federal, contemplando as despesas de capital e outras delas 
decorrentes, e para aquelas relativas aos programas de duração continuada, assim 
integram a presente lei os seguintes anexos:
Anexo I – Fontes de financiamento dos programas governamentais;
Anexo II – Descrição dos programas governamentais/metas/custos;
Anexo III – Unidades executoras e ações voltas ao desenvolvimento do programa 
governamental;
Anexo IV – Estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras.
Desta forma, solicito a apreciação dos Nobres Vereadores do presente Projeto de Lei, 
com sua consequente aprovação do mesmo.
Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração e apreço a 
Vossa Excelência, extensivos a todos os Senhores Vereadores.

PROJETO DE LEI Nº 74/2017
“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para 
o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.” 

(Preâmbulo Usual)

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal 
para o exercício financeiro de 2018, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária 
e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de 
maio de 2000.
§ 1º - Integram a presente Lei os seguintes anexos:
Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais por Metas de Indicadores e Custo.
Anexo VI – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa 
Governamental.
Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:
Demonstrativo – Metas Anuais;
Demonstrativo – Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;
Demonstrativo – Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
Demonstrativo – Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;
Demonstrativo – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Demonstrativo – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, 
e
Demonstrativo – Riscos Fiscais.
§ 2º - As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o 
exercício de 2018 poderão ser aumentados ou diminuídos nos Anexos V e VI do parágrafo 
anterior, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar 
o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender às necessidades da população.
§ 3º - Se durante a execução orçamentária ocorrer quaisquer alterações no orçamento 
que importem em retificação nas metas ou custos dos programas estabelecidos nas 
planilhas do Plano Plurianual e desta Lei, bem como, em razão de abertura de créditos 
adicionais, a Administração deverá, na forma estabelecida pelo projeto AUDESP – 
Auditoria Eletrônica
de Órgãos Públicos, do Tribunal de Contas de São Paulo, informar as modificações nas 
peças de planejamento nos prazos estabelecidos nas Instruções Consolidadas do TCESP.
§ 4º - Fica autorizado a convalidar no Plano Plurianual 2018/2021, as eventuais alterações 
nos Anexos V e VI da presente Lei.
Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e 
Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, observando-se os 
seguintes objetivos:
I. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
II. Dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e 
superior;
III. Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
IV. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior 
eficiência de trabalho e de arrecadação;
V. Assistência à criança e ao adolescente;
VI. Melhoria da infraestrutura urbana;
VII. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através 
do Sistema Único de Saúde, e
VIII. Austeridade na gestão dos recursos públicos.
Art. 3º A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta Orçamentária ao Executivo até 
31 de Julho de 2017.
Parágrafo único: O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal, até 
60 (sessenta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os 
estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2018, inclusive da receita corrente 
liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.
Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as 
diretrizes fixadas nesta lei, o artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, a Lei 
Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar nº. 101, de 04 
de maio de 2000 e, obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio 
entre receitas e despesas para cada fonte de recursos, abrangendo os Poderes Executivo 
e Legislativo, suas Autarquias e seus Fundos.
§ 1º - A Lei Orçamentária anual compreenderá:
I. o orçamento fiscal;
II. o orçamento de investimento das empresas, e
III. o orçamento da seguridade social.
§ 2º - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam 
definidas as fontes de recursos.
§ 3º - Na execução do orçamento deverá ser indicada em cada rubrica da receita e em 
cada dotação da despesa a fonte de recursos, bem como o código de aplicação, que se 
caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.
Art. 5º É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou 
com dotação ilimitada.
Art. 6º A proposta orçamentária para o ano 2018, conterá as metas e prioridades 
estabelecidas no Anexo VI que integra esta lei e ainda as seguintes disposições:
I. as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para 
o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou 
diminuição dos serviços a serem prestados;
II. Na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o 
incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;
III. As receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em agosto de 2016, 
observando a tendência de inflação projetada no PPA;
IV. As despesas serão fixadas no mínimo por elementos, obedecendo às codificações da 
Portaria STN nº. 163/2001, e o artigo 15, da Lei nº 4.320/1964;
V. Não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior 
ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária, e
VI. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados 
exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 
diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015
Publicação do Parecer Prévio do TCESP em atendimento ao despacho proferido pelo 

senhor Presidente em 07 de agosto de  2017

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues

P A R E C E R
TC-002646/026/15 
Prefeitura Municipal: Socorro
Exercicio: 2015
Prefeito: André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Períodos: (01-01-15 a 21-06-15) e (07-07-15 a 31-12-15) 
Substituto Legal: Vice-Prefeito – Edelson Cabral Teves 
Períodos: (22-06-15 a 06-07-15) 
Advogados: Daniela (OAB/SP nº 250.394.573) e Rodrigo Francisco Cabral Teves (OAB/
SP nº 235.911) outros.

APLICAÇÃO NO ENSINO 27,85%
DESPESAS COM FUNDEB 99,55%
MAGISTÉRIO - FUNDEB 88,85%

DESPESAS COM PESSOAL 45,37%
APLICAÇÃO NA SAÚDE 31,19%

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO   3,53%

A Colenda Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em ses-
são realizada em 16 de maio de 2017, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo Ro-
drigues, Relator, Renato Martins Costa, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, decidiu 
emitir parecer favorável, às Contas do Senhor André EduArdo BozolA dE SouzA Pinto, 
Chefe do EXECutiVo dE SoCorro, no exercício de 2015, com recomendações.
O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópia, indepen-
dentemente de requerimento, no Cartório do Conselheiro Relator.
Publique-se.
São Paulo, 23 de maio de 2017.

RENATO MARTINS COSTA  
Presidente 

EDGARD CAMARGO RODRIGUES
Relator

COMUNICADO 
PLANO PLURIANUAL E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, em atendimento ao disposto no artigo 253, 
do Regimento Interno deste Legislativo, faz publicar o Projeto de Lei n.º 73/2017, do 
senhor Prefeito, que “dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro para o 
quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências” e o Projeto de Lei n.º 74/2017, do 
senhor Prefeito, que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execu-
ção da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências” e 
informa que a íntegra dos projetos encontram-se à disposição da população na Secretaria 
da Câmara e que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação de emendas ao 
projeto, pelo prazo de dez dias, através de manifestação de, pelo menos, 5% (cinco por 
cento) do eleitorado do Município.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 07 de agosto de 2017.
Lauro Aparecido de Toledo – Presidente 

PROJETO DE LEI Nº 73/2017
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio de 2018 a 2021 e 
dá outras providências.

(Preâmbulo Usual)

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Socorro, para o período de 
2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na 
forma dos anexos desta Lei.
Art. 2º - Os objetos e metas da Administração para o quadriênio 2018/2021 serão 
financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.
Art. 3º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Socorro para o 
quadriênio de 2018/2021, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, 
e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas seguintes 
planilhas:
I- Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
II- Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa 
Governamental;
III - Anexo IV- Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.
Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos que acompanham esta Lei estão orçados a 
preços correntes com projeção de inflação de 6% (seis por cento) ao ano.
Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a 
inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo através de Projeto 
de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.
Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual 
poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos 
adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.
Parágrafo único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder 
Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las 
com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária 
Anual.
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e 
respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam 
para a realização do objetivo do Programa.
Art. 8º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão extraídas 
dos Anexos desta Lei.
Art. 9º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá 
ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de Julho de 2017.
a)André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

MENSAGEM
Senhor Presidente,
Venho pelo presente encaminhar por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação 

CÂMARA MUNICIPAL
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I. Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização 
do mercado imobiliário;
II. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, 
inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições 
criadas por legislação federal;
III. Revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a 
justiça fiscal;
IV. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços 
prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
V. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana 
municipal;
VI. Revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
VII. Revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Inter vivos e de Bens 
Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis;
VIII. Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos 
e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
IX. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação 
de tributos, e
X. Incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros 
de mora.
XI. Utilizar o protesto extrajudicial em cartório da Certidão de Dívida Ativa e a inserção 
do nome do devedor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito.
Art. 17. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento 
de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e equivalerá a 0,5% 
(meio por cento) da receita corrente líquida.
Parágrafo único – Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de setembro 
de 2018 para os fins de que trata o “caput” deste artigo, poderá ser utilizada como fonte 
de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.
Art. 18. O Poder Executivo autorizado a realizar, até o limite de 20% (vinte por cento) 
da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro.
Art. 19. Nos moldes do artigo 165, §8º da Constituição Federal e do artigo 7º, I, da Lei 
Federal nº 4.320/1964, a lei orçamentária poderá conceder, até 25% (vinte e cinco por 
cento) para o Executivo abrir créditos adicionais suplementares, decorrente do excesso 
de arrecadação, superávit financeiro ou superávit orçamentário.
Art. 20. A lei orçamentária poderá conceder ate 25% (vinte e cinco por cento) para 
abertura de créditos adicionais suplementares, dentro do mesmo programa, no âmbito 
da mesma unidade orçamentária e dentro da mesma categoria econômica de despesa e 
fonte de recurso, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada 
nesta lei.
II - A entidade beneficiada deverá movimentar os recursos em conta bancária específica 
e os pagamentos deverão ser efetuados através de cheque nominal, ordem bancária, 
transferência eletrônica ou qualquer outro meio em que fique identificado o beneficiário 
final da despesa;
III - Os recursos recebidos pela entidade, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente 
aplicados em caderneta de poupança se a previsão de seu uso for igual ou superior a um 
mês, ou em fundo de aplicação de curto prazo ou operação de mercado lastreada em 
títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos se verificar em prazos menores 
que um mês. Auferidas tais receitas, estas serão obrigatoriamente computadas a crédito 
do repasse e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade; e
IV - As despesas com tarifas bancárias, escritórios correrão por conta da entidade.
Parágrafo único - Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade poderá autorizar, 
mediante justificativa e critérios, o pagamento em espécie a fornecedores e prestadores 
de serviços, por meio de fundo fixo de caixa, desde que identificados no recibo ou nota 
fiscal pertinente o beneficiário final.
Art. 25. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos 
Estados e da União, somente poderá ser realizado:
I. caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, 
previstas no art. 23, da Constituição Federal;
II. se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;
III. sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, e
IV. se houver previsão na lei orçamentária.
Art. 26. As despesas com publicidade e propaganda serão destacadas em especifica 
categoria programáticas, sob denominação que permita sua clara identificação.
Art. 27. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa sem 
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 28. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade 
na alocação de recursos orçamentários em relação a projetos novos, salvo projetos 
programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.
Parágrafo único – A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível 
se estiver previsto no PPA e na LDO, e após adequadamente atendidos os em andamento, 
observado o disposto no “caput” deste artigo.
Art. 29. Caso o projeto de Lei Orçamentária não seja devolvido para sanção até o 
encerramento da sessão legislativa, conforme determina o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação 
poderá ser executada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação.
Art. 30. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na 
classificação da receita e da despesa o código de aplicação, conforme norma do AUDESP.
Art. 31. O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o Governo 
Federal e Estadual por intermédio de seus órgãos da administração direta ou indireta 
para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 32. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de Julho de 2017.
a)André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

MENSAGEM
Senhor Presidente,
Venho pelo presente encaminhar por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação 
por parte de todos os Senhores Vereadores que compõe essa Egrégia Casa de Leis, o 
incluso Projeto de Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração 
e execução da Lei Orçamentária para o Exercício de 2018, e dá outras providências”.
Esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o 
Exercício Financeiro de 2018, orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária e 
dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Federal nº 101 de 04 de maio de 2000 e dá 
outras providências.
Integram a presente Lei os seguintes anexos e demonstrativos:
Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais por Metas de Indicadores e Custo.
Anexo VI – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa 
Governamental.
Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:
Demonstrativo – Metas Anuais;
Demonstrativo – Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;
Demonstrativo – Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
Demonstrativo – Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;
Demonstrativo – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

Parágrafo único - Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão 
conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos 
cronogramas físico-financeiros.
Art. 7º Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo e o Legislativo 
editarão ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso.
§ 1º - As receitas e despesas, conforme as respectivas previsões serão programadas em 
metas de arrecadação e de desembolso mensais.
§ 2º - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este 
artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, 
conforme os resultados apurados em função de sua execução.
Art. 8º Observado o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e movimentação 
financeira, para cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas 
no Anexo de Metas Fiscais e sobre o de projetos, separadamente, calculado de forma 
proporcional à participação de cada Poder.
§ 1º - Excluem da limitação de empenhos as despesas que constituem obrigações 
constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços 
da dívida, bem como se buscará preservar as despesas abaixo hierarquizadas:
I – com alimentação escolar;
II – com atenção à saúde da população;
III – com pessoal e encargos sociais;
IV – com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45, 
da Lei Complementar nº. 101/2000;
V – com sentenças judiciais de pequena monta e os precatórios; e
VI – com projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências 
voluntárias;
§ 2º - Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo 
comunicará ao Poder Legislativo o ocorrido e, solicitará do mesmo, medidas de contenção 
de despesas, acompanhado da devida memória de cálculo e da justificação do ato.
Art. 9º Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio tributário 
com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou 
beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em 
renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do 
orçamento da receita, bem como, serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário 
e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.
Parágrafo único - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida 
ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser 
cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.
Art. 10. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema 
de pessoal, particularmente do plano de carreira e de cargos e salários, incluindo:
a) a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
b) a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação 
e alteração de estrutura de carreira;
c) o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente 
necessárias, respeitada a legislação municipal vigente; e
d) a revisão do regime jurídico dos servidores.
§ 1º - As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação 
orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes, e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 101/2000.
§ 2º – Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de 
sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de 
modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.
Art. 11. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, 
somada com os onze meses imediatamente anteriores, verificada ao final de cada 
quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% da receita corrente líquida 
apurada no mesmo período.
§ 1º - O limite de que trata este artigo está assim dividido:
I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, e
II. 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
§ 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão 
computadas as despesas:
I. de indenização por qualquer motivo, incluindo aquelas oriundas de demissão de 
servidores ou empregados;
II. relativas a incentivos à demissão voluntária;
III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o 
“caput” deste artigo;
§ 3º - O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, 
caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000:
I. redução de vantagens concedidas a servidores;
II. redução ou eliminação das despesas com horas-extras;
III. exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão, e
IV. demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 12. No exercício de 2018, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa 
houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e 
II, do §1º do artigo anterior, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento 
de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de 
prejuízo para a sociedade, devidamente comprovado.
Parágrafo único - A autorização para a realização de serviços extraordinários, no 
âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no “caput” deste artigo, é de 
exclusiva competência da Secretaria de Administração.
Art. 13. Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão-de-
obra a ser contabilizada como “Outras Despesas de Pessoal”, de que trata o § 1º, do 
artigo 18, da Lei Complementar nº 101/2000, referem-se à contratação de mão-de-obra 
cujas atividades ou funções guardem relação com as atividades ou funções previstas no 
Plano de Cargos ou Empregos dos Servidores Públicos Municipais, ou ainda, atividades 
inerentes à Administração Pública Municipal.
§ 1º – Ficará descaracterizada a substituição de servidores quando a contratação 
dos serviços envolverem, também, o fornecimento de materiais ou a utilização de 
equipamentos próprios do contratado ou de terceiros.
§ 2º - Quando a contratação dos serviços guardar a característica descrita no parágrafo 
anterior, a despesa deverá ser classificada em outros elementos de despesas, que não o 
“34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.
Art. 14. O Poder Executivo por meio do sistema de controle interno fará o controle dos 
custos e avaliação de resultados dos programas.
Parágrafo único – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita 
diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar 
o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.
Art. 15. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-
se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, 
os limites dos incisos I e II, do artigo 24 da Lei nº. 8.666, de 1993, alterada pela Lei nº. 
9.648, de 1998.
Art. 16. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo 
sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:
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Ofício n.º 162/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 19/2017, do 
Vereador Franks Fernando Felix do Prado,  que “solicita informações sobre a prestação 
dos serviços de guincho no município de Socorro”.  Deliberação do senhor Presidente: 
à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 163/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 20/2017, 
do Vereador Franks Fernando Felix do Prado, que “solicita informações sobre a licitação 
para a Socorro Agroshow 2017”. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Ofício n.º 164/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 21/2017, do 
Vereador Franks Fernando Felix do Prado, que “solicita informações sobre a prestação de 
serviços, valores gastos e tributos arrecadados por ocasião da Socorro Agroshow 2017”.  
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 165/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 22/2017, do 
Vereador Franks Fernando Felix do Prado, que “solicita informações sobre o Festival de 
Inverno 2017”.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 166/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 23/2017, do 
Vereador Franks Fernando Felix do Prado, que “solicita planejamento anual da Secretaria 
Municipal de Cidadania”. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 167/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 24/2017, 
do Vereador Franks Fernando Felix do Prado, que “solicita informações sobre a avaliação 
de desempenho dos servidores públicos do Poder Executivo”. Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 168/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 25/2017, do 
Vereador João Pinhoni Neto, que “solicita informações sobre a possibilidade de aumento 
do tempo de permanência em área de zona azul”. Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores;
Ofício n.º 170/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 27/2017, do 
Vereador Marcelo José de Faria, que “solicita informações sobre os motivos para o não 
funcionamento da nova escadaria da Prefeitura”. Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores;
Ofício n.º 176/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 28/2017, do 
Vereador Jose Paschoalotto, que “solicita informações sobre a inauguração do novo canil” 
e esclarecendo que o novo canil aguarda a realização de obras de adequação. Deliberação 
do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 177/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 29/2017, 
do Vereador Jose Paschoalotto, que “solicita informações sobre a instalação da Unidade 
de Terapia Intensiva - UTI” e esclarecendo os procedimentos realizados e as etapas vin-
douras do processo de instalação. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Ofício n.º 179/2017-AG: encaminha resposta ao Requerimento n.º 103/2017, do Ve-
reador Franks Fernando Felix do Prado, esclarecendo que a Secretaria Municipal de Ci-
dadania não participou da organização do “Desafio do Bem” e desconhece os valores e 
repasses para quaisquer entidades do município.  Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores.

Expediente encaminhado por diversos
Comunicados do Ministério da Educação: informam a liberação de recursos finan-
ceiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação no valor total de R$ 236.757,20.  Deliberação do senhor Presidente: 
à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 545/2017 do Ministério Público do Estado de São Paulo: informa o 
arquivamento das Peças de Informação n.º 66.0448.0000652/2016-5 acerca da aprovação 
das contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013. Deliberação do 
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 549/do Ministério Público do Estado de São Paulo: informa o arquivamento 
das Peças de Informação n.º 66.0448.0000036/2017-5 acerca da aprovação das contas 
do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2014. Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 169/2017-am da OAB/SP, subsecção de Socorro: convida para palestra 
sobre o tema “Tecnologia e Segurança da Informação nos Escritórios de Advocacia” em 
09 de agosto próximo futuro, às 9h.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
CT LLBA#01-2586/2017 da Telefonica S.A.: informa em resposta ao Requerimento 
n.º 92/2017, do Vereador Marcelo José de Faria, a impossibilidade de instalar totens re-
carregadores por ter sido este um projeto piloto, não havendo disponibilidade para novas 
ativações. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 56/2017 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Socorro: informa em resposta ao Requerimento n.º 103/2017, 
do Vereador Franks Fernando Felix do Prado, que não foi consultado pela Comissão 
Organizadora da Socorro Agroshow 2017 quanto à indicação de entidade a ser 
beneficiada pelo “Desafio do Bem”.  
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício MNBS1 – 011/2017 da SABESP: informa em resposta ao Requerimento n.º 
106/2017, do Vereador Lauro Aparecido de Toledo, sobre a implantação de sistema de 
esgotamento sanitário para o bairro Salone.  Deliberação do senhor Presidente: à dispo-
sição dos vereadores;
Ofício 553/2017 – UR19 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 
Unidade Regional de Mogi Guaçu: encaminha o processo original TC-2646/026/15 
com 01 (um) Anexo, respectivo parecer favorável com recomendações emitido pela 
Egrégia Primeira Câmara, TC-2646/126/15 – Acompanhamento de Gestão Fiscal e 
Expediente TC-27206/026/15 quanto às contas da Prefeitura Municipal da Estância de 
Socorro no exercício de 2015.  Deliberação do senhor Presidente: Determino para 
que os autos dos originais do processo original TC-2646/026/15 com 01 (um) Anexo, 
respectivo parecer favorável com recomendações emitido pela Egrégia Primeira Câmara, 
TC-2646/126/15 – Acompanhamento de Gestão Fiscal e Expediente TC-27206/026/15, 
emitido pela Colenda  Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
sejam encaminhados às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, 
que terão o prazo de quinze dias para emitir parecer conjunto, concluindo por Projeto 
de Decreto Legislativo, dispondo sobre a aprovação ou rejeição do parecer prévio do 
Tribunal de Contas, com fulcro nos arts. 273 e 274 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal.

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 16/2017-DAF da presidência desta Câmara: encaminha o Balancete 
Financeiro referente ao mês de julho/2017. Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos interessados e encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento 
para parecer.
Projeto de Lei n.º 75/2017 do Vereador Franks Fernando Felix do Prado: 
inclui no calendário oficial de eventos do município o ‘Dia do Profissional da Saúde”. 
Deliberação do senhor Presidente: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e 
Redação para apreciação e elaboração de parecer;
Projeto de Lei n.º 76/2017 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina 
Quadra Poliesportiva Professor Abel de Bovi de Bovi Filho. Deliberação do senhor 
Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação 
e elaboração de parecer;
Projeto de Lei n.º 77/2017 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina 
próprio municipal como Praça do Cruzeiro. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de parecer;

Demonstrativo – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, e
Demonstrativo – Riscos Fiscais.
Dessa forma, por entender que se trata de Projeto de Lei de interesse público
devidamente justificado, solicito a apreciação dos Nobres Vereadores, com sua 
consequente aprovação.
Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração e apreço a 
Vossa Excelência, extensivos a todos os Senhores Vereadores.

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
A Câmara Municipal da Estância de Socorro na conformidade dos artigos 290, I, 292 e 
294 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convida a população socorrense para 
participar da Audiência Pública a se realizar no dia 22 de agosto, terça-feira, às 
18h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal sito à Rua XV de Novembro n.º 18, 
para discussão do Projeto de Lei n.º 73/2017, do senhor Prefeito, que “dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras 
providências” e do Projeto de Lei n.º 74/2017, do senhor Prefeito, que “dispõe sobre 
as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências”. 
Os projetos na íntegra encontram-se à disposição da população na Secretaria da Câmara 
Vereador Lauro Aparecido de Toledo – Presidente 

Sessão Ordinária de 07 de agosto de 2017
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida, Franks Fernando Felix do 
Prado, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, José Paschoalotto, Lauro Aparecido de 
Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria e Marcos Alexandre Conti. 

EXPEDIENTE
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 03 de julho de 2017  e Ata 
da Sessão Ordinária de 17 de julho. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo senhor Prefeito
Ofício n.º 106/2017: encaminha o Projeto de Lei n.º 65/2017 que “denomina a Unida-
de Básica de Saúde do Bairro do Oratório de Wandir de Faria”. Deliberação do senhor 
Presidente: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação 
e elaboração de parecer;
Ofício n.º 108/2017: encaminha o Projeto de Lei n.º 66/2017 que “denomina a Unidade 
Escolar de Educação Infantil de Marisa de Souza Pinto Fontana”. Deliberação do senhor 
Presidente: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação 
e elaboração de parecer;
Ofício n.º 109/2017: encaminhando o Projeto de Lei n.º 67/2017 que “denomina a 
Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Prof. Elisabeth Frias Pares de Prefeito Maurício 
de Oliveira Santos”. Deliberação do senhor Presidente: Encaminhe-se à Comissão Per-
manente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de parecer;
Ofício n.º 110/2017: encaminha o Projeto de Lei n.º 68/2017 que “denomina o Aeró-
dromo Municipal de Promotor de Justiça Elias Francisco Baracat Chaib”. Deliberação 
do senhor Presidente: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para 
apreciação e elaboração de parecer;
Ofício n.º 111/2017: encaminha o Projeto de Lei n.º 69/2017 que “denomina via pública 
de Avenida Prefeito Nadir do Carmo Leme, conforme especifica”. Deliberação do senhor 
Presidente: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação 
e elaboração de parecer;
Ofício n.º 112/2017: encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal relativa-
mente ao mês de junho de 2017. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
interessados e encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para 
apreciação e elaboração de parecer;
Ofício n.º 114/2017: encaminha o Projeto de Lei n.º 70/2017 que “denomina Complexo 
Ambiental Deputado Ricardo Izar”. Deliberação do senhor Presidente: Encaminhe-se à 
Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de parecer;
Ofício n.º 117/2017: encaminha o Projeto de Lei n.º 71/2017 que “denomina via pública 
como Avenida Prefeito José Mário de Faria, conforme especifica”. Deliberação do senhor 
Presidente: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação 
e elaboração de parecer;
Ofício n.º 118/2017: encaminha o Projeto de Lei n.º 72/2017 que “ratifica o protocolo 
de intenções e autoriza o ingresso do município de Socorro no consórcio público inter-
municipal Aguas da Mantiqueira – CONSAM e dá outras providências”. Deliberação do 
senhor Presidente: Encaminhe-se às Comissões Permanentes de Justiça e Redação; 
de Finanças e Orçamento; de Obras, Serviço Público e Desenvolvimento 
Urbano e Rural e de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor para 
apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 121/2017: encaminha o Projeto de Lei n.º 73/2017 que “dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio 2018 a 2021 e dá outras providên-
cias”. Deliberação do senhor Presidente: Em atendimento ao disposto no artigo 253 do 
Regimento Interno deste Legislativo, publique-se o referido Projeto de Lei determinan-
do-se, ainda, que a íntegra do referido projeto permaneça afixado no átrio da Câmara e 
sua cópia fique à disposição da população e dos Vereadores pelo prazo de 10 (dez) dias 
após sua publicação. Posteriormente, encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças 
e Orçamento para emissão de pareceres no prazo de 15 (quinze) dias.
Ofício n.º 122/2017: encaminha o Projeto de Lei n.º 74/2017 que “dispõe sobre as diretri-
zes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício finan-
ceiro de 2018 e dá outras providências”. Deliberação do senhor Presidente: Em atendimento 
ao disposto no artigo 253 do Regimento Interno deste Legislativo, publique-se o referido 
Projeto de Lei determinando-se, ainda, que a íntegra do referido projeto permaneça afixado 
no átrio da Câmara e sua cópia fique à disposição da população e dos Vereadores pelo prazo 
de 10 (dez) dias após sua publicação. Posteriormente, encaminhe-se à Comissão Permanente 
de Finanças e Orçamento para emissão de pareceres no prazo de 15 (quinze) dias;
Ofício n.º 124/2017: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 08/2017 que “al-
tera a Lei Complementar n.º 59/2001 – Código Tributário Municipal” solicitando a con-
vocação de tantas reuniões extraordinárias quanto forem necessárias para aprovação do 
citado Projeto de Lei Complementar. Deliberação do senhor Presidente: Encaminhe-se 
às Comissões Permanentes de Justiça e Redação; de Finanças e Orçamento; e 
de Obras, Serviço Público e Desenvolvimento Urbano e Rural para apreciação 
e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 158/2017-AG : encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 15/2017, 
da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que “solicita informações sobre as razões 
da alteração proposta pelo Projeto de Lei Complementar n.º 07/2017”.  Deliberação do 
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 159/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 16/2017 de 
autoria da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida que “solicita informações sobre 
ações promovidas pela Secretaria Municipal de Cidadania no mês de junho de 2017”.  
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 160/2017: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 17/2017, do 
Vereador Franks Fernando Felix do Prado, que “solicita informações sobre concessão de 
serviços funerários”.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 161/2017-AG: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 18/2017, do 
Vereador Franks Fernando Felix do Prado, que “solicita informações sobre situação do 
contrato de fornecimento de água e esgoto celebrado com a SABESP”.  Deliberação do 
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
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de Segurança Pública do Estado de São Paulo para implantar o Sistema Detecta no mu-
nicípio; n.º 266/2017, indicando que seja implantado o Canil da Guarda Civil Municipal; 
n.º 267/2017, indicando instalar mais pontos de iluminação pública na Rua Felipe Jorge 
Feres; n.º 271/2017, indicando que seja implantado o Regime Especial de Trabalho - RET, 
para adequação à Lei Federal 13022/2014 ao quadro da Corporação dos Guardas Civis 
Municipais; n.º 272/2017, indicando realizar concurso interno para os Guardas Civis 
Municipais e que proceda a contratação de Guardas Civis Municipais que foram aprova-
dos em concurso público vigente; n.º 273/2017, indicando a limpeza do leito carroçável 
da Rua Grevilha, Bairro dos Rubins, próximo ao número 406; n.º 274/2017, indicando 
proibir o tráfego de caminhões na Rua Laerte Pereira Nascimento Junior, Vila Palmira;
Indicação do Vereador Luis Carlos Borin ao senhor Prefeito: n.º 268/2017, indi-
cando que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Joaquina Pedroso Pinto.
Indicações do Vereador Franks Fernando Felix do Prado ao senhor Prefeito: 
n.º 269/2017, indicando que realize a aquisição de um drone para a Guarda Civil Munici-
pal; n.º 270/2017, indicando a aquisição de um drone para o Departamento de Vigilância 
Sanitária.
Indicações do Vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 
275/2017, indicando que seja realizada a pavimentação asfáltica na Rua Eva Correa Bue-
no no Bairro da Vila Nova; n.º 276/2017, indicando que realize recapeamento das ruas 
do Bairro Vila Nova; n.º 277/2017, indicando que seja feito o recapeamento da Rua Dr. 
Vicente D’Ana, passando pela Rua Nicolau Corrêa Bueno até o Cruzamento com a Rua 
Estevam Bozola; n.º 278/2017, indicando criar vagas para estacionamento de motocicle-
tas na Rua Dr. Luiz Pizza - nas proximidades da Empresa ARLENCAR e, criada uma vaga 
para estacionamento de portadores de necessidades especiais na Rua João Lourenço 
Tafner, nas proximidades do número 488.
Deliberação do senhor Presidente: Determino o devido encaminhamento das pro-
posituras.

HOMENAGEM
Foram homenageados nesta sessão, através de convite para o recebimento de certificado 
de Votos de Congratulação em razão da aprovação do Requerimento n.º 111/2017, de 
autoria conjunta de todos os Vereadores, a equipe de Basquete Feminino de Socorro, 
que brilhantemente representam e levam o nome de nossa cidade em todos os torneios 
e campeonatos que participam, representando toda a equipe, a treinadora Rosiane 
Marcolino Lemos e a jogadora Priscila de Paula Leme Conti; em razão da apro-
vação do Requerimento n.º 112/2017, de autoria dos Vereadores Lauro Aparecido de 
Toledo, Franks Fernando Felix do Prado e Marcelo José de Faria, a equipe Beberrões 
Futebol Clube, que brilhantemente sagrou-se campeão do Campeonato Socorrense de 
Futebol de 2017, e por levar o nome de nossa cidade em todos os torneios e campeona-
tos que participam em toda região, representando toda a equipe, o senhor Elton 
Pacelli Lima; e, em razão da aprovação do Requerimento n.º 113/2017, do Vereador 
Franks Fernando Felix do Prado, o senhor Antonio Tadeu de Faria (Gugu), pelos 
relevantes serviços prestados, contribuindo de forma inequívoca para com o desenvolvi-
mento dos esportes em geral em nosso município.

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação:

Projeto de Lei n.º 60/2017 do vereador João Pinhoni Neto: denomina logradouro 
público como Avenida do Ipê conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 62/2017 do senhor Prefeito: estabelece normas para implantação 
e funcionamento de lava-rápido, postos de troca de óleo e/ou oficinas mecânicas. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Em única discussão e votação:
Emenda n.º 1/2017 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei n.º 
64/2017: suprime o inciso III do art. 2.º do projeto e dá nova redação ao art. 4.º do 
projeto em epígrafe que passa a ter a seguinte redação: “Art. 4.º Os estacionamentos de 
bicicletas serão do tipo: I. Bicicletário - local destinado ao estacionamento de bicicletas, 
por período de longa duração.” Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade.

Em primeira discussão e votação:
Projeto de Lei Complementar n.º 06/2017 do senhor Prefeito: altera o art. 
94 da Lei Complementar n.º 215/2014, que acrescentou e alterou dispositivos a Lei 
Complementar nº. 197, de 27 de novembro de 2012 (Quadro de Pessoal). Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei Complementar n.º 07/2017 do senhor Prefeito: altera o art. 10 
da Lei Complementar n.º 165/2011, alterado pelas Leis Complementares n.º 202/2013 e 
233/2015 Zona Azul ). Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 61/2017 dos vereadores Marcelo José de Faria e José 
Paschoalotto: disciplina o estacionamento temporário e rotativo de veículos em locais 
que especifica. Deliberação do Plenário: rejeitado por cinco votos contrários e três 
favoráveis;
Projeto de Lei n.º 64/2017 de autoria conjunta dos Vereadores Marcelo José 
de Faria, Jose Paschoalotto e Franks Fernando Felix do Prado: dispõe sobre a 
criação de estacionamento de bicicletas em locais abertos à frequência de público e dá 
outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 67/2017 do senhor Prefeito: denomina a Quadra Poliesportiva 
da Escola Municipal Professora Elisabeth Frias Pares, de ‘Prefeito Maurício de Oliveira 
Santos’. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

TRIBUNA LIVRE:
Uso da Tribuna Livre pela professora aposentada Therezinha Gollo Dantas, inscrita para 
falar sobre “Moção de Apelo reivindicando os 2% para o IAMSPE, devido pelo Governo 
do Estado de São Paulo”, e Priscila de Paula Leme Conti, inscrita para falar sobre a “par-
ticipação do basquete nos Jogos Regionais de 2017, as más condições que retornamos e 
sobre o esporte em geral”.

Sessão Extraordinária de 07 de agosto de 2017
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida, Franks Fernando Felix do 
Prado, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, José Paschoalotto, Lauro Aparecido de 
Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria e Marcos Alexandre Conti. 

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação:

Projeto de Lei Complementar n.º 06/2017 do senhor Prefeito: altera o art. 
94 da Lei Complementar n.º 215/2014, que acrescentou e alterou dispositivos a Lei 
Complementar nº. 197, de 27 de novembro de 2012 (Quadro de Pessoal). Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei Complementar n.º 07/2017 do senhor Prefeito: altera o art. 10 
da Lei Complementar n.º 165/2011, alterado pelas Leis Complementares n.º 202/2013 e 
233/2015 Zona Azul ). Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei n.º 64/2017 de autoria conjunta dos Vereadores Marcelo José 
de Faria, Jose Paschoalotto e Franks Fernando Felix do Prado: dispõe sobre a 
criação de estacionamento de bicicletas em locais abertos à frequência de público e dá 
outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 67/2017 do senhor Prefeito: denomina a Quadra Poliesportiva da 
Escola Municipal Professora Elisabeth Frias Pares, de Prefeito Maurício de Oliveira Santos. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Projeto de Resolução n.º 04/2017 do Vereador Franks Fernando Felix do 
Prado: institui, no âmbito da Câmara Municipal, homenagem ao profissional da saúde 
e dá outras providências. Deliberação do senhor Presidente: Encaminhe-se à Comissão 
Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de parecer;
Parecer n.º 71/2017 da Comissão de Justiça e Redação: manifestação favorável 
à Moção n.º 03/2017, da Câmara Municipal de Serra Negra, que dispõe sobre apoio 
aos Policiais Militares do Estado de São Paulo para que seja concedido reajuste salarial 
na ordem de 20% (vinte por cento) e à Moção n.º 163/2017, da Câmara Municipal de 
Mococa, que manifesta apoio aos 2.º Tenentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
em razão do tratamento negativo que estão recebendo do Governo do Estado, no que se 
refere a grande diferença salarial existente apenas entre os postos de 1.º e 2.º Tenentes. 
Deliberação do senhor Presidente: em votação. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Moção n.º 06/2017 da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida: 
manifesta apoio à Proposta de Emenda Constitucional n.º 412/2009 que pretende 
conferir autonomia à Policia Federal. Deliberação do senhor Presidente: Encaminhe-se 
à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de parecer;
Moção n.º 07/2017 da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida: 
manifesta apoio à Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e Associação Nacional 
de Membros do Ministério Público – CONAMP quanto às medidas judiciais tomadas 
contra o rezoneamento eleitoral. Deliberação do senhor Presidente: Encaminhe-se à 
Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de parecer;
Pedido de Informação n.º 30/2017 do Vereador Franks Fernando Felix do 
Prado: solicita informações sobre o FUMCAD - Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se ao senhor 
Prefeito o presente Expediente;
Pedido de Informação n.º 31/2017 do Vereador Franks Fernando Felix do 
Prado: solicita informações sobre o efetivo cumprimento das leis de autoria deste 
vereador. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente 
Expediente;
Pedido de Informação n.º 32/2017 do Vereador Franks Fernando Felix do 
Prado: solicita informações sobre regulamentação e implantação do Conselho Municipal 
de Esportes e Conselho Municipal da Juventude. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente Expediente;
Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo, Franks Fernando Fe-
lix do Prado e Marcelo José de Faria: n.º 110/2017, requerendo que seja consta-
do em ata um Voto de Congratulação ao músico, compositor e arranjador Socorrense 
Toninho Ferragutti pela conquista do Prêmio da Música Brasileira 2017 como melhor 
instrumentista solista. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos vereadores: n.º 111/2017, requerendo 
que seja constado em ata um Voto de Congratulação a equipe de Basquete Feminino de 
Socorro, que brilhantemente representam e levam o nome de nossa cidade em todos os 
torneios e campeonatos que participam. Deliberação do Plenário: aprovado por unani-
midade;
Requerimento do Vereador Franks Fernando Felix do Prado, Lauro Aparecido 
de Toledo e Marcelo José de Faria: n.º 112/2017, requerendo que seja constado em 
ata um Voto de Congratulação à equipe Beberrões Futebol Clube, que brilhantemente 
sagrou-se campeão do Campeonato Socorrense de Futebol de 2017, e por levar o nome 
de nossa cidade em todos os torneios e campeonatos que participam em toda região. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Franks Fernando Felix do Prado: n.º 113/2017, re-
querendo que seja constado em ata um Voto de Congratulação ao Senhor Antonio Tadeu 
de Faria (Gugu), pelos relevantes serviços prestados, contribuindo de forma inequívoca 
para com o desenvolvimento dos esportes em geral em nosso município. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos vereadores: n.º 114/2017, requerendo 
que seja oficiado ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Prefeitura Municipal 
solicitando providências em relação aos transtornos causados aos moradores do Jardim 
Santa Cruz e adjacências pelo ‘Loteamento Portal Colonial’, em consequência dos danos 
causados ao piso asfáltico do leito da antiga Estrada da Mogiana, cuja via dá acesso a 
vários bairros, inclusive ao Jardim Santa Cruz, cuja situação vem se prolongando há anos, 
desde o inicio da implantação de rede de água e esgoto em referido empreendimento 
imobiliário. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 115/2017, reque-
rendo que seja oficiada a Superintendência Nacional de Loterias CAIXA, sugerindo a 
realização do sorteio de loterias na cidade de Socorro durante as festividades do mês 
de Agosto a fim de dar maior visibilidade à Cidade e atrair mais turistas. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos vereadores: n.º 116/2017, solicitando a 
consignação em ata manifestando profundo pesar pelo falecimento de: João Giovanetti, 
ocorrido dia 12 de julho de 2017; Euclides Valentin Pereira, ocorrido dia 12 de julho de 
2017; Roberto Dezerto, ocorrido dia 12 de julho de 2017; Lazaro Domingues de Faria, 
ocorrido dia 12 de julho de 2017; Elpídio Alves de Oliveira, ocorrido dia 13 de julho 
de 2017; Maria Pereira de Moraes, ocorrido dia 14 de julho de 2017; Constância de C. 
Montanheiro, ocorrido dia 15 de julho de 2017; Simone Ventura, ocorrido dia 16 de julho 
de 2017; Mario Moreira, ocorrido dia 17 de julho de 2017; Maria Antonia Ap. Mariano 
Miranda, ocorrido dia 18 de julho de 2017; Alcides Bomfá, ocorrido dia 18 de julho de 
2017; Ramira de Souza Da Silva, ocorrido dia 19 de julho de 2017; Lazara Benedicta, 
ocorrido dia 20 de julho de 2017; Francisco Carlos Ribessi, ocorrido dia 23 de julho de 
2017; Cecília Feres, ocorrido dia 26 de julho de 2017; Benedita Aparecida de Moraes 
Lima, ocorrido dia 26 de julho de 2017; Sebastião Cardozo de Oliveira, ocorrido dia 26 
de julho de 2017; Antonio Carlos Vaz de Lima, ocorrido dia 27 de julho de 2017; Ana 
Aparecida de Souza Mateus, ocorrido dia 30 de julho de 2017; Maria Benedita da Silva, 
ocorrido dia 30 de julho de 2017; Elias Pereira do Nascimento, ocorrido dia 1º de agosto 
de 2017; Orlando Inocêncio Camargo, ocorrido dia 1º de agosto de 2017. Deliberação 
do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento da Comissão de Justiça e Redação: n.º 117/2017, requerendo 
que sejam dispensadas as discussões e votações das Redações Finais do Projeto de Lei nº 
61/2017, nº 62/2017 e nº 64/2017. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicação do Vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 258/2017, indicando 
instalar lixeiras com bituqueiras, próprias para o descarte de cigarros, bem como instalar 
placas educativas em pontos estratégicos da cidade, com a finalidade de conscientizar os 
munícipes para que mantenham as vias públicas limpas.
Indicações da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida ao senhor Pre-
feito: n.º 259/2017, indicando implantar academias ao ar livre nos seguintes bairros: 
Jardim Araújo, na Praça Mar Del Plata; Jardim Teixeira, Rua Francisco Paiva (Praça da Igreja 
São Sebastião); Bairro da Chave, próximo ao Posto de Saúde e Igreja); n.º 260/2017, indi-
cando instalar lombada e um ponto de iluminação pública na estrada vicinal do Bairro do 
Jaboticabal, próximo ao Posto de Atendimento a Saúde; n.º 261/2017, indicando instalar 
um playground na Rua Aurélio Belintane, Jardim Calafiori, ao lado da academia ao ar livre 
já existente no local; n.º 262/2017, indicando a reforma e ampliação do Posto de Saúde 
do Bairro da Chave e que sejam construídas calçadas acessíveis nas imediações do Posto 
de Saúde e nas imediações da Praça da Igreja do referido bairro; n.º 263/2017, indicando 
reparos no calçamento das seguintes ruas: Rua Farmacêutico José Picarelli; Rua Aymar 
Barguni (Vila Palmira); n.º 264/2017, indicando a limpeza e poda das árvores da Praça 
Rachid José Maluf; n.º 265/2017, indicando que seja firmado convênio com a Secretaria 
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Confira a programação completa da Festa de Agosto 2017


