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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

 

 

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO 

DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL 

DE ACOMPANHAMENTO E 

AVALIAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL 

DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

– SINASE, NO ESTADO DO PARÁ. 

(Decreto nº 664, de 21 de fevereiro de 2014). 

   

Aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 2014 (dois mil e quatorze), às 09h (nove horas), no 

auditório da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA, localizada na Rua 

Diogo Moia, nº 1101, no bairro do Umarizal, nesta cidade de Belém, reuniram-se para a 

instalação da Comissão Interinstitucional de acompanhamento e avaliação do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, os membros nomeados pelo Decreto 

Estadual de 16 de abril de 2014, conforme disposto: a) da FASEPA: Terezinha de Jesus 

Morais Cordeiro; b) do Poder Judiciário do Estado do Pará – TJE: Luciano Carvalho, em 

substituição a Danielle de Cássia Silveira Burhnheim, que encontrava-se impossibilitada de 

comparecer; c) da Defensoria Pública do Estado do Pará: Emilgrietty Silva dos Santos; d) da 

Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH: Roberta Bentes Flores 

Bayma; e) da Secretária de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP: Eli do 

Socorro Gonçalves Pinheiro; f) da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA: Vera 

Luce Canto Bertagnolli e Suzete Bahia Cardoso; g) da Secretaria de Estado de Educação – 

SEDUC: Ana Célia Melo Araújo e; h) da Secretaria Especial de Estado de Proteção e 

Desenvolvimento Social – SEEPDS: Dalva Vasconcelos, totalizando 9 (nove) representantes 

da Comissão, entre titulares e suplentes, conforme se verifica pelas assinaturas colocadas na 

lista de frequência. A servidora Danielle Valente da Assessoria de Comunicação da FASEPA 

secretariou a reunião. Assumindo a abertura da reunião, a Senhora Terezinha Cordeiro, expôs 

a importância dessa primeira reunião de acompanhamento e avaliação do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo. Após, foi promovida a apresentação de todos os presentes, 

incluído os representantes da comissão, gerentes de Unidades de Atendimento Socioeducativo 

e servidores. Terezinha Cordeiro, como Presidente da FASEPA e encarregada de promover o 

apoio administrativo e os meios necessário à execução das atividades da comissão, declarou 

aberta a reunião realizando a leitura do Decreto de nº 664, de 21 de fevereiro de 2013, 

publicado no Diário Oficial Nº. 32.342 de 22.02.2013, mostrando a importância da comissão 

para o avanço da socioeducação no Estado do Pará, socializando a todos, os desafios 

encontrados e os avanços conquistados, para a busca do apoio e integração neste processo. 

Após, foi realizada uma apresentação, através do Senhor Edivaldo Lopes, Coordenador do 

SIPIA/SINASE, do panorama dos avanços e desafios da socioeducação no Estado do Pará. 

Momento seguinte, foi repassada a oportunidade aos membros da comissão que se 

manifestaram igualmente no fortalecimento e ponderação do momento. A senhora Roberta 

Bayma solicitou a mudança de titulação de suplente para titular, em substituição a senhora 

Odilene Rita Costa Andrade Mota, na representação da SEJUDH. Terezinha Cordeiro, 

indicou a necessidade da definição de data para o próximo encontro da comissão, ficando 

definido o dia 04 de setembro de 2014, no mesmo local. Citou também os desafios que cada 

órgão enfrenta com relação aos trabalhos voltados a socioeducação, indicando a necessidade 

de socialização nesses encontros, como uma forma do enfrentamento e avanço na rede. 
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Terezinha Cordeiro, ainda mencionou que a concretização de todas as demandas destacadas 

por cada representante da comissão, durante os encontros, tornará possível o avanço da 

socioeducação no Estado do Pará. A senhora Dalva Vasconcelos sugeriu reuniões mensais 

para o encontro da comissão. Terezinha Cordeiro informou que os encontros não são apenas 

para tratar de assuntos da FASEPA, e sim do Governo do Estado do Pará, exemplificando  

dificuldades que a socioeducação enfrenta com relação a saúde, sendo esta de competência e 

responsabilidade da SESPA, ressaltando o quanto se faz necessário a integração e parceria 

entre os órgãos responsáveis pela socioeducação. A comissão definiu que irá se reunir 1 (uma) 

vez por mês, na primeira 5ª (quinta-feira) de cada mês, no horário de 15 às 17h, para 

acompanhamento e avaliação das ações a serem executadas no âmbito da socioeducação. O 

Senhor Zózimo de Sousa, Assessor da FASEPA, propôs um regimento interno para a 

organização das atribuições da Comissão. O senhor Fernando Mota, Gerente da UASE 

CIJAM, ressaltou a importância da participação da Secretária de Trabalho na comissão, 

justificando que uma das maiores dificuldades da FASEPA está relacionada a 

empregabilidade do adolescente, que são engajados em estágios e que ao cumprir a medida 

socioeducativa precisam da inclusão no mercado de trabalho. A senhora Eliana Ercília. 

Gerente da UASE CESEM, destacou a observação do senhor Fernando Mota e disse que esse 

é um dos maiores obstáculos enfrentados pela socioeducação, compartilhando uma 

experiência vivida nesta área com todos os presentes. A Senhora Dalva Saraiva, 

Coordenadora de Regionalização e Apoio a Municipalização – CREAM/FASEPA, reforçou a 

necessidade do envolvimento de todos para a inclusão desses adolescentes na sociedade. A 

senhora Cleidiane Monteiro, Gerente da UASE CESEF, sugeriu a inclusão da Secretaria de 

Estado de Esporte e Lazer - SEEL na comissão, tendo em vista a importância das atividades 

esportivas nos trabalhos desenvolvidos para a socioeducação. A senhora Nulcia Azevedo,  

destacou a importância do envolvimento de todos para o desenvolvimento do trabalho 

socioeducativo. A Senhora Terezinha Cordeiro, encerrou a reunião agradecendo a presença de 

todos neste primeiro encontro. Sem mais, eu, Daniele Valente (____________________), 

secretária nesta reunião, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os 

membros da comissão presente. 

 

 

Assinaturas dos representantes da Comissão: 

 

1._______________________________________(FASEPA) 

 

2._______________________________________(TJE-PA) 

 

3._______________________________________(Defensoria Pública do Estado) 

 

4._______________________________________(SEJUDH) 

 

5._______________________________________(SEDUC) 

 

6._______________________________________(SEGUP) 

 

7._______________________________________(SESPA) 

 

8._______________________________________(SESPA) 

 

9._______________________________________(SEEPDS) 


