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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 
43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO 
o resultado do PROCESSO Nº 052/2020/PMES - CONVITE Nº 017/2020, referente à Contratação 
de empresa especializada na realização e organização de palestras dinâmicas na zona rural de 
Socorro - SP, abrangendo as cidades vizinhas de Lindóia, Águas de Lindóia e Serra Negra, voltadas 
para os produtores rurais e gestores com o intuito de intensificar a Educação Ambiental por 
meio da habilitação técnicas e difusão de informações que garantam maior cuidado e eficiência 
na gestão dos recursos hídricos em suas propriedades, bem como passem a utilizar técnicas 
que impeçam a contaminação dos recursos hídricos diante do uso de agrotóxicos, conforme 
especificações contidas no anexo II - Projeto Básico do Edital, conforme Ata de Julgamento da 
Comissão Municipal de Licitações, de 17/07/2020, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade 
(www.socorro.sp.gov.br) para a empresa TERRA CONSULTORIAS TÉCNICAS LTDA – ME pelo valor 
global de R$ 72.390,000 (Setenta e Dois Mil Trezentos e Noventa Reais).

Socorro, 22 de Julho de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 
43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO 
o resultado do PROCESSO Nº 035/2020/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, referente à 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, visando 
a “Execução de 4.475,10 m² de recapeamento asfáltico (CBUQ, esp.=3cm – acabado – em vias 
do Município, Ruas do Jardim Teixeira)”, através de recursos oriundos do convênio nº 577/2019, 
firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de Convênio com 
Municípios e Entidades não Governamentais e o Município de Socorro, conforme especificações 
descritas no anexo II – Memorial Descritivo do Edital, conforme Ata de Julgamento e Classificação da 
Comissão Municipal de Licitação, de 07/07/2020, publicada no Jornal Oficial do Município em 10/07/2020, pág. 
04, para a empresa: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA, pelo valor global de R$ 161.634,58 (Cento e 
Sessenta e Um Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Socorro, 21 de Julho de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito do Município de Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO 
o PROCESSO Nº 054/2020/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
026/2020, cujo objeto é a Aquisição de uma Pá Carregadeira sobre pneus, articulada, usada, “1500 
Horas, máximo” fabricação no ano 2018-máximo, a serem adquiridos com recursos próprios, 
conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência, tendo em vista que o 
mesmo restou FRACASSADO, considerando que o resultado do processo ficou prejudicado, pois o objeto 
ora ofertado pela empresa não foi aprovado na vistoria técnica, sendo a mesma desclassificada, conforme 
documentos acostados aos autos.  
Encaminhe-se o presente termo à Supervisão de Licitação para juntada no processo e as Secretarias requisitantes 
para demais providências que se façam necessárias.

Socorro, 20 de Julho de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMMA Nº 03/2020
Dispõe sobre a designação de membros da Comissão Permanente de Gestão do FUMDEMA 

GIULIA DEFENDI OLIVEIRA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE (CMMA), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NOMEIA OS SEGUINTES MEMBROS 
PARA AS SEGUINTES COMISSÕES DO FUNDEMA:

 Art. 1º - Ficam designados os seguintes membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) 
de Socorro (SP), abaixo indicados, para integrarem a Comissão Permanente de Gestão do FUMDEMA, sob a 
presidência do primeiro: 

Giulia Defendi Oliveira
Marcos Roberto de Oliveira Preto 
Luciana Pelatieri Siqueira 
Paulo Eduardo Lorensini 

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

Socorro, 24 de Julho de 2020

Giulia Defendi Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA)

CMMA .......................................................................

LICITAÇÃO
Processo nº 23/2020. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 02/2020 – OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em coleta manual e/ou mecânica, transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares, de 
feiras livres e de varrição em municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da 
Região do Circuito das Águas. DATA DE ENCERRAMENTO: 13/08/2020 às 10h30min. O edital poderá 
ser consultado a partir do dia 21/07/2020 através do site www.cisbra.eco.br ou na sede localizada à Estrada 
Municipal Nelson Taufic Nassif, s/n - Parque Ecológico do Camanducaia - Bairro do Falcão - Monte Alegre do 
Sul (SP).INFORMAÇÕES: Telefone (019) 3899-2233 ou (19) 3899-2036.Publique-se. 
Monte Alegre do Sul, 16 de julho de 2020. 
Marcela Lonel de Souza Guelere - Pregoeira

CISBRA .....................................................................

ATO JUSTIFICATIVO DE OUTORGA DA CONCESSÃO  
(Art. 5º da Lei Federal nº 8.987/95) 

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

Considerando o artigo 175 da Constituição Federal; Considerando o artigo 5º da Lei Federal nº 
8.987/95; Considerando a Lei Orgânica Municipal, em seus artigos 7º, inciso 4º e 84; Considerando por fim a Lei 
Municipal nº3302/2009 e Decreto Municipal nº 2823/2010 que regulamenta a Concessão onerosa, em caráter de 
exclusividade, para Administração e exploração comercial do “Terminal Rodoviário de Passageiros” do Município 
de Socorro, pelo Prazo de 05 (cinco) anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, e: Justifica:

O Terminal Rodoviário de Passageiros do Município de Socorro é destinado ao serviço público de 
transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros e encomendas, com autorização para 
operação de viagens que partem desta Cidade, ou façam desta Cidade seu destino, sua utilização vem sendo 
cada vez maior por ser Socorro uma Cidade Turística onde sedia anualmente inúmeros eventos e possui belos 
atrativos turísticos, atualmente vem sendo peça essencial para o desenvolvimento da cidade e de extrema 
necessidade para a população local e para turistas, garantindo ao cidadão o direito de ir e vir, além de contribuir 
para a diminuição da poluição sonora, do ar e do tráfego, trazendo, inclusive mais qualidade de vida para a 
população e desenvolvimento para o Município. 

A proposição da concessão na modalidade de exclusividade justifica-se por garantir a viabilidade 
econômica do negócio, tendo em vista o investimento a ser despendido, a demanda dos serviços e as receitas 
advindas da exploração do negócio.

A opção pela concessão é justificada pela melhor prestação através de empresa especializada na 
gestão administrativa e financeira, que objetivem melhoria, readequação ao uso e preservação de patrimônio 
público, garantindo acessibilidade, e a necessidade de padronização de procedimentos administrativos, incluindo 
a operação comercial e manutenção do terminal rodoviário de passageiros durante o prazo da concessão. 

Resumindo, justifica-se o processo de concessão do Terminal Rodoviário do Município de Socorro/
SP por aspectos de: redução de custos, melhoria da operação do terminal, garantia da limpeza, manutenção, 
conservação e segurança dos usuários, eficaz funcionamento, melhoria do conforto e higiene do terminal para 
a população que faz uso deste local.

Diante do exposto, apresenta-se conveniente ao Município de Socorro, outorgar a particulares, 
mediante o devido processo licitatório, a concessão para o objeto em epígrafe. 

Publique-se. 
Socorro, 22 de julho de 2020. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

RESUMO DE EDITAL - REPUBLICAÇÃO
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na Supervisão de Licitação 
o seguinte processo:

(Republicação, devido retificação do edital)
PROCESSO Nº 059/2020/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020. Objeto: Aquisição de 
Veículo, tipo Van Teto Alto, zero km, para transporte de pacientes, a ser adquirido com recursos próprios, 
conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência. Tipo: Menor Preço por item. Início 
da sessão às 09h30min do dia 11/08/2020. Período de Disponibilização do Edital: 27/07/2020 até 
10/08/2020. Socorro, 23 de julho de 2020.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser 
obtidas junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, 
nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos, no horário das 8h 30min às 16h.

Nicole Toledo – Chefe de Supervisão de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL ...........................................

Sessão Ordinária de 20 de julho de 2020
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Luis Carlos 
Borin, Marcelo José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Willhams Pereira de Morais. 

EXPEDIENTE:
Em votação: Ata das Sessões Ordinária e Extraordinária de 06 de julho de 2020. Deliberação do Plenário: aprovadas por 
unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício AJ n.º 056/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 20/2020, do Vereador 
Marcelo José de Faria, que solicitou informações sobre aplicação de verba destinada ao município de Socorro. Deliberação da 
Presidência: a disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício AJ n.º 061/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 18/2020, do Vereador João 
Pinhoni Neto, que solicitou relação de óbitos ocorridos no município de Socorro.  Deliberação da Presidência: a disposição dos 
interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 029/2020 do senhor Prefeito: encaminha o balancete financeiro da Prefeitura Municipal referente ao mês de 
junho de 2020. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação 
e elaboração de pareceres;

Expediente encaminhado por diversos
Ofício n.º 154/2020 do Dr. Henrique de Paula Rodrigues: comunica ter assumido a titularidade da Delegacia de Polícia 
Judiciária do município de Socorro a partir de 09 de julho próximo passado.  Deliberação da Presidência: Coloco a disposição 
dos senhores Vereadores para conhecimento e informo que esta Câmara encaminhou Ofício congratulando-o pela posse;
Ofício nº 1437/2020 da Câmara Municipal de Serra Negra: encaminha Moção n.º 11/2020 que apela ao Governo 
Federal para que adote as medidas necessárias para que não sejam aumentados ou majorados os impostos federais durante 
a pandemia causada pelo novo coronavirus. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação para 
elaboração de pareceres;
Denúncia da senhora Tairini Mainara Faria da Rosa Leal contra o Vereador Jose Paschoalotto: imputa fatos ao 
Vereador José Paschoalotto que, em tese, configuram irregularidades. Deliberação da Presidência: 1. Solicito a leitura integral 
do documento. 2. Nos termos do Decreto-Lei 201/67, consulto os senhores Vereadores acerca do recebimento da presente 
denuncia esclarecendo que para o recebimento serão necessários o voto favorável da maioria simples dos presentes e que, 
nos termos do art. 223 do Regimento Interno, é dever dos Vereadores votarem as matérias, exceto em caso de manifesto 
interesse seu ou de parente afim ou consanguíneo até 2.º grau, quando deverão abster-se. Deliberação do Plenário: aprovada 
por unanimidade;
Denúncia da senhora Selma Correa Pinto contra o Vereador Jose Paschoalotto: Deliberação da Presidência: 1. 
Solicito a leitura integral do documento. 2. Nos termos do Decreto-Lei 201/67, consulto os senhores Vereadores acerca do 
recebimento da presente denuncia esclarecendo que para o recebimento serão necessários o voto favorável da maioria simples 
dos presentes e que, nos termos do art. 223 do Regimento Interno, é dever dos Vereadores votarem as matérias, exceto em 
caso de manifesto interesse seu ou de parente afim ou consanguíneo até 2.º grau, quando deverão abster-se. Deliberação do 
Plenário: aprovada por unanimidade;

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 14/2020-DAF da presidência Câmara: encaminha o Balancete Financeiro referente ao mês de junho/2020. 
Deliberação da Presidência: Encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer;
Parecer n.º 47/2020 da Comissão Permanente de Justiça e Redação: dispõe sobre manifestação favorável à Moção 
n.º 05/2020 da Câmara Municipal de Serra Negra que apela ao Governo do Estado de São Paulo pela manutenção da base 
operacional da Polícia Militar Rodoviária em Amparo/SP. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Parecer n.º 48/2020 da Comissão Permanente de Justiça e Redação: dispõe sobre manifestação favorável à Moção 
n.º 10/2020 da Câmara Municipal de Serra Negra que manifesta repúdio à Agência Nacional de Energia Elétrica em razão 
da abertura de consulta pública para nova taxação de quem produz energia solar.  Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Moção n.º 07/2020 do Vereador Willhams Pereira de Morais e subscrito pelos Vereadores Lauro Aparecido 
de Toledo, José Carlos Tonelli, Jose Paschoalotto, João Pinhoni Neto, Luis Carlos Borim e Marcos Alexandre 
Conti: manifesta repúdio ao Sr. Victor Fernandes Pereira Panchorra, por atos praticados contra um Guarda Civil Municipal nas 
dependências do Centro Administrativo Municipal. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se a Comissão de Justiça e Redação 
e de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de parecer;
Pedido de Informação n.º 26/2020 do Vereador João Pinhoni Neto: solicita informações acerca do pagamento de 
precatórios pela Prefeitura Municipal. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 27/2020 do Vereador João Pinhoni Neto: solicita informações sobre a avaliação rating da 
Prefeitura Municipal de Socorro em relação às instituições financeiras.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor 
Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 28/2020 do Vereador João Pinhoni Neto: solicita informações sobre o Horto Municipal. 
Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 29/2020 do Vereador João Pinhoni Neto: solicita informações sobre o cargo de Operador 
de Raio-X. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 30/2020 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita gravações da câmera de segurança 
da Prefeitura Municipal em 03 de julho de 2020.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente 
expediente;
Pedido de Informação n.º 31/2020 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita informações sobre o contrato de 
aquisição de uniformes para a Guarda Civil Municipal.
Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 32/2020 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita informações sobre a locação de 
veículos. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 33/2020 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita informações sobre desapropriações. 
Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 34/2020 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita informações sobre prestação de 
serviços por autônomos. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente.
Requerimento do vereador José Paschoalotto: n.º 52/2020, requer que seja oficiada a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo - SABESP - de Socorro para que providencie, em caráter de urgência, o conserto definitivo 
de tubulação na Rua Doutor Campos Sales, próxima ao número 259, onde está ocorrendo um vazamento constante de água. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Luis Carlos Borin: n.º 53/2020, requer para que seja oficiada a gerência do Banco do 
Brasil - Agência de Socorro solicitando que disponibilize um funcionário para atendimento aos clientes no Caixa Eletrônico. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 54/2020, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual Campos Machado, a fim de interceder junto ao Governo Estadual, para apresentação de Emenda 
Parlamentar destinando recursos para a aquisição de veículos aéreos não tripulados ‘drones’ para a Guarda Civil Municipal de 
Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos Vereadores: n.º 55/2020, solicitando a consignação em ata manifestando 
profundo pesar pelo falecimento de: Arthur Gomes, ocorrido em 02 de julho de 2020; Bento Ferreira do Carmo, ocorrido 
em 02 de julho de 2020; Raquel Simoni dos Santos, ocorrido em 04 de julho de 2020; Daiane Helena Silva, ocorrido em 07 de 
julho de 2020; Geralda Guadagnini Bueno, ocorrido em 07 de julho de 2020; Maria José Neves de Alencar, ocorrido em 07 de 
julho de 2020; Júlio Silvério Pereira, ocorrido em 07 de julho de 2020; Eurico Zucato, ocorrido em 08 de julho de 2020; Lazaro 
Borges Mathias, ocorrido em 08 de julho de 2020; Pedro Ramalho, ocorrido em 08 de julho de 2020; Lourdes Conceição de 
Souza Pinto, ocorrido em 08 de julho de 2020; Heloísa Cintra Granconato, ocorrido em 11 de julho de 2020; Regina Mara da 
Rocha Bonfá, ocorrido em 11 de julho de 2020; Santina Guimarães Montanheiro, ocorrido em 13 de julho de 2020. Deliberação 
da Presidência: atenda-se;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 56/2020, requer que seja constado em ata um Voto 
de Congratulação a Cooperativa de Reciclagem Corenova, pela criação do grupo de whatsapp dos moradores da zona 
rural, possibilitando uma comunicação direta com os moradores dos bairros rurais. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 57/2020, requer que seja constado em ata um Voto de 
Congratulação ao Servidor Guarda Civil Municipal Classe Especial Avelino Gustavo de Lima, pela conduta exemplar diante 
de fato ocorrido nas dependências do Centro Administrativo Municipal. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicações do Vereador Luis Carlos Borin ao senhor Prefeito: nº 167/2020, indica que adote as medidas necessárias 
junto aos órgãos competentes para que sejam instalados 176 pontos de iluminação pública na Estrada Municipal do Oratório 
até o Bairro Sertãozinho; e nº 182/2020, indica que determine ao departamento competente para que faça a correção da 
lombada localizada na Avenida XV de Agosto, próxima aos números 669/675, por apresentar um desnível na sua estrutura;
Indicações do Vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: nº 168/2020, indica que determine ao departamento 
competente que seja realizada a pavimentação asfáltica da estrada localizada em frente à Igreja Católica do Bairro dos Rubins; 
nº 175/2020,  indica que determine ao departamento competente que seja nivelada e cascalhada a Estrada Municipal do Bairro 
do Agudo até o Bairro dos Nogueiras; e, nº 184/202, indica que determine ao departamento competente que providencie 
URGENTEMENTE medidas para o acolhimento de moradores de rua que se encontram dormindo em locais públicos, como 
no coreto da Praça da Delegacia e no coreto da Praça da Matriz;
Indicações do Vereador Marcelo José de Faria ao senhor Prefeito: nº 169/2020, indica que determine ao departamento 
competente que realize a manutenção do asfalto ou operação tapa buracos na Rua Geralda Souza Pinto; nº 170/2020, indica 
que determine ao departamento competente que realize a manutenção do asfalto ou operação tapa buracos na Rua Neli 
Craveiro Fruchi; e, nº 171/2020, indica que determine ao departamento competente que realize a manutenção do asfalto 
ou operação tapa buracos na Rua Neli Craveiro Fruchi; nº 186/2020, indica que sejam tomadas as devidas providências no 
sentido de realizar a roçagem da vegetação existente as margens da Estrada Municipal Arthur Dissei, Bairro Rio das Antas; 
nº 187/2020, indica que sejam tomadas as devidas providências no sentido de realizar a roçagem da vegetação existente as 
margens da Estrada Municipal do Bairro dos Cardosos; nº 188/2020, indica que determine ao departamento competente que 
realize a manutenção do asfalto ou operação tapa buracos na Rua Juvenal de Souza Pinto; e, nº 192/2020, indica que determine 
ao departamento competente que realize a manutenção das manilhas e um melhor escoamento de água nas margens do rio, 
próximo à Rua Andrelino de Souza Pinto;
Indicações do Vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: nº 172/2020, indica que determine ao 
departamento competente que seja realizada a operação tapa buracos em todas as ruas do bairro da Vila Nova. Indico ainda, 
que em alguns trechos onde o asfalto esteja mais deteriorado seja feito o recapeamento total da via; nº 173/2020, indica que 
determine ao departamento competente que seja realizada a pavimentação asfáltica na Rua Eva Correa Bueno, no Bairro da 
Vila Nova; e, nº 174/2020, indica que determine ao departamento competente que seja realizada a pavimentação asfáltica da 
Rua Vereador Dulcídio de Souza Pinto, com aproximadamente 107 m de extensão, sendo o prolongamento da Rua Aristeu de 
Souza Pinto - conforme mapa anexo;
Indicações do Vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: nº 176/2020, indica que determine ao departamento 
competente que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Renato Correa Bueno, mapa anexo; nº 177/2020, que 
determine ao departamento competente que realize a roçagem da vegetação as margens da Estrada do Bairro dos Nogueiras, 
mais precisamente entre o radar até a Escola Maria Odete Fratini; e, nº 178/2020, indica que determine ao departamento 
competente a construção de boca de lobo na Rua Andrelino de Souza Pinto, nas proximidades do nº 130;
Indicações do Vereador José Paschoalotto ao senhor Prefeito: nº 179/2020, indica que seja realizada a pavimentação 
asfáltica da Rua Sebastião Ferragutti, no Bairro Lavras do Meio; nº 180/2020, indica que seja realizada a pavimentação 
asfáltica da Rua Domingos Rissato, no Bairro Lavras de Cima, conforme mapa anexo; nº 181/2020, indica que seja realizada 
a pavimentação asfáltica da rua conhecida como ‘Recanto das Aves’, no Bairro Lavras de Cima, conforme mapa anexo; nº 
185/2020, indica que determine ao departamento competente para que seja realizada a troca do toldo localizado em frente à 
recepção do Laboratório Municipal.
Indicações da Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida Souza Pinto ao senhor Prefeito: nº 183/2020, 
indica que determine ao departamento competente para que realize o recapeamento asfáltico da Rodovia Pompeu Conti 
(Estrada do Contorno);  nº 194/2020, indica que determine ao departamento competente para que realize estudos no sentido 
de realizar melhorias, tais como, nivelamento, cascalhamento, e posteriormente, seja feita a roçagem da vegetação das margens 
da estrada do Bairro do Belém; nº 195/2020, indica que determine ao departamento competente que proceda à instalação de 
placa indicando a localização do Bairro Belizário na Rotatória de saída para Bueno Brandão.
Indicações do Vereador Willhams Pereira de Morais ao senhor Prefeito: nº 189/2020, indica que realize estudos 
com o departamento competente para que sejam adquiridos veículos aéreos não tripulados ‘drones’ para a Guarda Civil 
Municipal, conforme especificações anexas; nº 190/2020, indica que providencie a implantação de uma lombofaixa na Avenida 
XV de Agosto na altura do número 1.532; nº 191/2020, indica que viabilize a instalação de um semáforo na confluência da Rua 
Cornélio Alves de Andrade com a Rua Hallin Feres ou na confluência da Rua Bernardino de Campos com a Rua José Conti e a 
Rua Rio Branco; nº 193/2020, indica que determine ao departamento competente para que providencie a construção de uma 
porta de emergência no saguão do CAPS I, localizado na Avenida XV de Novembro, nº 288;  nº 196/2020, indica que viabilize 
os envelopamentos de dois veículos Renault Sandero da Guarda Civil Municipal, adquiridos através de Emenda Parlamentar 
do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, que atendeu solicitação deste vereador, sendo um caracterizado como viatura do 
Comando e o outro veículo atendendo os padrões estipulados pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público Estadual como 
GEVID (Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica); nº 197/2020, indica que viabilize a ampliação da concessão do 
auxílio emergencial por mais três meses, auxílio concedido através da Lei n.º Lei nº 4273/2020, em razão da queda da produção 
industrial que gerou a diminuição dos insumos recicláveis.

ORDEM DO DIA
Em primeira discussão e votação

Projeto de Lei Complementar n.º 05/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre a concessão de subsídios ao sistema 
de transporte público coletivo rural e urbano e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 18/2020 da Mesa Diretora: dispõe sobre os subsídios dos Vereadores e dá outras providências. 
Deliberação do Plenário: aprovado seis votos favoráveis e dois contrários;
Projeto de Lei n.º 19/2020 da Mesa Diretora;  dispõe sobre os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e dá outras 
providências. Deliberação do Plenário: aprovado seis votos favoráveis e dois contrários.

TRIBUNA LIVRE
Oradora: Lígia Lemos Soares de Souza
Assunto: “Violência de gênero e feminicídio”.  
Sessão Extraordinária de 20 de julho de 2020
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Luis Carlos 
Borin, Marcelo José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Willhams Pereira de Morais. 

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação:

Projeto de Lei Complementar n.º 05/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre a concessão de subsídios ao sistema 
de transporte público coletivo rural e urbano e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 18/2020 da Mesa Diretora: dispõe sobre os subsídios dos Vereadores e dá outras providências. 
Deliberação do Plenário: aprovado seis votos favoráveis e dois contrários;
Projeto de Lei n.º 19/2020 da Mesa Diretora;  dispõe sobre os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e dá outras 
providências. Deliberação do Plenário: aprovado seis votos favoráveis e dois contrários.

ATO DA PRESIDÊNCIA n.º 16/2020
JOÃO PINHONI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, conferidas pelo Artigo 69, II, “d” do Regimento Interno da Câ-
mara Municipal, em obediência ao disposto no art. 5º, II, do Decreto Lei nº 201/67, torna público que em sessão realizada nesta 
data foram sorteados os seguintes vereadores para comporem a Comissão Processante nº 01/2020, instituída em decorrência 
de denúncia recebida pela Câmara Municipal contra o Vereador Jose Paschoalotto:
Vereador Willhams Pereira de Morais – Presidente,
Vereador José Carlos Tonelli – Vice-Presidente,
Vereador Luis Carlos Borin – Relator.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 20 de julho de 2020
JOÃO PINHONI NETO-PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA n.º 17/2020
JOÃO PINHONI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAU-
LO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, conferidas pelo Artigo 69, II, “d” do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, em obediência ao disposto no art. 5º, II, do Decreto Lei nº 201/67, torna público que em sessão realizada 
nesta data foram sorteados os seguintes vereadores para comporem a Comissão Processante nº 02/2020, instituída em 
decorrência de denúncia recebida pela Câmara Municipal contra o Vereador Jose Paschoalotto:
Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida Souza Pinto – Presidente,
Vereador José Carlos Tonelli – Vice-Presidente,
Vereador Luis Carlos Borin – Relator.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 20 de julho de 2020
JOÃO PINHONI NETO-PRESIDENTE


