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I

Pa l av ra s d o P r e s i d e n t e
A execução de medidas socioeducativas possibilita a obtenção de conhecimentos e experiências vinculadas às áreas da pedagogia, da saúde e da segurança.
Consequentemente, com a constituição e o fortalecimento do Conselho Gestor na
Fundação CASA, as ferramentas fornecidas no interior da Instituição possibilitam
um diálogo amplo com a rede local de atendimento, para que, de fato, definamos caminhos diferenciados, distanciando os(as) adolescentes do cometimento
de atos infracionais, pela articulação e sensibilização da rede socioassistencial, que
deve prover atenção integral aos jovens e seus familiares, como prevê constitucionalmente a doutrina da proteção integral.
Por intermédio do Conselho Gestor, a ação desenvolvida em grupo que
possibilita a participação espontânea de adolescentes e de seus familiares no contexto da execução das medidas socioeducativas é uma das experiências que contribui com todo esse processo de aprendizagem.
De forma participativa, garantindo a todos a discussão coletiva e a convivência pluralistas de ideias, o Conselho Gestor, no contexto socioeducativo na
Fundação CASA, busca aproximar os diferentes olhares e alinhar as expectativas
em uma aliança composta por adolescentes, familiares, funcionários da Instituição
e representantes da rede socioassistencial. A efetiva união dos membros do Conselho Gestor, além de agregar qualidade nos serviços prestados aos jovens que
cumprem medidas socioeducativas, representa um direito de participação social.
Acreditamos que desta adesão possam nascer novas formas de relacionamento
num ambiente em que, mesmo que haja privação e restrição de liberdade, perdure
seus objetivos pedagógicos.
Márcio Fernando Elias Rosa
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
e Presidente da Fundação CASA

II

Pa l av ra s d o D i r e t o r Té c n i co
O Conselho Gestor na Fundação CASA tem como objetivo principal a participação social, de forma colegiada, de todos os segmentos que estão vinculados a
cada centro de atendimento socioeducativo. Para que esta atuação em grupo aconteça de forma eficiente e eficaz, abre-se este espaço de participação organizada,
para corroborar os trabalhos realizados diariamente pelas equipes de atendimento nas áreas da pedagogia, da saúde e da segurança, que representam a Diretoria
Técnica da Instituição na ponta da prestação do serviço público de execução de
medida socioeducativa.
Devido à incompletude institucional, à Fundação CASA se faz necessária a
composição de alianças com os segmentos externos, ou seja, com a comunidade,
que oferecem políticas públicas que vislumbram tanto a construção de ações e
quanto a oferta de serviços destinados ao adolescente em atendimento socioeducativo na privação ou restrição de liberdade e a seus familiares.
A Cartilha do Conselho Gestor chega para contribuir como alicerce na constituição e no fortalecimento do trabalho do Conselho, pois sabemos que cada centro
de atendimento socioeducativo, a partir da diretriz institucional, tem sua dinâmica
e funcionamento conforme sua realidade local, com necessidades e participação
dos atores aqui propostos.

Adilson Fernandes
Diretor Técnico da Fundação CASA

III

Apresentação

IV

Esta cartilha faz parte do processo de constituição e fortalecimento do Conselho Gestor no âmbito
da Fundação CASA. Tem a finalidade de dialogar com os sujeitos envolvidos no processo de desenvolvimento do atendimento socioeducativo, garantindo a discussão coletiva e a convivência com a pluralidade
de ideias em prol da qualidade de serviços e dos valores democráticos.
Desta forma, o Conselho Gestor se apresenta como um espaço efetivo no aprimoramento da gestão participativa, envolvendo os servidores, adolescentes, familiares, poder público e sociedade civil nos
centros de atendimentos socioeducativos, impulsionando o protagonismo de todos na construção das
redes de proteção social destinadas ao atendimento integral da criança e do adolescente.
A presente cartilha busca divulgar o papel do Conselho Gestor como um instrumento de transparência e controle social, no fortalecimento da democracia e na construção da cidadania.

1902

1927

1940
“Não há saber mais ou
saber menos. Há saberes
1
diferentes”.

“Não sou apenas objeto da história,
mas seu sujeito igualmente”.3

“Todos nós sabemos alguma
2
coisa”.

2
3

04

Foi instituída a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), cujo objetivo
era coordenar as entidades Estaduais de proteção às crianças e aos adolescentes.

1967

O Decreto 49.165, datado de 29 de dezembro de, criou a Secretaria da Promoção Social
do Estado de São Paulo.

1974

Criação da Fundação Paulista de Promoção Social do Menor (Pró-Menor).

1974

Criação do Conselho Estadual de Promoção Social do Menor por meio do Decreto nº
3.263/1974.

1979
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Foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), que previa atendimento diferenciado entre o adolescente autor de ato infracional e o menor carente e abandonado.

1964

https://citacoes.in/autores/paulo-freire/
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Promulgação do Código de Menores Mello Matos – Consolida as leis de assistência e
proteção de menores.

Foi criado o Fundo de Assistência ao Menor e seu Conselho Diretor, sendo instituído
como órgão de planejamento do Serviço Social ao jovem em todo o Estado.

https://citacoes.in/autores/paulo-freire/
(FREIRE, 2002, pp. 85-86)

Criação do Instituto Disciplinar e Correcional do Governo do Estado de São Paulo para
meninos “abandonados e delinquentes. ”

1957

1976
1

Linha do tempo do
atendimento socioeducativo no Estado
de São Paulo

A Fundação Pró-Menor que passa a denominar-se Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor - FEBEM/SP, executava programas de atendimento ao menor carente, abandonado e infrator.
Foi instituído o segundo Código de Menores, em substituição ao Código de Mello Mattos de 1927.
Caderno do Conselho Gestor
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Linha do tempo do
atendimento socioeducativo no Estado
de São Paulo

1990

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), iniciou-se o processo de descentralização do atendimento na FEBEM. As crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social eram atendidas em medida protetiva de abrigos e os
adolescentes em conflito com a lei, em medidas socioeducativas, na perspectiva da
doutrina da proteção integral.

“A Doutrina da Proteção Integral presumi a proteção da criança e do adolescente a
partir do reconhecimento de direitos e garantias fundamentais”.

1992

2002

Linha do tempo do atendimento
socioeducativo no Estado de São Paulo

Foi elaborado o primeiro plano de descentralização do atendimento socioeducativo
à adolescente autor de ato infracional em medida de internação formulado pela Secretaria Estadual do Menor.

Alteração do nome da FEBEM/SP para Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA) (Lei nº 12.469, em 22 de dezembro de
2006).

2007

2010

Municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto.

2011

Aprovação Portaria Normativa 217 e 218 / 2011 do Regimento Interno dos centros de
atendimento da Fundação CASA.

2012

É sancionada a Lei 12.594/12 - SINASE.

Houve o encerramento das atividades de todos os abrigos para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social que estavam sobre a responsabilidade da
FEBEM.

Aprovação da Portaria Normativa 224/2012 que institui novo REGIMENTO INTERNO
dos centros de atendimento de internação e de semiliberdade da Fundação CASA.

Criação do Conselho Gestor em todas as unidades de internação e semiliberdade (Resolução Conjunta - 1 SJEL/FEBEM/SP, de 12 de março de 2002).

2006

Aprovação da Resolução Conanda nº 119/2006, que dispõe sobre o Sistema Nacional
Socioeducativo (SINASE) e estabelece o desenvolvimento das ações socioeducativas,
sustentadas nos princípios dos Direitos Humanos.

2015

Aprovação da Portaria Normativa 281/2015 que estabelece a atuação do Conselho Gestor nos centros de atendimento socioeducativos da Fundação CASA.

2018

Nova Portaria do Regimento Interno da Semiliberdade

2018
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Aprovação da Portaria Normativa nº 136/2007 que institui o Regimento Interno das
unidades de atendimento de internação e semiliberdade.

Nova Portaria do Conselho Gestor (nº 324/2018)
Caderno do Conselho Gestor
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V

- O que é o Conselho Gestor da Fundação CASA?

O Conselho Gestor é um espaço coletivo pautado no princípio da democracia, tendo como finalidade aproximar a sociedade civil da administração pública, configurando, portanto, importante instrumento de participação social. Apresenta-se como um canal privilegiado de interlocução ativa e participativa entre os diferentes sujeitos que integram a comunidade socioeducativa.

Controle social é uma forma de compartilhamento de gestão das
políticas públicas, um instrumento e uma expressão da democracia e da cidadania.

Artigo 2º O Conselho Gestor terá como finalidade garantir a gestão
participativa entre servidores (as), adolescentes, sociedade civil, poder público, sistema de justiça, familiares ou responsáveis legais na
contribuição do processo socioeducativo, planejamento e aperfeiçoamento do atendimento ao (à) adolescente.

VI - Qual a função do Conselho Gestor ?
Colaborar com a gestão dos centros de atendimento na execução das medidas socioeducativas,
de forma compartilhada e solidária, tendo como principal destinatário os adolescentes, contemplando as
suas peculiaridades e singularidades.

Artigo 3º - São competências do Conselho:
I - Ter conhecimento do Plano Político Pedagógico do centro;
II - Colaborar, quando solicitado, nas interações entre adolescentes, família e comunidade de onde provém os adolescentes ou do local onde os mesmos se encontram em
cumprimento da medida;
III - Buscar parcerias por meio de programas e projetos que visem o protagonismo do
adolescente em seu município, articulando nas relações entre os atores do Sistema de
Garantia de Direito.

Artigo 4º - São deveres dos membros do Conselho:

Corresponsável quer dizer
popularmente “ Tamo
Junto”.
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I - Conhecer o Regimento Interno e documentos orientadores que norteiam a Fundação
CASA;
II - Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias convocadas;
III - Colaborar, quando convidados, das atividades realizadas nos centros;
IV - Informar por escrito ao presidente do Conselho as ocorrências que violem os direitos
dos adolescentes que tomarem conhecimento;
V - participar das capacitações sugeridas pelas instâncias da Fundação CASA;
VI - Participar das discussões sobre os problemas apresentados pela equipe do Centro.

Caderno do Conselho Gestor
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VII - Qual a composição do Conselho Gestor?

VIII - Organização e funcionamento do Conselho do Gestor

O Conselho Gestor é formado contemplando a diversidade dos sujeitos envolvidos na execução
das medidas socioeducativas, respeitando as especificidades dos programas e as singularidades de cada
centro de atendimento, a realidade local e a articulação com o Sistema de Garantias de Direitos da Criança
e do Adolescente.

“ A participação de todos, nos diferentes
níveis de decisão e nas suas sucessivas
fases de atividades, é essencial para
assegurar o eficiente desempenho da
4
organização”.

Artigo 6º - Nas medidas de Internação Provisória e Internação, o Conselho Gestor será constituído pelo
diretor do centro que assumirá a função de Presidente, sendo o suplente seu encarregado técnico.
Na medida de Semiliberdade , o Presidente indicará seu suplente.
As reuniões são espaços coletivos, que devem promover reflexões entre os participantes sobre
determinado tema, proporcionando a construção de caminhos a serem percorridos. Os responsáveis pela
coordenação dos trabalhos devem se colocar em uma posição democrática, mantendo os objetivos da
reunião.
Seguem os demais membros:
Democracia: uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como as liberdades
de expressão, de religião, a proteção legal, e as oportunidades
de participação na vida política, econômica, e cultural da sociedade.

I - 01 representante dos familiares dos adolescentes;
II - 01 representante dos adolescentes;
III - 01 representante dos funcionários do Centro;
IV - 01 representante do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente da
rede pública ou privada
V – Membros convidados, tais como: poder público, privado, sociedade civil, sistema de
garantias de direitos e outros.

Artigo 9º - As reuniões ordinárias serão realizadas bimestralmente e as extraordinárias sempre que convocadas pelo Presidente ou pela maioria de seus membros.

§2º Para os centros de internação provisória, pela característica de tempo de permanência dos (as)
adolescentes, o Conselho deverá ser composto apenas por funcionários do centro de atendimento e
representantes do Sistema de Garantia de Direito, discutindo e articulando ações de apoio aos (as) adolescentes e familiares.

Artigo 10 - As reuniões do Conselho obedecerão a pauta previamente definida pelos conselheiros.

I. Poderão participar das reuniões do Conselho Gestor da Internação Provisória como convidados, adolescentes e familiares, sendo previamente aprovado pelo diretor do centro.

Artigo 11 - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão registradas em ata, por meio eletrônico, em módulo do Sistema de
Informação de Gestão (SIG).

4
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Marques (1987, p. 69)
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IX

- Escrevendo sua história na historia

A atuação do Conselho Gestor na construção histórica da Fundação CASA, contribui com o processo de mudança de paradigmas na instituição, possibilitando a participação democrática dos servidores,
adolescentes, familiares e comunidade.
Lança o desafio constante de qualificar a execução das medidas socioeducativas, favorecendo o
processo de transformação do cotidiano dos centros de atendimento.
O produto do trabalho do Conselho Gestor é garantir os direitos previstos em lei, contribuindo para
o retorno do adolescente ao convívio social como protagonista de sua história.
O Conselho Gestor é para todos e todas um espaço que contribui para o protagonismo dos sujeitos
envolvidos, valorizando a construção coletiva na perspectiva da humanização do atendimento socioeducativo.

12

Fundação CASA

Caderno do Conselho Gestor

X

-

Referências bibliográficas

BRASIL. Código de Menores. Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. RJ: Rio de Janeiro, 1927.
BRASIL. Código de Menores. Lei 6.667, de 10 de outubro de 1979. DF: Brasília, 1979.
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. DF: Brasília, 1988.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. DF: Brasília, 1990.
BRASIL. Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda. DF: Brasília, 2006.
BRASIL. Resolução nº 119, de 11 de dezembro de 2006. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda. DF: Brasília, 2006.
BRASIL. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. DF:
Brasília, 2012.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa. 11a Edição, São Paulo.
Paz e Terra, 2002, pp. 85-86.
SOUZA, Adilson Fernandes de. Integração SUAS/SINASE: o sistema socioeducativo e a Lei 12.594/2012.

Caderno do Conselho Gestor

Fundação CASA 13

