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O Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
disponibiliza aos
beneficiários dos programas
sociais como Bolsa Família
e Renda Cidadã, o curso de
Cuidadores de Idosos.

Os beneficiários poderão
inscrever-se ou inscrever
alguém de sua família que
seja maior de 18 anos e

alfabetizado no curso
promovido pelos
Departamentos de
Assistência e
Desenvolvimento Social e
da Saúde.

As inscrições para o curso
que se inicia em maio devem
ser feitas no CRAS localizado
na Rua Barão de Ibitinga,
593, das 8 às 17 horas.

CRAS abre as inscrições para
o curso “Cuidadores de Idosos”

Na manhã do dia 25, os
dirigentes da Associação
Paulista de Turismo Rural
(ABRATURR-SP) reuniram-
se em Socorro para a posse
de sua nova diretoria que
volta a ser encabeçada por
Andréia Maria Roque
Junqueira de Arantes,
reeleita presidente da
organização.

Socorro mantém sua
representatividade em mais
esta instância de
Governança do Turismo
com o empresário José
Fernandes Franco na
cadeira de vice-presidente
da Associação. Ponto
importante para o segmento
do Turismo Rural do
município uma vez que a
ABRATURR tem assento
tanto no Conselho Estadual
de Turismo do Estado de
São Paulo como na Câmara
Setorial de Lazer e Turismo
no Meio Rural, da Secretaria
de Agricultura e
Abastecimento do Estado de
São Paulo.

Por ocasião da cerimônia
presenciada pela prefeita
Marisa de Souza Pinto
Fontana, o vice Jorge Fruchi
e o diretor do Departamento
Municipal de Turismo e
Cultura, Carlos Tavares, o
então presidente Paulo
Junqueira agradeceu o forte
apoio de alguns
empresários que compõem
o grupo, dentre eles José
Fernandes, e prestou
contas das ações da
Associação no período de
sua gestão. Relatou
conquistas e retrocessos
consequentes das
transições político-
administrativas.

Parabenizada pela
Prefeita que, por meio do

ABRATURR-SP, nova diretoria
  da toma posse em Socorro

Conselho de Turismo,
m a n i f e s t o u
comprometimento com o
segmento, Andréia Arantes
desenhou para esta gestão
na frente da ABRATURR o
perfil “fôlego novo e
experiência do passado”.

Como estratégia de ação
para escapar das
oscilações provenientes da
política nacional, o diretor do
Departamento de Turismo
de Socorro sugeriu a
presidente Andréia fortalecer
o associativismo para obter
maior representatividade
junto aos órgãos engajados
no Turismo Rural: Ministério
do Turismo, Secretaria de
Turismo do Estado de São
Paulo, Conselho Estadual
de Turismo e Secretaria da
Agricultura do Estado de São
Paulo.

Formada por propriedades
rurais paulistas que
recebem turistas, com essa
atitude, a ABRATURR-SP
segue voltada a seus
princípios: defender o
turismo rural como um meio
sustentável de turismo, de
forma que coloque a
população local, o turista e
o meio ambiente em
harmonia, resgatando assim
as raízes  culturais no meio
rural.

Durante o evento, foi
servido um café da manhã
com produtos produzidos e
comercializados pelos
integrantes do Núcleo de
turismo Rural, que
compareceu em massa
para a cerimônia de
transição. Aproveitando a
presença de todos, na
sequência, foi realizada a
primeira reunião da
ABRATURR-SP para definir
metas da gestão 2012/ 2014.

Atendendo a exigência da
Secretaria Nacional de
Segurança Pública
(SENASP), começou na
última segunda-feira (23) o
período de formação dos 19
candidatos aprovados no
concurso público de Socorro
para integrarem a
corporação da Guarda Civil
Municipal (GCM).

Durante 90 dias, o grupo
de 19 alunos de Socorro e
mais 1 vindo de Serra
Negra, receberá instrução

Candidatos aprovados no concurso da Guarda
     são preparados para entrar na ativa

no que diz respeito à defesa
pessoal, hierarquia, noção
de direito, abordagem de
pessoas e veículos, direitos
humanos, legislação
ambiental entre outras
informações como resgate,
armamento e tiro que será
ministrado por pessoal
credenciado.

Ao final das 720 horas de
aula, os futuros componentes
da Guarda Civil Municipal
receberão o certificado de
formação do SENASP.

Segundo o comandante
da Guarda, é provável que
nesta ocasião o efetivo ativo
da GCM também receba o
certificado de conclusão do
curso de capacitação
realizado no final de 2011.
Neste curso ministrado por
instrutores credenciados na
polícia federal os
componentes da
corporação foram instruídos
e credenciados no uso de
revólver e pistola, declara o
comandante.

   Saber Viver Melhor Idade embarca no
                                                 Roda SP

Por meio do Centro de Referência da Assistência Social
– CRAS, o grupo Saber Viver – Melhor Idade participou da
ação Roda SP para conhecer alguns atrativos turísticos
das 8 cidades do Circuito das Águas Paulista.

pelos quais nunca haviam
passado.

Com essas atividades
apoiadas pelos
Departamentos de
Assistência e
Desenvolvimento Social e
da Saúde, o CRAS procura
desenvolver a melhoria nas
condições de sociabilidade,
redução e prevenção de
situações de isolamento
social e de
institucionalização.

Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira e
Serra Negra.

 O passeio teve como objetivo
proporcionar momentos de cultura, lazer
e interatividade, o  quê contribui com o
processo de envelhecimento saudável.

Considerando as declarações dos
integrantes do grupo, isto aconteceu,
pois durante o passeio, os turistas de
Socorro sentiram-se descontraídos com
a viagem que além de muito divertida,

O grupo ingressou na rota que visitou os pontos turísticos
das cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna,

foi instrutiva, já que conheceram atrativos
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PORTARIA Nº 5933/2012

PORTARIA Nº 5934/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos
termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município,

        RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso das dependências do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” no
período de 07 a 11 de Maio de 2012, ao Ministério da Defesa - Exercito Brasileiro - Comando
da 2ª Divisão de Exercito, para treinamento dos Estados-Maiores das Brigadas e Organizações
Militares, conforme requerimento formulado através do Processo Administrativo nº 001500/2012.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo o referido Comando por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da Associação o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/
2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, respondendo isolada e
exclusivamente por quaisquer danos, furto ou roubos de veículos ocorridos neste período, sem
qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Abril de 2012.
   Marisa de Souza Pinto Fontana -  Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5935/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos
termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município,

        RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso das dependências do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” no dia 03
de Junho de 2012, ao Rotary Club de Socorro, onde acontecerá o Enduro da Divisa, conforme
Ofício nº 077/12 do Presidente do Rotary Club – Roberto Aparecido Ramalho.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo a referida entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da Associação o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/
2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, respondendo isolada e
exclusivamente por quaisquer danos, furto ou roubos de veículos ocorridos neste período, sem
qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Abril de 2012.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

LEI  Nº 3640 / 2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do
artigo 92 da  Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso do “Teatro do Centro Cultural” nos dias 05 e 06,12 e 13, 19 e 20, 26
e 27 de Maio de 2012, a entidade  Asilo dos Velhos José Franco Craveiro representada por
sua presidenta Eliza Dorothy Tafner Binotti, para realização da Peça Noviça em Apuros, nos
termos do requerimento protocolado sob nº 2012/002744/2012.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo a referida entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011,
bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, respondendo isolada e exclusivamente
por quaisquer danos, furto ou roubos de veículos ocorridos neste período, sem qualquer
responsabilidade de ônus para a Administração.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.

            Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de Abril de 2012.
                             Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

“Disciplina o descarte e o gerenciamento adequado de pilhas, baterias e lâmpadas
usadas no município de Socorro e dá outras providências.”
“De autoria do Vereador Tarcisio Francisco Sartori Junior - PSDB”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1° - Todas as pilhas e baterias, independentemente de composição e, em especial, as que
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio, níquel, iodo e seus compostos,
necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, veículos ou sistemas, fixos ou
móveis, bem como os produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura
de forma não substituível e as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas de vapor de mercúrio, as
lâmpadas halógenasdicroicas, as lâmpadas de vapor de sódio, as lâmpadas de luz mista e outras
lâmpadas contendo mercúrio; após seu esgotamento energético, deverão ser entregues pelos
usuários aos estabelecimentos que as comercializam, rede de assistência técnica autorizada
pelas respectivas indústrias para repasse aos fabricantes ou importadores, ou diretamente por
meio de terceiros, a empresas especializadas que procedam à reutilização, reciclagem, tratamento
ou destinação final ambientalmente adequada.
§ 1° As baterias industriais, independentemente de sua composição e, em especial as constituídas
de chumbo, cádmio e seus compostos, destinadas a telecomunicações, usinas elétricas, condomínios
residenciais, sistemas ininterruptos de fornecimento de energia, alarme, segurança, movimentação
de cargas ou pessoas, partidas de motores a diesel e uso geral automotivo e industrial, após seu
esgotamento energético, deverão ser entregues pelo usuário observando-se os mesmos
procedimentos referidos no caput deste artigo.
§ 2° As lâmpadas incandescentes de filamento metálico ficam excluídas do previsto no caput deste
artigo.
Art. 2° - Os estabelecimentos que no Município de Socorro comercializam os produtos descritos
no art. 1°, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores
desses produtos, ficam obrigados a aceitar dos usuários a devolução das unidades usadas,
cujas características sejam similares àquelas comercializadas, com vistas aos procedimentos
referidos no artigo 1°.
Art. 3° - As pilhas, baterias e lâmpadas recebidas em devolução deverão ser acondicionadas
adequadamente e armazenadas de forma segregada, obedecidas às normas ambientais e de
saúde pública pertinentes, como as recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores,
até a sua destinação final ambientalmente adequada.
Art. 4° - O funcionamento dos estabelecimentos que comercializam os produtos descritos no art.
1°, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores desses
produtos,está condicionada à comprovação de destinação ambientalmente adequada.

Art. 5° - Ficam proibidas as seguintes formas de destinação final de pilhas, baterias e lâmpadas
usadas de quaisquer tipos ou características:
I – lançamento in natura a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais;
II – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados, conforme
legislação vigente;
III – lançamento em córregos, rios, nascentes, lagos e lagoas.
IV – aterramento sem atendimento à legislação, normas, padrões e procedimentos relativos aos
resíduos de que trata esta Lei.
Art. 6° - O Poder Executivo poderá estabelecer parcerias, com Organizações Não Governamentais
e com empresas privadas para a elaboração e divulgação de campanhas educativas, bem como
para o recolhimento, manuseio, armazenamento, tratamento e destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos.
Art. 7° - O não cumprimento das determinações expressas nesta Lei sujeitará o infrator as
seguintes penalidades:
I - advertência por escrito, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade;
II – não sanada a irregularidade, multa de 300 (trezentas) UFMES (Unidade Fiscal do Município da
Estância de Socorro);
III – em caso de reincidência, a multa prevista no inciso anterior será aplicada em dobro;
IV – persistindo a irregularidade, mesmo após a imposição de multa em dobro, será suspenso o
alvará de licença de funcionamento concedido ao estabelecimento, por até 30 (trinta) dias, devendo
após o decurso desse prazo ser regularmente cassado pelo Poder Público Municipal, com interdição
e lacração do estabelecimento.
Art. 9° - Os estabelecimentos que no Município de Socorro comercializam os produtos descritos
no art. 1°, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores
desses produtos terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para as providências necessárias ao
atendimento do disposto nesta Lei.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário,
especialmente a lei n° 3120/2005.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Abril de 2012.

Publique-se
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

LEI  Nº 3643/ 2012

“Autoriza o poder Executivo a conceder Subvenção Social ao Coral Municipal da
Estância de Socorro.”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º. - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de 2012, Subvenção Social
ao Coral Municipal da Estância de Socorro.
Art. 2º - A presente Lei tem por finalidade garantir o financeiro ao Coral Municipal da Estância de
Socorro.
Art. 3º - O valor anual destinado à referida Subvenção Social, será de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais),
dividido em 8 (oito) parcelas mensais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), iniciando-se o
repasse no mês de maio.
Parágrafo único - O referido Coral deverá apresentar seu plano de aplicação em data a ser
designada pelo Departamento de Finanças e prestar contas dos recursos repassados nos termos
da legislação vigente pertinente ao assunto.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento vigente, devendo ser suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Abril de 2012.

Publique-se
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

LEI  Nº 3644/ 2012

“Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro
nos moldes da Lei Federal nº 8.742/93”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPÍTULO I - DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º - Fica reestruturado o Conselho Municipal de Assistência social – CMAS de Socorro criado
pela Lei Municipal 2.733/95 alterada pela Lei Municipal 3.259/2008, nos termos da Lei Federal nº
8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS); instância municipal
deliberativa do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social, regulamentado pela
Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, na forma da Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS), com caráter permanente e composição paritária
entre o Poder Público Municipal e a Sociedade Civil.
§ 1º O CMAS é uma instância vinculada ao órgão municipal responsável pela gestão e coordenação
da Política Municipal de Assistência Social.
§ 2º Caberá ao órgão municipal responsável pela gestão e coordenação da Política Municipal de
Assistência Social destinar recursos para investimento e custeio das despesas e atividades do
CMAS, bem como, estruturar a Secretaria Executiva com profissional de nível superior, com
conhecimento da Política Pública de Assistência Social.

CAPÍTULO II - DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 2º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, será composto por 10 (dez)
membros, e seus respectivos suplentes, de acordo com a paridade e proporcionalidade entre os
segmentos da sociedade civil:
I. Do Poder Público
a) 01 (um) representante do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social;
b) 01 (um) representante do Departamento de Educação;
c) 01 (um) representante do Departamento de Saúde;
d) 01 (um) representante do Departamento de Finanças;
e) 01 (um) representante da Divisão de Assistência à Criança e ao Adolescente.
II. Da Sociedade Civil
a) 01 (um) representante dos usuários ou de organizações de usuários da Assistência Social;
b) 03 (três) representantes de entidades e organizações de Assistência Social;
c) 01 (um) representante dos trabalhadores na área da Assistência Social.
§ 1º Os representantes do Poder Público serão indicados pelos titulares das pastas de governo
municipal que compõem o Conselho.
§ 2º Os representantes do Poder Público, integrantes do Conselho serão liberados, mediante
convocação, pelas respectivas áreas para cumprimento de suas obrigações junto ao Conselho.
§ 3º Consideram-se representantes de usuários, pessoas vinculadas aos projetos, serviços e
benefícios sócio assistenciais, organizados sob a forma de associações, movimentos sociais,
fóruns ou outros grupos organizados sob diferentes formas de constituição jurídica ou social de
âmbito municipal.
§ 4º Consideram-se entidades e organizações de assistência social:
a) de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços,
executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial,
dirigidos a famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;
b) de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam
serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos
movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças
dirigidas ao público da Política de Assistência Social;
c) de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada,
prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e
efetivação dos direitos sócio-assistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania,
enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos,
dirigidos ao público da Política de Assistência Social.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 185/2012

§ 5º Consideram-se organizações representativas de trabalhadores da área da Assistência Social,
associações de trabalhadores, sindicatos, conselhos municipais de profissões regulamentadas
que organizam, defendem ou representam os interesses dos trabalhadores que atuam
institucionalmente na Política de Assistência Social.
§ 6º Caso o Município não disponha de associações, movimentos sociais, fóruns ou outros grupos
organizados de usuários ou organizações representativas, associações de trabalhadores,
sindicatos, conselhos municipais de profissões regulamentadas que organizam, defendem ou
representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assistência
Social, poderão ser eleitos como membros do CMAS, representantes dos usuários e dos
trabalhadores, mesmo que não representem alguma organização ou associação. Cabe, porém, ao
CMAS estimular a criação dessas organizações e associações, sendo que, uma vez constituídas,
deverá ser convocada nova eleição para que sejam eleitos seus representantes junto ao Conselho
Municipal de Assistência Social.
§ 7º Os representantes da sociedade civil, titulares e suplentes, serão eleitos em fórum especialmente
convocado para este fim através de edital publicado na Imprensa Oficial ou em jornal de ampla
circulação dentro do Município de Socorro, com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência
sob o acompanhamento do Ministério Público.
§ 8º As entidades e organizações eleitas serão representadas por Conselheiros vinculados e
indicados por estas, podendo ser substituídos sem prejuízo da representatividade da entidade e
organização.
§ 9º Os representantes das Entidades e Organizações serão indicados ao órgão da Administração
Pública Municipal, responsável pela gestão e coordenação da Política Municipal de Assistência
Social e designados através de ato do Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias após as
eleições.
§ 10 º O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, sendo permitida uma única recondução
consecutiva.
Art. 3º - Perderá o mandato o conselheiro que:
I. Faltar a 03 (três) sessões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas no mesmo mandato;
II. For condenado, por sentença transitada em julgado, por crime doloso, culposo ou contravenção
penal;
III. Candidatar-se ou assumir cargo eletivo;
IV. Tiver comprovada conduta incompatível com as funções de conselheiro.
Parágrafo único. A perda do mandato poderá ser requerida por qualquer membro, pelo Ministério
Público ou por qualquer cidadão e decidida pelos membros do Conselho Municipal de Assistência
Social, assegurada ampla defesa.

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA
Art. 4º - O Conselho Municipal de Assistência Social terá a seguinte estrutura:
I. Plenário;
II. Mesa Diretora;
III. Comissões Temáticas Permanentes;
IV. Secretaria Executiva.

CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO
Art. 5º - O CMAS terá seu funcionamento regulamentado por Regimento Interno próprio e obedecendo
as seguintes normas:
I. O exercício da função de conselheiro é considerado serviço de interesse público relevante e
valor social e não será remunerado;
II. O Plenário é o órgão de deliberação máxima;
III. As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente uma vez a cada mês, conforme calendário
anual previamente acordado, e, extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou por
requerimento da maioria dos seus membros;
IV. Definirá também o quorum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário e quorum
qualificado para as questões de suplência e perda do mandato por faltas;
V. As decisões do Conselho serão consubstanciadas em Resoluções.
Art. 6º - Todas as sessões do CMAS serão públicas e precedidas de ampla divulgação mediante
publicação na Imprensa Oficial ou em jornal de ampla circulação dentro do Município de Socorro.
§ 1º As Resoluções do CMAS, bem como os temas tratados em reuniões da mesa diretora e
comissões, serão objetos de ampla e sistemática divulgação.
§ 2º Nos casos de sessões que discutam matérias sujeitas a sigilo, nos termos da legislação
vigente e após aprovação do Plenário, poderão ser realizadas sessões privativas.
Art. 7º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS instituirá Comissões Temáticas de
Política de Assistência Social, Orçamento e Finanças, bem como, de Justiça e Relações
Institucionais, de caráter permanente; e Comissões Especiais e/ou Grupos de Trabalho, de caráter
temporário, para atender a uma necessidade pontual, ambos formados por conselheiros, com a
finalidade de subsidiar o Plenário.
Parágrafo único. As comissões temáticas serão compostas paritariamente por conselheiros
representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.
Art. 8º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS contará com uma mesa diretora
paritária composta por: presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário,
Conselheiros eleitos dentre seus membros, para mandato de 01 (um) ano, permitida uma única
recondução por igual período.
Parágrafo único. Haverá alternância entre Poder Público e Sociedade Civil na ocupação dos
cargos da mesa diretora.
Art. 9º - O Conselho Municipal de Assistência Social contará com uma Secretaria Executiva, cuja
estrutura, atribuições e competências serão estabelecidas mediante decreto.
Parágrafo único. A Secretaria Executiva deverá contar com um Secretário Executivo que deve
ter nível superior de instrução e ter experiência comprovada na Política Pública de Assistência
Social.

CAPÍTULO V - DAS COMPETÊNCIAS
Art. 10 - Compete ao CMAS:
I. Aprovar a Política Municipal de Assistência Social, na perspectiva do SUAS - Sistema Único da
Assistência Social, e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferências Nacional, Estaduais e
Municipais de Assistência Social;
II. Aprovar o Plano Anual e Plurianual de Assistência Social;
III. Convocar, num processo articulado com a Conferência Nacional e a Conferência Estadual, a
Conferência Municipal de Assistência Social;
IV. Encaminhar as deliberações da Conferência Municipal, aos órgãos competentes, monitorar
seus desdobramentos e acompanhar sua implementação junto aos órgãos gestores;
V. Orientar e subsidiar as conferências municipais de assistência social;
VI. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o
desempenho das ações aprovadas pela Política Municipal de Assistência Social de acordo com os
critérios de avaliação definidos pelo CMAS;
VII. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no
campo da assistência social, conjuntamente com o órgão da Administração Pública Municipal,
responsável pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social;
VIII. Aprovar o Plano Municipal de Capacitação para área de Assistência Social, de acordo com a
Norma Operacional Básica vigente;
IX. Aprovar o Plano Integrado de Capacitação de Recursos Humanos para a área de Assistência
Social, de acordo com as Normas Operacionais Básicas do SUAS (NOB/SUAS) e de Recursos
Humanos (NOB-RH);
X. Zelar pela implementação do SUAS no âmbito municipal;
XI. Apreciar, após elaboração de parecer da Comissão Permanente afeta, a proposta orçamentária
dos recursos destinados a todas as ações de assistência social, tanto os recursos próprios
quanto os oriundos da esfera federal e estadual, alocados no Fundo Municipal de Assistência
Social, a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Municipal, responsável pela
coordenação da Política Municipal de Assistência Social, através de publicação de resolução com
decisão do Plenário;
XII. Apreciar, após elaboração de parecer da Comissão Permanente afeta, o plano de aplicação do
Fundo Municipal de Assistência Social, através de publicação de resolução com decisão do
Plenário e acompanhar a execução orçamentária e financeira anual e plurianual dos recursos;
XIII. Aprovar critérios municipais de partilha de recursos, respeitando os parâmetros adotados na
LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento;
XIV. Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, o conjunto de normas administrativas definidas
pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu funcionamento;
XV. Inscrever e fiscalizar entidades e organizações de assistência social;
XVI. Manter articulação com o Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS e com o Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS;
XVII. Propor formulação de estudos e pesquisas que subsidiem as ações do CMAS no controle da
Política Municipal de Assistência Social, bem como, com o escopo de identificar dados relevantes
e a qualidade dos serviços de assistência social no âmbito do Município;
XVIII. Estabelecer interlocução com os demais conselhos de direitos;
XIX. Aprovar critérios de concessão e valor dos benefícios eventuais; e

Federal e municipal, efetivado na Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão Intergestores
Bipartite – CIB, estabelecido na NOB/SUAS, e aprovar seu relatório.

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 - No exercício de suas atribuições, deverá o Conselho:
I. Difundir a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS; as Políticas Nacional e Estadual de
Assistência Social – PNAS; a Norma Operacional Básica vigente do Sistema Único de Assistência
Social – NOB/SUAS e a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB/RH em âmbito
municipal;
II. Oferecer subsídios para elaboração legislativa de atos que visem ao enfrentamento à pobreza,
à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e
à universalização dos direitos sociais, para o alcance dos objetivos da legislação vigente;
III. Manter intercâmbios com organismos e instituições de assistência social em âmbito estadual,
nacional e internacional; e
IV. Remeter, anualmente, prestação de contas para os órgãos competentes, bem como as diretrizes
e as ações a serem executadas no exercício seguinte.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis nºs 2.733/95 e 3.259/
2008.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Abril de 2012.

Publique-se
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
 Darleni Domingues Gigli -  Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

XX. Acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas nacional, estadual, do Distrito

“Altera o número de empregos de Médico Veterinário no anexo II da Lei Complementar
nº 58/2001 e dá providências correlatas.”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º - O Anexo II da Lei Complementar nº. 58/2001 e alterações posteriores passa a vigorar com
as alterações e acréscimos constantes do anexo único da presente Lei Complementar.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão à conta
de dotações próprias, consignadas no orçamento e suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
                           Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Abril de 2012.

Publique-se.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Afixado nesta data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

ANEXO ÚNICO
A que se refere o art. 1º da presente Lei Complementar

Anexo II da Lei Complementar nº 58/2001

Correção: na Portaria nº 5926/2012 de 17 de Abril de 2012 publicada na edição nº 190 do Jornal
Oficial de Socorro, onde se lê:
-  Junia Gisley Moro Andrade de Toledo  - CTPS 72311 Série 00141- SP, Nível VI –  ref. 02,
leia-se  Nível IV – ref. 02.

                                                                        ERRATA

                            EDITAL Nº 07/2012

Divulga a Relação Preliminar dos Candidatos à Eleição para Nova Composição do
Conselho Tutelar de Socorro

A Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Socorro através da Resolução nº 005/2011, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Resolução CMDCA nº 006/2012;
Considerando o resultado da avaliação oral dos candidatos realizada no último dia 22/04/2012;
DIVULGA através deste ato, a Relação Preliminar dos Candidatos à Eleição para Nova Composição
do Conselho Tutelar de Socorro.
Segue abaixo a relação com o número, o nome e o apelido dos candidatos:
01 – Diego Pablo Soares da Cunha – Diego do CRAS
03 – Maria das Graças Constantini Ferreira
04 – Patrícia Toledo da Silva Pinto – Patrícia do Henri
06 – José Adriano de Souza – Adriano do Conselho (Ex-lavador do Posto Impacto)
09 – Maria Helena de Oliveira Carvalho – Lena do Dakinha
12 – Daniela Aparecida Bueno Correia
13 – Teresa Ferreira de Mello – Teresa Mello
14 – Maria da Graça Silva – Profª Graça
De acordo com o Calendário Eleitoral, o prazo para interposição de eventuais recursos por parte
dos candidatos terá início no dia 07/05/2012 (sete de maio de dois mil e doze) e terminará no dia 11/
05/2012 (onze de maio de dois mil e doze).
                                                     Socorro, 23 de abril de 2012

Evandro de Almeida Júnior - Presidente da Comissão Eleitoral

Convocação de Eleição da CIPA- Comissão Interna de
Prevenção de acidentes Gestão 2012/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO através da Comissão Eleitoral convoca
todos os servidores para a eleição dos membros da CIPA- Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes Gestão 2012/2013, de acordo com a Norma Regulamentadora NR 5, aprovada pela
portaria nº 3214 de 1978 baixada pelo Ministério do Trabalho, a ser realizada, em escrutínio
secreto, nos dias 07 de maio de 2012 a 10 de maio de 2012 , sendo nos dias 07,09 e 10 de maio
votação volante nos seguintes locais: Centro Administrativo Municipal , postos de saúde e
escolas municipais. E no dia 08 de maio de 2012 no Almoxarifado das 7:30 horas às 16:00 horas.
 Apresentaram-se e serão votados os seguintes candidatos:

E para que chegue ao conhecimento de todos será colocado edital de convocação em todos
o Departamentos.
       FLAVIA REGINA ZANESCO OLIVEIRA - Presidente da COMISSÃO ELEITORAL-CE
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Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

                              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
Sessão Ordinária de 16 de abril de 2012 – 2ª parte.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi Taniguchi.
Vereadores presentes: André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Carlos Roberto de Moraes, Gentil
José Tonelli, Luciano Kyochi Taniguchi, Osvaldo LuisLugli, Pedro Sabio Nunes, Sheila Marcurio de
Oliveira e Tarcísio Francisco Sartori Junior.Ausência justificada do vereador João Pinhoni Neto.

EXPEDIENTE
Expediente apresentado pelos senhores Vereadores

Requerimentos do vereador Pedro Sábio Nunes requerendo que fosse oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Dr. José Antônio de Barros Munhoz, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo: n.º 59/2012, a fim dedestinar recursos financeiros, para
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Socorro; n.º 60/2012, solicitando
recursos financeiros, para o “Asilo José Franco Craveiro”; n.º 61/2012, solicitando recursos
financeiros à Entidade Assistencial “Lar de Jesus AmélieBoudet” no município de Socorro; e, n.º
62/2012, solicitando recursos financeiros à Entidade Assistencial “Lar Dom Bosco”no município de
Socorro. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos do vereador Carlos Roberto de Morais: nº 63/2012, a fim de que fosse
consignado em ata Voto de Congratulação ao Delegado de Polícia de Socorro, Dr. Felipe
PellatieriBeluzzoGonçalvez pela excelência nos serviços prestados a nossa cidade; n.º 64/2012,
a fim de que fosse consignado em ata Voto de Congratulação aoSenhor José Orlando Mucciacito,
DD.Comandante da Guarda Municipal, de Socorro, pelos relevantes serviços prestados à nossa
comunidade, extensivo a todos os Guardas;e,n.º 65/2012, a fim de que fosse consignado em ata
Voto de Congratulação ao Digníssimo Senhor Deputado Federal, Guilherme Campos Junior doPSD,
pelos serviços prestados na elaboração de emendas ao Orçamento destinando verbas ao município
de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimento de autoria de todos os vereadores:n.º 66/2012, solicitandoque fosse constado
em Ata um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora Polônia de Toledo Dini, ocorrido
dia09 de abril do corrente ano; e, n.º 70/2012, solicitandoque fosse constado em Ata um Voto de
Profundo Pesar pelo falecimento da senhora Tereza Bueno Cambi, ocorrido dia 14 de abril do
corrente ano Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimentos do vereador João Pinhoni Netorequerendo que fosse oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Dr. Alexandre Leite: nº 67/2012, solicitando
adestinação de verbas ao município de Socorro, para aquisição de um ônibus com acomodações
para 40 passageiros para uso do Departamento de Saúde, visando o transporte de pacientes
portadores de Câncer que necessitam de tratamento médico em outras cidades; n.º 68/2012,
solicitando adestinação de verbas ao município de Socorro,para aquisição de um aparelho
Mamógrafo para uso do Departamento de Saúde. Deliberação do Plenário: aprovados por
unanimidade;
Requerimento do vereador João Pinhoni Neto: n.º 69/2012, solicitandoque fosse justificada
sua ausência na Sessão Ordinária do dia 16 de abril de 2012, por motivo de saúde, conforme
recomendação em anexo.  Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento do vereador Luciano Kyochi Taniguchi: n.º 71/2012, requerendo que fosse
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, solicitando que este intervenha junto ao
Governo Federal visando o aumento do numero de mamografias custeadas através do convenio
SUS – Sistema Único de Saúde;
Indicações do vereador Carlos Roberto de Morais à senhora Prefeita: n.º 120/
2012,reiterando indicações anteriores, sugerindo que seja implantada em nossa cidade, com a
máxima urgência, uma guarnição do Corpo de Bombeiros dotada de todo equipamento necessário;
n.º 121/2012, reiterando indicações anteriores, sugerindo para que interceda junto ao Governo
Estadual a fim de que seja instalada uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Dr.
Renato Silva; n.º 122/2012, sugerindoque estude a possibilidade de destinar um espaço para
abrigar o Clube dos Passarinheiros de Socorro; n.º 123/2012, sugerindo que seja construída uma
praça de lazer com playground no bairro Jardim Santa Cruz; e, n.º 130/2012, sugerindoque realize
estudo junto aos setores competentes visando à implantação de Programa de Emprego e Renda
para capacitação profissional, captação de vagas de trabalho e cadastramento de mão de obra;

Indicações do vereador Pedro Sabio Nunes à senhora Prefeita: n.º 124/2012,sugerindo
que realize reparo do piso asfáltico do estacionamento do Conjunto Habitacional Nossa Senhora
de Lourdes, mais precisamente do pátio de acesso aos blocos 1 (um) ao 6 (seis), compreendendo
tapar os buracos e recapear o leito; n.º 125/2012, sugerindopara que interceda ao departamento
competente a fim de viabilizar a limpeza geral e a poda das arvores existentes na Rua das
Acácias, conforme especifica; n.º  126/2012, sugerindo que seja roçada as laterais das Ruas
Capitão Joaquim Domingues de Lima e José Gonçalves de Andrade ( rua de paralelepípedo),
localizada no Bairro São Bento; e n.º 129/2012, sugerindo o nivelamento com máquina; o
cascalhamentoe a compactação com rolo compressor no Prolongamento da Rua Mazolini, conforme
especifica;
Indicações do vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto à senhora Prefeita: n.º
127/2012, sugerindo a instalação de iluminação pública, bem como realização do asfaltamento da
Rua Ângelo Guinato, localizada na Vila Santo André, conforme abaixo assinado anexo; e nº n.º
128/2012, sugerindo estudos no sentido de providenciar a contratação de mais médicos para
atendimento nos Postos de Saúde, aquisição de remédios que estão em falta, além de propiciar um
aumento na realização dos exames realizados nos mesmos.

ORDEM DO DIA
Em 1.ª discussão e votação

Projeto de Lei Complementar n.º 08/2012 da senhora Prefeita:altera o número de empregos
de médico veterinário no anexo II da Lei Complementar n.º 58/2001 e dá providências correlatas.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em votação nominal;
Projeto de Lei n.º 20/2012 da senhora Prefeita:autoriza o Poder Executivo a conceder
subvenção social ao Coral Municipal da Estância de Socorro.  Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 21/2012 da senhora Prefeita:dispõe sobre a reestruturação do Conselho
Municipal de Assistência Social de Socorro, nos moldes da Lei Federal n.º 8.742/93. Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade.
                                   Sessão Extraordinária de 16 de abril de 2012.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi Taniguchi.
Vereadores presentes: André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Carlos Roberto de Moraes, Gentil
José Tonelli, João Pinhoni Neto, Luciano Kyochi Taniguchi, Osvaldo LuisLugli, Pedro Sabio Nunes,
Sheila Marcurio de Oliveira e Tarcísio Francisco Sartori Junior.

ORDEM DO DIA
Em 2.ª discussão e votação

Projeto de Lei Complementar n.º 08/2012 da senhora Prefeita:altera o número de empregos
de médico veterinário no anexo II da Lei Complementar n.º 58/2001 e dá providências correlatas.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em votação nominal;
Projeto de Lei n.º 20/2012 da senhora Prefeita:autoriza o Poder Executivo a conceder
subvenção social ao Coral Municipal da Estância de Socorro.  Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 21/2012 da senhora Prefeita:dispõe sobre a reestruturação do Conselho
Municipal de Assistência Social de Socorro, nos moldes da Lei Federal n.º 8.742/93. Deliberação
do Plenário: aprovado por unanimidade.

CONVITE À POPULAÇÃO
A Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal da Estância de Socorrotêm a honra de convida-lo para
a Cerimônia de descerramento da placa que denomina a Sala de Imprensa do Centro Administrativo
Municipal como “Jornalista Ney Craveiro”, a se realizar no dia 27 de abril de 2012, às 19h, na
Câmara Municipal, à Rua XV de Novembro n.º 18 – Centro – Socorro/SP.

CONVITE À POPULAÇÃO
A Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal da Estância de Socorrotêm a honra de convida-lo para
a Cerimôniade descerramento da placa que denomina o “Centro Odontológico Municipal como Dr.
Antonio Hermínio Simões”, a se realizar no dia28de abril de 2012, às 9h30, na Câmara Municipal, à
Rua XV de Novembro n.º 18 – Centro – Socorro/SP.

COMUNICADO DE OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a servidora
Daniela Mendes Bonetti, atende a população na Ouvidoria da Câmara Municipal, das 13h às 17h, de
segunda a sexta-feira, para o recebimento de sugestões, reclamações, denúncias ou elogios
(Regimento Interno da Câmara, Capítulo VI, Título III)

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as

próximas Sessões da Câmara, realizar-se-ão no dia 08 de maio de 2012, terça-feira, a partir
das 20h, com transmissão ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz ou via

internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br.
Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

Nesta semana, a Associação Rural da
Microbacia do Jaboticabal (AMJA) disponibilizou
recipientes para operar a coleta de resíduos
recicláveis naquele bairro. O local recebeu o
nome de PEV, Ponto de Entrega Voluntária.

Com a existência deste Ponto, para os
moradores do Jaboticabal e circunvizinhança
colaborarem com a qualidade do meio ambiente,
basta descartarem os materiais derivados de
resíduos recicláveis considerando as
características: papel, plástico, metal e vidro.

O Ponto faz parte do plano de ação da
Associação que além de promover o
fortalecimento e o desenvolvimento de seus

associados, trabalha para a conscientização
da necessidade de promover a recuperação e
a melhora das condições ambientais da região.

Além de ser o primeiro PEV instalado na zona
rural do município, a ação fomentada pela AMJA
vai de encontro às práticas de sustentabilidade
que hoje norteiam as estratégias das várias
instituições que buscam o aprimoramento da
percepção ambiental das cadeias produtivas,
envolvendo produtores, técnicos e sociedade
em geral.

Com a colaboração de todos a cidade torna-
se mais limpa e o planeta um local melhor para
aqueles que nele vivem.

AMJA instala PEV no Jaboticabal e
     colabora com o meio ambiente

A participação das mulheres nos processos de tomada de decisão e nas instâncias de poder
brasileira é de elevada importância para a toda a sociedade, notadamente atualmente em que
elas vêm conquistando cada vez mais espaço em diversos setores.

As eleições municipais de 2012 se aproximam, o que faz necessária a adoção de medidas
voltadas à concretização da cota de candidaturas por sexo.

A Constituição Federal elege o pluralismo político como fundamento da República brasileira
(art. 1º, I), elenca a construção de uma sociedade livre, justa e solidária como um dos objetivos
fundamentais do País (art. 3º, I) e esclarece que homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações (art. 5º, I);

Por sua vez, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher, promulgada pelo Decreto n° 4.377/2002, dispõe, em seu preâmbulo, que “a
participação máxima da mulher, em igualdade de condições com o homem, em todos os
campos, é indispensável para o desenvolvimento pleno e completo de um país, para o bem-
estar do mundo e para a causa da paz” e que determina aos Estados Partes que tomem todas
as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública
do país,

garantindo, em particular, em igualdade de condições com os homens, o direito a ser elegível
para todos os órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas (artigo 7°, itens “a” e
“b”);

Nesse sentido, o §3º do artigo 10 da Lei 9.504/1997, alterado pela Lei 12.034/2009, estabelece
que, nas eleições proporcionais (Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais), cada partido ou coligação preencherá o mínimo de
30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

A nova regra, empreendida pela Lei 12.034/2009, conferiu maior efetividade para a exigência
e revelou uma evolução histórico-social, determinando não apenas a reserva de vagas, mas o
efetivo preenchimento do percentual das candidaturas apresentadas pelos partidos,
com o que se evitam situações que acabam por burlar a norma.

Assim, o cálculo dos percentuais de 30% e 70% deve levar em conta o número de registros
de candidatura efetivamente requeridos por partidos e coligações, e não o número previsto em
abstrato pelo artigo 10, caput e § 1º, da Lei das Eleições, o que ficou mais evidente com a
supracitada mudança de norma.

Também o Tribunal Superior Eleitoral já acolheu a interpretação supramencionada no julgamento
do Recurso Especial Eleitoral nº 78.432/PA e do Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
n° 84.672/PA.

E a Resolução TSE n° 23.373, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as
eleições de 2012, regulamentou a cota de candidaturas por sexo em seu art. 20, §§ 2º, 4°, 5°
e 6°, art. 22, § 2°, art. 37, §1°, IV, art. 38, art.67, § 7º.

Na hipótese de inobservância do percentual de candidaturas para cada sexo (Lei 9.504/97,
art. 10, § 3°), é possível a apresentação de impugnação (art. 40 da Resolução TSE 23.737) ao
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), além das eventuais medidas
adotadas ex officio pelo juiz eleitoral, para regularização da cota, sob pena de corte dos
últimos candidatos registrados do sexo excedente até que o percentual exigido
em lei seja alcançado.

                                          DANIEL COTTONI - Promotor Eleitoral

                                  Nota à População

Quite seu débito com a Prefeitura Municipal de
Socorro dentro do Programa de Parcelamento
Incentivado de Tributos (PPI) que proporciona
desconto de até 100% no valor dos juros e
reduções escalonadas nas multas moratórias,
além de parcelamento.

O Programa abrange os créditos tributários
gerados ou respectivos a lançamentos

        Contribuintes:PPI continua disponível
                 para quitação de débitos

ocorridos até 31 de dezembro de 2011 e os
contribuintes que perderam o benefício do PPI
realizado em 2009 e 2010.

Outras informações, procurar o setor de
Dívida Ativa, no Centro Administrativo Municipal,
localizado na Av. José Maria de Faria, 71.

Os pagamentos também podem ser
efetuados na Tesouraria da própria Prefeitura.


