
ATA DA       I      II       REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE  

 DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (COPEIJ)

 (Aracaju/SE, 16-18 de outubro de 2013)

Aos  16  (dezesseis)  dias  do  mês  de  outubro,  nas  dependências  da  nova  sede  do 

Ministério  Público  do  Estado  de  Sergipe,  na  cidade  de  Aracaju,  realizou-se  a  III  Reunião 

Ordinária  da  Comissão  Permanente  da  Infância  e  Juventude  (COPEIJ)  do  ano  de  2013.  

Estiveram  na  reunião  os  promotores  de  just iça  cujos  nomes  constam  abaixo  e  nas  l is tas  de  

presença  que  estão  em  poder  da  Coordenação  Geral  do  GNDH.  Os  Promotores  de  Justiça  

Renato  Barão  Varalda  (MPDFT),  Andreia  Teixeira  de  Sousa  (MPES)  e  Sidney  Fiori  Junior  

(MPTO),  respectivamente,  Coordenador,  Vice-Coordenador  e  Secretário  da  COPEIJ ,  deram 

as boas vindas e  deram início aos trabalhos.

Inicialmente,  houve  uma  rodada  de  apresentação  de  todos  os  membros,  em 

especial  por haver alguns componentes novos.

Diante  do  atraso  da  abertura  da  reunião,  a  pauta  foi  prejudicada,  de  modo  que  a 

equipe  da  Secretaria  de  Direi tos  Humanos,  sob  a  coordenação  de  Sidney  Sousa  Costa , 

Fabiano  de  Sousa  Lima  e  Diones  Alves  Santos,  passaram,  desde  logo,   a  fazer  a  explanação  

sobre o disque 100.

Quanto  às  ferramentas  tecnológicas  do  disque  100  foi  afirmado  que  hoje  em  dia 

se  usa  o  SIMEC,  considerado  um  ótimo  sis tema  para  monitorar  as  demandas,  mapear  os  

fluxos,  entre  outras conquistas .

Fabiano Costa  lembrou que  houve algumas discussões  quanto  ao  encaminhamento 

das  denúncias  para  as  Ouvidorias,  mas  ainda  não  há  uma  resposta  concreta  sobre  a  

transferência  dessa  responsabil idade  dos  CAOs  para  as  Ouvidorias.  Também  foi  di to  que  há  

uma ideia  de  convergir  o  SIMEC com o  sis tema Arquimedes,  porém,  muitos  Mps não  usam o 



Arquimedes.

A  vice-coordenadora  Andreia  questionou  que  a  denúncia  costuma  chegar  por  e-

mail  e  via  sis tema  -  SIMEC,  o  que  gera  duplicidade.  Fabiano  explicou  que  toda  denúncia  é  

enviada  para  a  DP,  CT e  ao  MP.  Ele  disse  que  algumas  denúncias  muito  graves  precisam ser  

enviadas em duplicidade para garantir  o atendimento urgente .

O  coordenador  Renato  perguntou  se  os  Estados  estão  cumprindo  o  termo  de 

cooperação  à  contento  e  o  Fabiano  explicou  que  PR,  BA,  AL não  estão  fazendo  a  devolução  

destas  demandas  para  a  SDH.  Disse  que  SP e  RJ ,  por  exemplo,  embora  sejam recordistas  de  

denúncias,  conseguem responder e manter  o SIMEC atualizado. 

Em seguida,  o  consultor  Dione  fez uma apresentação,  em forma de  sl ides,  sobre  o 

funcionamento  do  disque  100,  em  especial  sobre  o  sis tema  e  suas  funcionalidades  (f i lt ros  

por  localidade,  nome  de  vít ima,  suspeito ,  prioridade,  t ipo  de  violação,  período).  Algumas  

sugestões  foram  dadas,  como  por  exemplo,  a  inclusão  da  funcionalidade  “local  da 

ocorrência”.

Foi perguntado pelo Dr.  Marcelo MPSC se qualquer Promotor pode ter  a  senha do  

SIMEC e foi  respondido que o correto é  que apenas o CAOPIJ  possua a  senha.

Murilo  MPPR  explanou  que  o  SIMEC  deveria  ser  a lgo  além  de  um  sistema  de  

remessa  de  denúncias,  integrando  uma  rede  de  atendimento  completa  (CRAS,  CAPS,  

CREAS),  que  realmente  fosse  mais  efetiva,  para  se  colher  um  resultado  mais  eficiente ,  em 

especial  para  que todos os integrantes  dessa rede  recebessem a mesma denúncia  e  desde  logo  

pudessem  iniciar  seu  trabalho,  de  forma  espontânea,  sem  que  o  MP  precisasse  tomar  as  

rédeas do  sis tema.  Na página da  SDH deveria  haver perguntas  e  respostas,  f luxos,  de  modo a 

organizar  o  s istema como um todo.

Antonia  MPCE disse  que  no  Ceará  houve  uma reunião  com os  integrantes  da  rede 

para  que  cada  um saiba  exatamente  qual  é  seu  papel  ao  receber  uma denúncia  do  disque  100.  

Foi  cr iada  uma  ficha  para  que  os  integrantes  da  rede  preencham  afirmando  qual  foi  seu  

atendimento naquele  caso.  



Marcos MPRJ  abordou os problemas das notíc ias  anônimas,  que  geram um grande 

dispêndio  de  recursos  humanos  e  f inanceiros.  Propôs  que  houvesse  uma  forma  de  identif icar  

a  pessoa  que  denuncia .  Também  lembrou  que  está  havendo  bastante  duplicidade  de  

denúncias.  Marcelo  MPSC  pediu  que  houvesse  uma  ferramenta  que  deixasse  claro  ao  

CAOPIJ  e  depois  ao  Promotor  que  aquela  denúncia  já  foi  encaminhada  antes,  t ra tando-se  do  

mesmo  objeto  ou  das  mesmas  partes .  Marcos  lembrou  da  necessidade  de  o  s is tema  ser 

melhorado para apresentar  estat íst icas de crimes,  violações de direitos,  entre  outros.

Mirian  MPSE  disse  que  o  CAOPIJ  atende  os  casos  da  Capital  e  só  remete  os 

casos do interior.

Denise  MPRS frisou  o  sis tema é  importante  para  monitorar  se  os  casos  realmente 

estão sendo apurados ou não.

Soraya MPPB se preocupa com os casos que ocorrem aos finais  de semana,  pois  o 

CAOPIJ  não está  aberto.

No  MPPA  foi  af irmado  que  existe  um  número  muito  grande  de  endereços 

insuficientes,  em  especial  por  se  tratar  de  um  Estado  enorme  no  aspecto  geográfico.  Disse  

que  realmente,  se  outros  integrantes  da  rede  estivessem  recebendo  as  denúncias,  seria  

dispensável  expedir  tantos ofícios.

Pelo  MPSE  foi  lembrado  da  necessidade  de  a  equipe  da  SDH  que  recebe     os 

te lefonemas,  extrair  mais  dados  sobre  o  endereço/localidade  das  ocorrências,  pois  assuntos  

de  Comarcas  metropoli tanas  estão  sendo  remetidas  para  Aracaju/SE.  Há  que  se  ter  um 

cuidado em disparar  ofícios e  frustrar  investigações polic iais .

Carlos  MPAC  contextualizou  que  cumula  o  cargo  de  Ouvidor  e  Coordenador  do 

Caopij  do  MPAC.  Nesse  sentido,  explicou  que  part iu  dele  a  ideia  de  as  Ouvidorias  

abraçarem  também  as  denúncias  contra  crianças  e  adolescentes,  pois  as  Ouvidorias  estão  

numa fase de afirmação e  conquistas  de espaços.



Karina  MPGO  e  este  secretário  registraram  que  é  importante  a  atuação  da 

Corregedoria  para auxil iar  a  pressionar os colegas a  responderem as demandas.

Ficou  acertado  que  o  Murilo  MPPR  fará  um  enunciado  de  07  linhas  sobre  a 

necessidade de se  estruturar  os CAOPIJs para dar  agil idade às denúncias.

Rafael  MPT sugeriu  que  algum  integrante  da  COPEIJ  partic ipe  das  capacitações 

para  que  as  atr ibuições  do  MP  brasi le iro  fiquem  bem  claras,  a lém  do  papel  dos  demais  

integrantes da rede.  

A  equipe  da  SDH  se  comprometeu  a  tentar  a tender  todas  as  sugestões  aqui  

apresentadas.  Também  foi  sugerida  a  realização  de  seminários  regionais  sobre  disque  100.  

Em seguida,  foi  encerrado esse tópico.

Dando  sequência ,  o  coordenador  do  PFDC  se  apresentou  e  mencionou  que  o 

colega Jeferson está  fazendo um grande trabalho no MPF.

CADASTRO DE ADOÇÃO

Gerliana  MPRN  apresentou  o  tema,  explicando  que  no  RN  há  um problema  sério  

quanto  a  esses  cadastros,  que  não  é  respeitado  e  por  isso  as  pessoas  não  se  cadastram.  

Conectado  a  esse  assunto,  af irmou  que  os  abrigos  não  são  suficientes  e  não  se  implantou  o  

programa famílias  acolhedoras.

Sidney  MPTO  falou  sobre  a  conveniência  de  se  usar  a  te levisão  para  divulgar  o  

programa famílias  acolhedoras.

Por  f im,  dado o adiantado da hora,  foram encerradas as  discussões do dia .

17-10-13

Às 08h30,  no  mesmo local ,  reunidos  os  integrantes  da  COPEIJ,  foram reiniciados  

os  trabalhos,  vindo  o  Dr.  Renato  a  dar  as  boas  vindas  e  passou  a  mencionar  o  resultado  da  



reunião com o CNPG.

Iniciando-se  a  pauta ,  como  questão  preliminar,  discutimos  as  atr ibuições  da  

COPEIJ  e  foi  fe ita  a le i tura  do regimento interno.

Em  seguida,  dando  continuidade  ao  tema  relacionado  ao  cadastro  de  adoção, 

Antonia  MPCE sugeriu que o CNMP seja  instado a  exigir  do Poder Judiciário  que implante  o  

cadastro na esfera  nacional .

Murilo  MPPR  mencionou  que  a  COPEIJ  deveria  art icular  com  o  CNJ  para  que 

este  f iscalize  a  implantação  dos  cadastros  e  que  haja  capacitação  de  todos  os  atores,  em 

especial ,  das  equipes  técnicas  que  lidam  com  os  cadastros.  Objetivamente,  Karina  MPGO  

lembrou  que  nós  deveríamos  pedir  ao  CNPG  para  que  este  art icule  com o  CNJ  no  sentido  de 

se  cobrar  dos Estados a  implantação das equipes técnicas e  a capacitação.

Caberá  à  Comissão  expedir  ofíc io  ao  CNPG  solic i tando  ta is  providências  e  ao 

Murilo  elaborar  um enunciado sobre  a  necessidade  de,  apenas  se  incluir  o  nome das  crianças 

aptas  em  ser  adotadas,  após  o  trânsito  em  julgado  de  ação  de  destituição  do  poder  familiar  

(Soraya fará  a  revisão do enunciado).

Karina reclamou que seria  adequada  a  possibil idade  de  se  pesquisar  os nomes dos 

interessados  em  adotar  não  apenas  pelo  nome,  mas  também  por  Comarca,  para  facil i tar  a  

fiscalização ao respeito  da ordem.

Marcelo  MPSC mencionou que  em SC há  um sistema interessante  controlado  pela  

CGTJ  e  que  poderia  servir  de  exemplo  para  todo  o  Brasil .  Sobre  a  adoção  intuitu  personae 

foi  di to  que precisamos mudar a  mentalidade de juízes e  promotores,  pois  internamente ainda 

há essa cultura .  Em SC foi  votada uma tese inst i tucional  sobre esse assunto.

Soraya  lembrou  que  muitas  Comarcas  não  possuem  o  curso  de  capacitação  para 

os interessados em adotar,  devendo-se o CNJ cobrar  isso dos Estados.

Silvana MPMT questionou sobre a  necessidade de os nomes da crianças acolhidas  



serem  disponibil izadas,  via  s is tema,  também  à  Secretaria  de  Ação  Social ,  CMDCA,  MP,  

entre  outros,  para  que  estes  possam  formular  polí t icas  polít icas  em  defesa  e  promoção  de  

direi tos.  Há  que  se  ter  uma  plataforma  aberta  para  que  os  operadores  do  sis tema  posam 

alimentar  esse  cadastro  de  maneira  s imultânea,  o  que  permitirá  ao  TJ  al imentar  o  CNA de  

forma mais dinâmica.

Marcelo MPSC entende que é  necessário envolver o  CNMP e o CNJ para que essa 

ferramenta/plataforma  seja  instalada  em todo  o  Brasil .  Murilo  lembrou  que  é  necessário  que  

o  sis tema  seja  operacional  e  não  apenas  um  banco  de  dados,  daí  a  importância  de  trazer  a  

experiência  do  MPRJ  (MCA)  para  todo  o  Brasil .  Ademais,  deve-se  cobrar  do  CNJ  melhorias  

no  CNA para  que  ele  seja  operacional ,  ofertando  fi l t ro  por  Comarca,  mais  dados  sobre  cada  

criança,  di ligências realizadas para encaminhar a  criança para guarda subsidiada,  

Silvana,  Mirian  Tereza  e  Murilo  se  dispuseram  a  ir  ao  CNJ  e  CNMP  para  se  

reunir  e  debater  todas essas questões,  sugestões e  reclamações.

VISITAS AOS PRESÍDIOS

Renato  MPDFT  iniciou  o  tema  registrando  que  a  Andrea  Carelli  MPMG  lançou 

uma  Nota  Técnica  sobre  esse  assunto,  a  qual  foi  disponibil izada  no  te lão.  Feita  a  le i tura ,  

deliberou-se  que  Soraya  MPPB,  Jequeline  MPPE  e  Denise  MPRS  farão  o  devido  estudo  para  

adaptar  ou rat if icar  a  nota  técnica,  para  que seja  adotada pela  COPEIJ.

Murilo  MPPR  sugeriu  que  a  COPEIJ  deva  dialogar  com  os  Promotores  da 

Execução  Penal ,  através  do  órgão  colegiado  do  GNCOC ou até  mesmo o  Grupo do  GNDH de  

Direi tos Humanos em Sentido Estr i to .   

Após  a  revisão  da  Nota  Técnica pelos  colegas,  então será  art iculado com o Grupo 

de Direi tos Humanos ou GNCOC.

RELATO  DE  PARTICIPAÇÃO  DE  MEMBROS  DO  MP  JUNTO  AO 

CONANDA



O  colega  do  MPF  Jefferson  Aparecido  Dias  fez  uma  exposição  sobre  sua 

part icipação  nas  reuniões  junto  ao  CONANDA,  expôs  algumas  dificuldades,  informou  que  

uma resolução  não  foi  publicada,  o  que motivou o MPF a  ajuizar  uma ação  civil  pública  para  

exigir  essa  publicação.  Jefferson  está  pleiteando  sua  part ic ipação  no  GT  que  trata  do 

regimento  interno  do  CONANDA.  Sobre  a  equipagem  dos  Cts ,  disse  que  há  uma  disposição  

do  CONANDA  em  apoiar  essa  polí tica  de  a  União  entregar  esses  objetos  à  t í tulo  de  

comodato.  Lançou  a  proposta  de  fiscalizar  como  esses  bens  estão  sendo  entregues  e  o  MPF  

precisará  de  ajuda  e  parceria  com o  MPE (por  causa  da  capilaridade)  para  f iscalizar  se  esses  

equipamentos  realmente  serão  entregues  a  seus  destinatários.  Um  projeto  será  fei to  pelo  

colega,  no  sentido  de  os  CAOPIJs  art icular  em cada  Estado.  Quanto  ao  transporte  escolar,  o  

colega  explicou  que  o  MPF  está  art iculando  uma  ampla  fiscalização  sobre  rotas  escolares  e  

supostas irregularidades quanto à  l ic itação e  sobrepreços.

NAI – NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO

Na  sequência ,  Renato  explicou  que,  pela  centralização,  o  NAI  não  se  adequa  às 

capitais .  Denise  MPRS  mencionou  que  em  Porto  Alegre  funciona  o  CIACA,  em  que  todo  o 

atendimento  é  integrado  no  mesmo prédio.  Murilo  sugeriu  que  nos  encontremos  com o  MDS 

para  que  este  compreenda  que  o  atendimento  ao  meio  aberto  não  f ique  l imitado  apenas  ao  

CREAS.  A COPEIJ  deve  provocar  os  PGJs  para  que  estes  provoquem  o  Poder  Executivo  a  

criar  os  Comitês  Interinst i tucionais ,  que  deliberam  sobre  a  implantação  dos  eixos  da  Carta  

de  Consti tuição  e  Estratégia  em  Defesa  da  Proteção  Integral  dos  Direitos  da  Criança  e  do 

Adolescente .  A COPEIJ  deve  oficiar  a  SDH  para  que  divulgue  aos  Estados  a  existência  de  

recursos para a  implantação desses NAIs.   

ENUNCIADOS

Na  sequência ,  foram discutidas  algumas  propostas  de  enunciados,  os  quais  foram 

lidos e  deliberados pelo colegiado,  c ientes de que devem ser  aprovados pela  Plenária .

Foram aprovados por unanimidade os seguintes ENUNCIADOS:



1)  "O crime previsto  no  art .  243,  conjugado com o  disposto  no  art .  81,  II ,  ambos  

do  ECA,  proibindo  a  venda  e  entrega  de  bebida  alcoólica,  não  exige  dano  real  à  ví t ima,  

tampouco  dependência  química  ou  fís ica  efet iva,  sendo  sufic iente  a  venda  ou  entrega  do  

produto  para  a  sua  caracterização.  Também desnecessário  laudo pericial ,  já  que  o ECA não  

faz  essa  exigência  expressamente,  nem  se  requer  a  comprovação  de  se  tratar  de  substância  

entorpecente  ou  que  determine  tal  qual  a  Lei  de  Entorpecentes,  já  que  é  notória  a  

dependência química e  f ísica da bebida alcoólica."

2)  “A  operacionalização  do  “Disque  100”  por  parte  do  Ministério  Público  

requer  que  as  Procuradorias  Gerais  de  Justiça  disponibil izem  aos  CAOs  da  Infância  e  

Juventude  ou  outro  órgão  similar,  a  estrutura  administrativa  e  técnica  adequadas,  assim  

como,  com  o  suporte  das  Corregedorias  Gerais  do  Ministério  Público,  CEAFs  e  Escolas  do  

Ministério  Público,  promovam a  quali ficação  específ ica  de  membros  e  servidores,  inclusive  

com  atuação  nas  Promotorias  Criminais ,  para  a  rápida  e  ef ic iente  apuração  dos  fatos,  

proteção às vít imas  e  responsabil ização dos vi t imizadores”.

3)  “A  necessidade  de  assegurar  uma  apuração  rápida  e  ef icaz  das  denúncias,  

bem  como,  evitar  a  omissão  ou  a  superposição  de  ações,  o  atendimento  desquali ficado  e  a  

revit imização,  torna  imperioso  que  a  SDH,  em  parceria  com  o  Ministério  Público  e  outros  

parceiros,  promova  cursos  e/ou  eventos  destinados  a  quali f icar  os  diversos  profissionais  

que  atuam  nos  órgãos  e  serviços  encarregados  tanto  da  proteção  das  ví timas  quanto  da  

responsabil ização  -  inclusive  criminal  -  dos  vi t imizadores,  com  a  produção  de  material  

específ ico,  apresentação  de  modelos  de  “fluxos”  e  “protocolos  de  atendimento”  

interinst i tucional para as s i tuações de violação de direi tos mais comuns”.

4)  “É  importante  a  criação  e  disponibil ização,  pela  SDH,  de  ferramenta  

eletrônica  que  permita,  em cada município,  o  registro  e  o  compartilhamento  de  informações  

entre  os  órgãos  e  autoridades  encarregadas  do  atendimento  das  denúncias  encaminhadas  

pelo  “Disque  100”,  de  modo  que  as  ações  efet ivamente  realizadas,  as  avaliações  técnicas  e  

os  resultados  obtidos  possam  ser  visualizados  em  tempo  real  pelos  integrantes  da  “rede  de  

proteção/de  atendimento”  local,  sem  prejuízo  da  criação  de  senhas  e  fi l tros  que  limitem  o  

acesso  a  determinados  agentes  e/ou  informações,  observado  os  princípios  da  privacidade  e  

da  intervenção mínima,  dentre  outros  relacionados  no  art .  100,  par.  único,  do  ECA e  outras  



normas”.  

5)“Ressalvado  o  caso  de  crianças  e  adolescentes  cujos  pais  são  desconhecidos  

ou  falecidos,  a  dest i tuição  do  poder  familiar  é  condição  indispensável  à  sua  inscrição  nos  

cadastros  de  adoção,  devendo  ocorrer  apenas  após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  

respectiva”.

 

6)  “A  habil i tação  à  adoção  não  se  consti tui  numa  mera  " formalidade" ,  sendo  

importante  etapa  do  procedimento  respectivo,  que  se  mostra  imprescindível  para  aferição  

da  motivação  e  do  preenchimento  dos  requisitos  necessários  ao  deferimento  da  medida  que,  

juntamente  com  a  preparação  prévia,  também  prevista  em  lei ,  é  essencial  para  assegurar  o  

preparo dos adotantes às consequências presentes e  futuras da medida”.

COMISSÃO DO CNMP

Os  novos  integrantes  da  Comissão  da  Infância  e  Juventude  do  CNMP  se 

apresentaram,  sendo  eles  os  Doutores  Osório  MPSP,  Isabel  MPCE  e  José  Corsini  MPRS,  os  

quais  explicaram  que  ainda  estão  iniciando  os  trabalhos,  mas  que  pretendem  trabalhar  em 

conjunto com a COPEIJ.

Disseram que  pretendem se  debruçar  sobre  as  matrizes da Carta  de  Consti tuição  e 

Estratégia  e  exigir  que  eles  sejam cumpridos.  Disse  que  algumas possuem prazos  bem curtos  

e  outros são mais  f lexíveis .

Quanto  ao  CNJ  lembrou  que  eles  não  possuem comissão  da  infância  e  por  isso  é  

necessário que juntos,  COPEIJ  e  CNMP cobrem resultados do CNJ.

A final ,  foram distr ibuídos  materiais  sobre  o  resultado  dos  relatórios  de  inspeção  

das resoluções CNMP 67 e  71.

CLÁUDIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA – SIPIA/SINASE

O expositor  se  apresentou  como representante  da  SDH com a  responsabilidade  de  



coordenar  o  Plano  Decenal  de  Atendimento  Socioeducativo.  Lembrou  que  a  SDH  foi  a 

responsável  pela  aprovação  da  Resolução  116  do  CONANDA e  depois  pela  Lei  12.594/12. 

Disse  que  a  divisão  das  MSE  em  meio  fechado  e  meio  aberto  fragilizou  a  polít ica .  Na  

sequência ,  o  expositor  exibiu sl ides sobre o plano decenal ,  explicando como se deu a  criação  

do  texto  base  (desde  junho/2013  está  sendo  fei ta  uma  sistematização  das  contr ibuições  que  

foram  apresentadas  ao  longo  desse  tempo).  Mencionou  que  a  implantação  dos  NAIs  é  hoje  

uma  polí t ica  pública  da  SDH.  Foram elencadas  as  dif iculdades  para  a  plena  implantação  do  

SINASE,  discorreu  sobre  os  problemas  decorrentes  dos  recursos  humanos,  como  alta  

rotat ividade  e  fal ta  de  capacitação.  Abordou  os  objet ivos,  metas,  períodos  e  responsáveis  e  

suas  respectivas  ações  relacionadas  à  gestão  (07),  qualif icação  de  atendimento  (11),  direi to  

à  part ic ipação (03),  s is tema de just iça  e segurança (05) e  por f im, polí t icas setoriais  (DVS).

Após  a  apresentação  do  Cláudio,  iniciou-se  o  momento  das  perguntas,  sendo  

questionado  quem  seria  o  público-alvo  da  escola ,  sendo  respondido  que  o  público-alvo  são  

todas  as  pessoas  que  trabalham  no  sistema  socioeducativo.  Prazo  de  publicação  do  plano  

decenal  é  a té  novembro  de  2013.  Sobre  o  cofinanciamento  foi  respondido  que  a  União  têm 

investido  nas  obras  das  Unidades  de  Atendimento  e  na  capacitação  do  integrantes  do  sis tema  

socioeducativo,  mas  também quer  investir  em recursos  humanos.  Sobre  o  PRONATEC,  disse  

que  cada  Estado  tem  até  outubro  para  afirmar  quais  cursos  tem  interesse  para  ofertar  no  

sis tema  socioeducativo  no  próximo  ano.  Mencionou  que  a  SDH  está  iniciando  um  debate  

com  o  Conselho  Nacional  de  Educação  para  inserir  a lguns  currículos  específicos  para  os 

adolescentes  em  cumprimento  de  MSE.  Sobre  o  s is tema  “S”  foi  di to  que  a  ideia  é  que  o  

PRONATEC  resolva  as  questões  relat ivas  à  fal ta  de  educação  formal  dos  jovens  e 

consequente  dif iculdade  de  ser  matriculado  em  cursos  profissionalizantes.  O  meio  aberto  é  

coordenado pela  SDH (o  MDS foi  quem iniciou esse  trabalho).  O expositor  disse que  a  verba 

do  “Mais  Educação”  está  f inanciando  alguns  programas  no  meio  aberto.  Na  ausência  do  

CREAS  em  municípios  pequenos,  Cláudio  disse  que  não  há  nada  específ ico  da  SDH  que  

impeça o CRAS de prestar  esse atendimento,  podendo os municípios se  consorciarem.

O  SIPIA  era  uma  ferramenta  de  uma  empresa  privada,  que  passou  ao  Poder 

Público  para  monitoramento  e  registro  eletrônico  do  sis tema  socioeducativo.  O  SIPIA CT e  

SINASE  é  o  mesmo  software,  mas  com  ferramentas  diversas.  Os  parâmetros  arquitetônicos,  

de  segurança,  etc ,  serão  divulgados  ainda  esse  ano,  por  meio  de  deliberação  do  CONANDA. 



Foi afirmado que a  estrutura da SDH é pequena para atender tamanha demanda.    

Cláudio explicou que o MDS trata  das questões de polí t ica  assis tencial  e  a SDH é 

a  responsável  por  organizar  a  interdisciplinariedade  de  todas  as  polí ticas,  da  saúde,  

educação,  cultura ,  esportes,  enfim,  a  SDH  é  a  coordenadora  da  MSE  em  meio  aberto  e  o  

MDS é  quem executa  a  MSE no aspecto  assistencial .  Portanto,  são  departamentos  diferentes,  

mas  que  precisam  se  entender,  em  especial  porque  os  CREAS  precisam  ser  cofinanciados  

pela  União.  O  expositor  lembrou  que  os  Municípios  não  conseguem  manter  uma  equipe 

própria  do  CREAS  sem  cofinanciamento.  Frisou  que  o  sis tema  “S”  precisa  fornecer  cursos  

mesmo  para  os  adolescentes  sem ensino  fundamental  e  mencionou  que  se  o  sis tema  “S”  não  

atender  nossa  demanda,  teremos  que  procurar  outro  parceiro.  Sobre  os  egressos  disse  que  o  

ideal  seria  que  fosse  criado  no  sis tema  socioeducativo  um  programa  específico  para  

atendimento  aos  egressos.  Pediu  para  que  o  diálogo  com  a  COPEIJ  seja  cada  dia  mais  

abrangente e  contínuo, para estrei tamento e afinação dos projetos.

Encerrada a  reunião ordinária ,  todos se  despediram.

Renato  Barão Varalda

Coordenador

Andrea Teixeira de  Souza

Vice-Coordenadora

Sidney Fiori  Junior

Secretário


