
CONSELHO TUTELAR RENOVA INTEGRANTES 

Durante posse dos membros, prefeito anuncia segundo Conselho Tutelar
  
  Na manhã de sexta-feira (18), no Paço Municipal, o prefeito Oswaldo Barba empossou os
cinco novos membros eleitos para o Conselho Tutelar de São Carlos, gestão 2009/2012. Os
titulares são: Rosa Polese, Adriana Azevedo, Cláudio Rondon, Marcos da Fonseca, Marlene
Almicci. Barba anunciou a instalação do segundo Conselho Tutelar na cidade para atender a
demanda.

Participaram da cerimônia a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade,
Cidinha Duarte, o presidente da Câmara, Lineu Navarro, o promotor da Infância e Juventude,
Marcelo Mizuno, o secretário municipal de Infância e Juventude, Roberto de Menezes, o
presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Carlos Alberto
Caromano, e os vereadores Dé Alvim e Antônio Carlos Catharino.

O secretário Roberto Menezes falou que São Carlos trata com muito rigor a escolha de seus
conselheiros, com cursos de capacitação, prova, entrevista e escolha popular. “Ser conselheiro
não é um emprego, mas um meio de assegurar a aplicação do Estatuto da Criança e do
Adolescente”.

Caromano desejou sucesso, trabalho e sabedoria aos novos conselheiros durante a condução
das atividades no conselho.

Para o promotor Mizuno, “São Carlos tem construindo um ambiente que favorece o
desenvolvimento da área da Infância e Juventude, além disso, através do Conselho Tutelar
podemos continuar melhorando essa área”.

O prefeito Barba destacou que a cidade é reconhecida pelas políticas públicas voltadas para as
crianças e jovens de São Carlos e que esse êxito é o resultado do envolvimento da sociedade,
como na atuação do Conselho Tutelar.

“O Ministério da Justiça divulgou em novembro um levantamento que coloca São Carlos como
a cidade que possui o menor índice de vulnerabilidade juvenil à violência. Isso é o resultado
das políticas integradas do município em segurança, educação, capacitação, lazer e a
participação da comunidade nessas políticas”, disse Barba.

Lineu Navarro afirmou, durante sua fala, que pretende trabalhar na Câmara para aprovação do
projeto de lei que criará o segundo Conselho Tutelar quando ele for encaminhado pela
Prefeitura.
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