
ATA 206 - No décimo dia (10) dia do mês de dezembro de 2012 foi realizada a 

Solenidade de Inauguração da sala dos Conselhos, com a presença de 

autoridades, representantes de Conselhos, Representantes de Núcleos, 

Comissões e pela vice-presidente do COMTUR, Elizabeth Frias Pares, conforme 

segue em anexo lista de presença. A inauguração ocorreu, ás 20h, no Centro 

Administrativo Municipal, iniciada pela mestra de cerimônias Vilma Simões. Pela 

lei 3611/2012 a nova sala Sede dos Conselhos foi denominada "Vivaldo Lopes 

Martins", em homenagem ao cidadão de mesmo nome que nasceu na cidade de 

Regente Feijó (SP) em 1931, e anos depois se casou com D. Conceição, moça 

socorrense. A união do casal fez com que o jovem Vivaldo migrasse para a 

cidade se tornando um cidadão socorrense atuante. Durante anos lutou 

incansavelmente em prol de melhorias na cidade nos setores da Saúde, Educação 

e Turismo por meio de articulações políticas na capital paulista. Seu empenho 

resultou no desenvolvimento de Socorro e região como o asfaltamento da 

Rodovia Capitão Barduino que liga Socorro à Bragança Paulista. Sr. Vivaldo Lopes 

Martins, 81 anos, jornalista e hoje assessor de imprensa do Grupo da Terceira 

Idade, foi homenageado durante a Solenidade e fez o descerramento da placa de 

inauguração da sede da Sala dos Conselhos, COMTUR (Conselho Municipal de 

Turismo), COMUC (Conselho Municipal de Cultura), COMDEF (Conselho Municipal 

da Pessoa com Deficiência), COMSEG (Conselho Municipal de Segurança), 

COMDEMA (Conselho Municipal do Meio Ambiente) e COMDER (Conselho 

Municipal do Desenvolvimento Rural), CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente), CMAS (Conselho Municipal da Assistência Social), 

COMAD (Conselho Municipal Anti-Drogas), COMDEPACNAS (Conselho Municipal 

de Defesa do Patrimônio Arquitetônico, Cultural e Natural de Socorro), CME 

(Conselho Municipal de Educação), FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica) e CAE (Conselho de Alimentação Escolar). 

A partir desta data todas as reuniões dos Conselhos e Núcleos setorizados como 

os de Turismo de Aventura, Turismo Rural, Hospedagem, Gastronômico e 

Malharias usarão o espaço para reuniões e discussões sobre diversos assuntos 

pertinentes a cada setor e a sociedade socorrense. Logo após, foi servido um 

coffe break e nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. Eu, Elizandra 



Bueno de Godoy, escrevi e assino juntamente com a Vice-Presidente Elizabeth 

Frias Pares, a referida ata, na ausência do atual secretario Sr. João Carlos 

Ramalho Junior. 

 

 

 


