
Prefeitura entrega Plano Decenal de Atendimento Socieducativo

   

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência
Social, apresentou na manhã desta segunda-feira (19), no auditório do Paço Municipal, o Plano
Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo. Na ocasião a secretária Wiviane Spaziani
Tiberti, também apresentou o Projeto Cursos para Pais e o resumo das conquistas da
Secretaria nos últimos quatro anos.

  

    

  

   O Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo atende as prerrogativas da Lei
12.594/12, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e
regulamenta a execução de medidas referenciadas em ação educativa, levando em conta o
adolescente como sujeito de direitos e pessoa em situação peculiar de desenvolvimento e que
necessita de referência, apoio e segurança da família, do Estado e da sociedade.
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   No município de São Carlos o Plano é resultado de um amplo processo de construção
coletiva, que teve inicio no ano passado. “Assumimos a responsabilidade da elaboração do
plano em outubro de 2015, que contou com a colaboração de diversos órgãos e pessoas. O
plano decenal é de suma importância para São Carlos, tendo em vista que propõe o que
acontecerá no atendimento socioeducativo do município nos próximos anos”, explicou a
secretária.

  

    

  

   A entrega do documento assinado pelo prefeito Paulo Altomani, também contou com a
presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade “Amai-vos”, Alice
Altomani, do promotor da 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude da Comarca de São Carlos,
Mário José Corrêa de Paula, do Defensor Público da Vara da Infância e Juventude de São
Carlos, Jonas Zoli, do Major da Polícia Militar, Paulo Cesar Belonci, do Capitão da PM, Paulo
Roberto Nucci Júnior, representantes de entidades, conselho municipal e demais participantes
envolvidos na elaboração do projeto.

  

    

  

   Ao receber o documento, Mário José Corrêa de Paula, destacou a parceria profícua com o
município no atendimento as questões relacionadas à infância e a juventude. “Nestes últimos
quatros anos, por meio do prefeito Paulo Altomani e da secretária Wiviane, conseguimos
enfrentar todos os desafios que a infância e a juventude trazem no dia a dia. Também
conseguimos avançar em leis, melhorias como a casa de acolhimento, entre outros avanços
que devem ser preservados como motivo de orgulho para São Carlos”, conclui o promotor da
2ª Vara Criminal da Infância e Juventude da Comarca de São Carlos.
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