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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLANO SOCIOEDUCATIVO
N° 003/2016.

Aos Seis dias de Maio de 2016 à Rua Independência, número trezentos e cinqüenta e
sete, cidade de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, na Sala dos Conselhos, realizou-se a
02/ 2016 reunião da Comissão do Plano Socioeducativo contando com a presença dos
representan~~s < G(m enta).: Elcio Tadeu Tomaz ( Secretaria Municipal da
Cu ra) . Gabriela Inagaqui Gomes ( Secretaria Municipal de
Sa , Eduardo Belas ( Secretaria de Negócios Jurídicos)

ã Governamental: .ea do Carmo Almeida (CRAS Cipó)
--~f:wi.~~f.,--_:' Renata Aparecida C res ( Movimento Renovador Paulo
'-4~~~-' Femando (CMAS) Rosemeire Cabral (

~ Tutelar), Ant~nio Carlo: ra~dino ( Diretori de Ensino)
~ -=z:Z - e Diva Dobrochinsk (Joao XXII) ---=~:::=~q~~
IX. coordenadora da comissão, Sra. Andreia, iniciou a reunião inform nd a importância
da comissao, para a boa execução do trabalho com as crianças e adolescentes do
município. Fala da importância do trabalho em rede no município e ainda fala se do
SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo). Esclarece que a comissão
deverá acompanhar para que o Plano Socioeducativo seja executado. Esclarece a todos
o que é Liberdade Assistida, que devem ser acompanhados por meio de atendimentos
semanais, devem ser encaminhados para escolas, cursos e receber orientações. Reforçou
a necessidade de um seminário para preparar as pessoas que os atenderão e os que
participarem desse seminário sejam multiplicadores das informações. Serão convidados
representantes das escolas, entidades social, secretarias municipais/ rede de atendimento
e Conselho Tutelar. A conselheira Gabriela coloca a importância de nesse seminário
apresentar a todos os equipamentos de atendimento do município.
A Sra. Andréia apresentou a comissão um quadro de atendimento do ano de 2015 que
totalizaram em 110. Informou que na próxima reunião da comissão receberemos
informações do ano 2016. Fala-se da importância de se abrir lugares para que os
menores tenham aonde cumprir as medidas Socioeducativas e se ter um plano de
trabalho, onde se orienta quem receberá esses adolescentes, dos trabalhos que eles
poderão executar. Informou que existem escolas do município abriram as portas a 6
adolescentes e o resultado foi positivo. Deixou como sugestão para que todos da
comissão tragam na próxima reunião opções de como poderiam acolher esses
adolescentes para prestação de serviço em seu espaço de trabalho.
Informa-se que a partir da próxima reunião quem assumirá a coordenação da comissão
sertã a Sra. Sandra Galindo (CREAS).
Nada mais havendo para o momento a coordenadora Sra. Andreia do Carmo Almeida
agradece a presença~s e encerra a reunião e eu Renata Costa Soares redigi a
presente ata ~. Embu Guaçu, 06 de maio de 2016 ...
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