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Em 2007 o Conselho Municipal de Defesa  da Criança e do 

Adolescente convidou o Núcleo de Apoio Profissional de Serviço Social  e de 

Psicologia para participar de uma comissão que organizou naquele ano, seis  

encontros regionais que foram patrocinados pelo FUMCAD – Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente -SP.  

A presidência do C.M.D.C.A contou com os seguintes 

parceiros : -  Núcleo de Apoio Profissional de Serviço Social e de Psicologia 

do Tribunal de Justiça, Associação dos Assistentes Sociais e dos Psicólogos 

do Tribunal de Justiça (A.A.S.P.T.J./S.P.), do Núcleo de Estudos da Criança 

e do Adolescente (N.E.C.A.), do Ministério Público, da Secretaria Municipal 

de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), da Secretaria Estadual 

de Desenvolvimento e Assistência Social (SEADS) para formar a Comissão 

Organizadora dos referidos eventos e para constituir um Grupo de Trabalho   

cujo objetivo é o de elaborar a nova resolução para Abrigos da cidade de 

São Paulo. 

                            O Grupo de Trabalho discutiu algumas questões polêmicas 

que não tiveram consenso entre aproximadamente os 150 participantes de 

cada encontro regional. Dentre as temáticas, levantou-se a universalização 

do atendimento às crianças e adolescentes em situação de acolhimento; o 

projeto político-pedagógico; os aspectos físicos; os recursos humanos 

necessários para o funcionamento do abrigo; entre outros.                                   

             Segundo dados fornecidos ao grupo,  no início dos trabalhos 

em 2007, 80% das entidades de abrigo não estavam registradas no 

C.M.D.C.A. e a sua grande maioria não seguia os critérios do ECA. 

             Durante os seis seminários realizados em 2007 com os 

representantes dos profissionais que trabalhavam nos abrigos, nas Varas, 

nos Conselhos de Direitos e Tutelares,  na S.M.A.D.S., S.E.A.D.S., C.R.A.S. 
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- Centro de Referência de Assistência Social e C.R.E.A.S. - Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social, P.P.C.A.N. - Programa de 

Proteção à  Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, e outros órgãos, 

todos estes participantes contribuíram para a tomada de decisões em 

plenária.  

No final do segundo semestre de 2008, alguns componentes do 

Grupo de Trabalho foram convocados pelo CMDCA para retomar as 

discussões visando dar continuidade ao propósito dos Encontros do ano 

anterior - a construção da Nova Resolução para os Abrigos do município.  

 

 

São Paulo, 4 de janeiro de 2009. 
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