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MOÇÃO DE APOIO
Moção nº 03/2021
Considerando que a Organização da Sociedade Civil - Comunidade Só
Por Hoje tem atuado de forma exemplar nos mais diferentes setores da sociedade, especialmente
com aqueles que sofrem as consequências da má gestão das medidas socioeducativa, que são os
adolescentes.
Considerando que a OSC - Comunidade Só Por Hoje tem atuado em
gestão compartilhada com a Fundação Casa nas unidade de Tanabi, Mirassol, Fernandópolis e
Taquaritinga, tendo sido decisiva no aprimoramento e proposição de novas políticas públicas
voltadas ao atendimento dos adolescentes que cumprem alguma medida socioeducativa nessas
unidades.
Considerando que a parceria entre a OSC - Comunidade Só Por Hoje e
a Fundação Casa tem recebido reconhecimento da sociedade e dos próprios órgãos
governamentais, reconhecendo a melhoria no atendimento aos adolescentes em cada uma das
unidades em que isto foi concretizado.
Considerando que está sendo cogitada a interrupção desta gestão
compartilhada entre OSC - Comunidade Só Por Hoje e a Fundação Casa, o que ocasionaria
evidentes prejuízos no atendimento aos jovens que cumprem restrição de liberdade nas unidades
de Tanabi, Mirassol, Fernandópolis e Taquaritinga, com evidentes reflexos negativos no processo
de reintegração dos adolescentes à comunidade.
Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste município,
apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE APOIO à manutenção da gestão
compartilhada firmada entre a Fundação Casa e a OSC - Comunidade Só Por Hoje, nas unidades
Tanabi, Mirassol, Fernandópolis e Taquaritinga, para que se mantenham as políticas adotadas no
atendimento aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas nessas unidades, evitando a
ruptura de um processo que tenha apresentado resultados muito positivos.
Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 22 de Janeiro de 2021.
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