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Conselheiro Tutelar: inicia nesta semana 
a campanha dos candidatos habilitados

A partir desta semana, os candi-
datos habilitados iniciam a campa-
nha para a função de Conselheiro 
Tutelar de Socorro. Inicialmente, 
quando do início do processo, eram 
65 candidatos à função, porém, o 
número reduziu-se a 27, após as 
três etapas de avaliação.

As eleições para a função de 
conselheiro tutelar em todo o Bra-
sil serão realizadas de forma unifi-
cada a partir deste ano. O manda-
to dos conselheiros também será 
ampliado em um ano. Atualmente, 
eles permanecem no cargo por três 
anos e, a partir de 10 de janeiro de 
2016 - quando tomam posse - fica-
rão no posto por quatro anos. A es-
colha dos conselheiros será feita em 
todo o país na mesma data, sempre 
na primeira semana de outubro do 
ano seguinte à eleição presidencial. 
Com a regra, o dia 4 de outubro de 
2015 foi a data marcada para o pri-
meiro pleito unificado.

Como determina a Lei, cada 
Conselho Tutelar está composto 
por cinco Conselheiros Tutelares 
titulares escolhidos pela comuni-
dade. Como todos sabem, os Con-
selheiros Tutelares são eleitos pelo 
voto direto, secreto, universal e fa-
cultativo dos cidadãos do socorren-
ses, que estejam inscritos na Justiça 
Eleitoral cinco meses antes da rea-
lização da eleição. Porém, antes de 
os candidatos disponibilizarem seus 
nomes para serem votados, eles 
foram submetidos a três rigorosas 
avaliações: uma que é a entrega de 
certidões e certificados comproba-
tórios de atuação na área da criança 

e do adolescente e, aprovado nessa 
etapa, submetidos a uma prova es-
crita que, neste ano, foi aplicada por 
uma Comissão Especial Eleitoral. A 
seguir, os candidatos passaram por 
uma rigorosa Avaliação Pasicológi-
ca, realizada por uma equipe téc-
nica de psicólogos municipais, com 
rigorosos testes aprovados pelo 
Conselho Nacional de Psicologia. 
Somente após ter sido aprovado na 
prova e na avaliação psicológica, o 
candidato é autorizado pelos cer-
tames das leis a se apresentar para 
a sociedade como candidato oficial 
ao cargo de Conselheiro Tutelar 
(Bom seria se os demais cargos 
públicos tivessem essas dinâmicas, 
assim saberíamos escolher melhor 
nossos representantes).

 O processo de escolha dos 
novos Conselheiros Tutelares de 
Socorro é regulado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Socorro, con-
forme disciplinado pela Legislação 
Municipal, que dispõe sobre a Políti-
ca de Atendimento dos Direitos da 
Criança e do Adolescente no Muni-
cípio de Goiânia.

 Mas, ao fritar dos ovos, o 
que é Conselho Tutelar? Qual é a 
verdadeira função de um Conse-
lheiro Tutelar? O Conselho Tutelar 
é um órgão responsável em fisca-
lizar o cumprimento ou não dos 
direitos previstos pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) 
e os Conselheiros Tutelares são as 
pessoas responsáveis por fazer va-
ler os direitos das Crianças e dos 
Adolescentes e dar encaminhamen-
to adequado para a solução de pro-
blemas relacionados aos mesmos, 
mas também existem outras pesso-
as que fazem parte desse órgão que 
auxiliam tais processos em conjun-
to com os Conselheiros. Os casos 

que podem e devem ser encami-
nhados para o Conselho Tutelar são 
aqueles de discriminação, explora-
ção, negligência, opressão, violência 
e crueldade que apresentem como 
vítimas as crianças ou adolescentes. 
Assim que recebem uma denúncia 
de violação de qualquer direito de 
uma Criança ou Adolescentes, o 
Conselho Tutelar, como um todo, 
passa a acompanhar o caso devida-
mente, para assim definir a melhor 
maneira de resolver o problema e 
devolver a Criança ou o Adoles-
cente o direito de poder usufruir 
de tudo aquilo que está previsto no 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente. Caso os pedidos não sejam 
atendidos, o Conselho Tutelar tem 
como papel também encaminhar o 
caso ao Ministério Público, para que 
assim sejam tomadas todas as pro-
vidências jurídicas necessárias.

 Em Socorro, as últimas elei-
ções ocorreram em 2012, há três 
anos, para um pleito de apenas três 
anos, mas agora, devido à unificação 
das eleições para Conselheiros Tutela-
res em todo o Brasil, o tempo será de 
quatro anos. Por tudo isso é importan-
te que todos os cidadãos eleitores de 
Socorro compareçam às urnas, no dia 
4 de outubro, de oito horas da manhã 
até as cinco da tarde, portando docu-
mento de Identidade e Título de Elei-
tor para exercer o direito à cidadania 
e determinar quem vai zelar pelos Di-
reitos das Crianças e Adolescentes de 
Socorro nos próximos quatro anos. A 
eleição acontece na EM Cel Olímpio 
Gonçalves dos Reis, à Rua Alfredo de 
Oliveira Santos, 68, centro.

Reunião realizada entre comissão e candidatos na noite de 31 de agosto

Prefeitura quitou todas as dívidas de precatórios

Desde o primeiro ano da atual 
administração, a Prefeitura de So-
corro tem pagado gradativamente 
as dívidas em precatórios existen-
tes. Alguns processos envolvidos ti-
nham mais de 40 anos de existência.

No último dia 07 de agosto, o 
prefeito André Bozola autorizou 
o pagamento do saldo dos preca-
tórios no valor de R$ 511.405,65. 
Ao todo, desde o início desta ges-
tão, foram pagos quase R$ 2,5 mi-
lhões de reais em dívidas antigas da 
Prefeitura, relacionadas a desapro-
priações de imóveis, entre outros, 
instauradas antes da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF), que entrou 
em vigor no ano 2000. 

Com este pagamento, a Prefeitu-

ra de Socorro quitou todos os pre-
catórios existentes até o presente 
momento. 

No intuito de zerar todas as dívi-
das da Prefeitura e manter as contas 
em dia, a administração está acom-
panhando dois processos de estipu-
lação de valores devidos às famílias 
Mello e Oliveira por desapropria-
ções. A administração se propõe a 
negociar e pagar as dívidas tão logo 
sejam definidos os montantes, que 
estima-se não serem tão impactan-
tes aos cofres municipais, evitando 
assim que se tornem precatórios.

O precatório é uma dívida públi-
ca, superior a 60 salários mínimos 
por beneficiário, estabelecida atra-
vés de execução judicial.

Dentre os pagamentos efetuados encontravam-se processos de mais de 40 anos

Prefeito e Secretários da Fazenda e Negócios Jurídicos no pagamento dos precatórios
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O Tribunal de Justiça de São 
Paulo julgou, em 1ª e 2ª instâncias, 
improcedente a ação movida 
contra a Administração Municipal 
por sete integrantes do corpo 
docente da Secretaria de Educação, 
que tiveram o dia letivo descontado 
ao se ausentarem de evento cívico 
previamente estabelecido no 
calendário escolar.

O calendário escolar é 
programado no início do ano pela 
Secretaria de Educação com a 
participação dos Conselhos de 
Escola e aprovação do Conselho 
Municipal de Educação. São 
estabelecidos 200 dias para o ano 
letivo, em atendimento ao artigo 24 
inciso I da Lei Federal nº 9.394/96, 
que dispõe sobre as Diretrizes e 

Professoras municipais que faltaram 
a evento cívico perdem ação na 

justiça por dia descontado
Bases da Educação Nacional (LDB). 
Dentre esses 200 dias constam a 
participação em eventos cívicos.

As professoras, num ato de 
insubordinação, não compareceram 
ao evento para o qual foram 
convocadas e, não havendo 
justificativa para ausência, tiveram 
o seu dia de trabalho descontado, 
conforme estabelece o artigo 30 
da Lei Complementar Municipal 
nº 171/2011. Considerando-se 
injustiçadas, moveram mandado de 
segurança contra a Administração 
Municipal alegando ilegalidade ou 
abuso de poder, o qual foi julgado 
improcedente, uma vez que, os 
profissionais da educação devem 
atender ao calendário escolar e à 
legislação vigente.

1ª Feira Municipal de Saúde trabalhou com a união 
de todos para a prevenção de doenças

Evento superou as expectativas e Secretaria pretende ampliá-lo para as próximas edições

A Feira Municipal de Saúde teve 
como slogan de sua edição inaugural 
o lema “cuidar da saúde: união de to-
dos”. E a mensagem foi seguida à risca 
no domingo (23), na Praça da Matriz, 
onde 22 stands trataram de diversos 
temas relacionados à prevenção de 
doenças, tais como dengue, diabetes, 
hipertensão e obesidade, além da ex-
posição dos oito remédios da natu-
reza, a idade biológica, dentre outros.

No total, pouco mais de 100 cola-
boradores da Prefeitura e outros 120 
voluntários da igreja adventista traba-
lharam no evento. Segundo balanço 
feito pela Secretaria de Saúde, aproxi-
madamente 900 pessoas foram aten-
didas ao longo do dia. A Feira estava 
programada para ir das 10h às 16h, 
mas teve duração estendida até 17h. 

Dentre os serviços oferecidos, 
exame de glicemia, aferição da pres-
são arterial, orientações sobre saúde 
da mulher, do homem, da criança e do 
idoso, prevenção contra DST, orien-
tações de primeiros socorros com a 
equipe do SAMU, dicas de alimenta-
ção saudável, massagem e limpeza de 
pele e exposição de materiais confec-
cionados pelos pacientes do Centro 
de Atenção Psicossocial – CAPS.

As pessoas que compareceram 
também tiveram a oportunidade de 
aprender um pouco do alfabeto de 
libras com o grupo Gestos de Amor, 
receberam abraços das crianças do 

Clube Aventureiros e Desbravadores, 
uma ação ligada à humanização do 
atendimento de saúde, e assistiram às 
danças do grupo Bem Viver Melhor 
Idade. Outra atração da Feira foi a 
inscrição para o curso “como parar 
de fumar em 5 dias”, que teve grande 
adesão e está acontecendo ao longo 
da semana. 

Segundo o secretário de Saúde, 
Ricardo Lopes, o mais emocionante 
foi a alegria com que todos trabalha-
ram, apresentando muita criatividade 
na abordagem dos temas: “Foi muito 
legal ver a união dos profissionais de 
saúde com os voluntários, população, 
jovens e crianças. Todos muito alegres 
durante o trabalho”, ressaltou.

Lopes disse que a intenção é am-
pliar o evento para as próximas edi-
ções e fez questão de agradecer a to-
dos os participantes da Feira: “Meus 
agradecimentos a todos os envolvi-
dos direta ou indiretamente, como os 
departamentos de Limpeza, Esportes 
e Promoção Social, Guarda Civil Mu-
nicipal, Clube Aventureiros e Des-
bravadores, equipe do curso ‘como 
parar de fumar em 5 dias’, todos os 
colaboradores da Saúde e os jovens 
adventistas voluntários.

A Feira Municipal de Saúde é or-
ganizada pela Prefeitura de Socorro 
através da Secretaria de Saúde, com 
apoio do Ministério da Saúde APaC 
(Igreja Adventista do 7º Dia). 

Selo da Agricultura Familiar 
é entregue a dezesseis produtores

Dezesseis produtores agrícolas 
de Socorro receberam o SIPAF – 
Selo de Identificação da Participa-
ção da Agricultura Familiar – na 
noite de sexta-feira (21), no Es-
paço do Produtor Rural “Eng. Jo-
aquim Gilberto Vieira”. 

A certificação não é obrigató-
ria para a produção agrícola fa-
miliar, mas agrega valor aos pro-
dutos, segundo explica o diretor 
do Departamento Municipal de 
Desenvolvimento Rural, Paulo Lo-
rensini. 


