
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE CMDCA- ANDIRÁ – PARANÁ  

Lei de n.º: 3.377 de 24 de novembro de 2020 

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – CEP – 86.380 – 000 - Fone (043) 3538-8100 

 

RESOLUÇÃO Nº 02/2022 
 

SÚMULA: O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, aprova o Relatório de 
Monitoramento do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo (2015-2024) 
com referência aos meses de Agosto de 
2020 a Agosto de 2021, bem como, a 
exclusão do órgão executor da Ação/meta. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 3.377 de novembro 
de 2020.      

 
CONSIDERANDO o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, 2015-2024; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 03/2021 CMDCA, que institui membros da 

Comissão de Monitoramento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (2015-
2024); 

 
CONSIDERANDO a Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA,  realizada em 03 de março de 2022.  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  - Aprovar o Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo (2015-2024) com referência aos meses de Agosto de 2020 a Agosto de 
2021, bem como, a exclusão do órgão executor da Ação/meta. 
 

Art . 2º - Aprovar a exclusão do órgão executor da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Educação Profissionalizante no eixo da Educação da Ação/meta: 
Viabilizar junto aos demais sistemas de ensino a inserção dos egressos do MSE em 
cursos de educação profissional e tecnológica, conforme consta no anexo desta 
Resolução. 

 
Art . 3º - Aprovar a exclusão do órgão executor Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS no eixo da Profissionalização, Trabalho e Previdência da 
Ação/meta: Realizar a qualificação profissional para adolescentes, conforme consta no 
anexo desta Resolução. 
 

 
Art . 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.            
 

Andirá, Paraná, 10 de março de 2022. 
 

MONA LISA SELLETI CARVALHO 
Presidente do CMDCA 
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ANEXO  

 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE AT ENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO (2015-2024) 

 

Referência: Agosto de 2020 a Agosto de 2021. 

 

EIXO: SUPORTE INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICO / ABORDAGE M FAMILIAR E 

COMUNITÁRIA 

Objetivo:  Dar continuidade ao atendimento e estabelecer o acompanhamento familiar 

dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa integrado ao PAEFI. 

Ação/Meta : Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e social durante todo 

o cumprimento das medidas em meio aberto. 

Responsável: CREAS. 

Monitoramento : Ação não realizada. Atividades interrompidas por conta da pandemia 

neste período. 

Objetivo:  Dar continuidade ao atendimento e estabelecer o acompanhamento familiar 

dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa integrado ao PAEFI. 

Ação/Meta:  Possibilitar a criação de grupos socioeducativos com os adolescentes da 

medida. 

Responsável: CREAS. 

Monitoramento:  Ação não realizada. Atividades interrompidas por conta da pandemia 

neste período. 

Objetivo:  Dar continuidade ao atendimento e estabelecer o acompanhamento familiar 

dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa integrado ao PAEFI. 

Ação/Meta : Promover encontros e reuniões com as famílias dos adolescentes em 

cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto. 

Responsável: CREAS. 

Monitoramento:  Ação não realizada. Interrompida pelo pandemia do Covid-19 neste 

período. 

Objetivo:  Dar continuidade ao atendimento e estabelecer o acompanhamento familiar 

dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa integrado ao PAEFI. 
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Ação/Meta:  Estimular a participação da família no acompanhamento escolar do 

adolescente. 

Responsável: CREAS. 

Monitoramento: Ação não realizada. Interrompida pelo pandemia do COVID-19 neste 

período. 

Objetivo: Proporcionar conhecimento aos técnicos e orientadores, sobre a execução 

das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, conforme os parâmetros e diretrizes do 

SINASE. 

Ação/Meta:  Promover a participação dos profissionais envolvidos no processo 

socioeducativo do município, em eventos municipais, estaduais e nacionais na área da 

criança e adolescente (Ação realizada e sempre que possível). 

Responsável: SMAS. 

Monitoramento: Em 2020, foi ofertado/divulgado ao CREAS a live “Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto”, bem como, o “Apoio Técnico Virtual da SNAS sobre 

o retorno do serviço de medidas em meio aberto”, conforme cópias dos e-mails em 

anexo; 

Em 2021 foi ofertado/divulgado ao CREAS o “Seminário Estadual de medidas 

Socioeducativas em meio aberto: desafios da proteção social no contexto de COVID-

19”, bem como o “Seminário Estadual de Execução de Medidas Socioeducativas do 

Estado do Paraná – SEMENTES”; “Seminário de Monitoramento do Plano Decenal das 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Fortaleza”  conforme cópias dos e-mails 

em anexo; 

Objetivo : Proporcionar conhecimento aos técnicos e orientadores, sobre a execução 

das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, conforme os parâmetros e diretrizes do 

SINASE. 

Ação/Meta : Possibilitar capacitação aos técnicos do programa e as instituições 

governamentais e não governamentais que fazem parte do sistema socioeducativo do 

município 

Responsável : SEJUF/MDS 

Monitoramento:  Conforme informações da Secretaria M. de Assistência Social a ação 

foi parcialmente realizada. Em 2020 e 2021, os cursos/eventos relacionados à Medida 

Socioeducativa em Meio Aberto, foram divulgados ao CREAS, conforme observação da 

meta anterior. 
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Objetivo:  Divulgar por meio de palestras aos adolescentes as Medidas 

Socioeducativas. 

Ação/Meta: Realizar palestras nas escolas sobre o ECA e as Medidas Socioeducativas 

aos adolescentes. 

Responsável : CREAS. 

Monitoramento:  Ação não realizada. Interrompida neste período por conta da 

pandemia Covid-19. 

 

EIXO: DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, GÊNERO E ORIENTAÇÃ O SEXUAL  

 

Objetivo:  Ofertar informação e promover discussão acerca da igualdade e do combate 

à discriminação, preconceito e a desigualdade racial. 

Ação/Meta:  Desenvolver ações de conscientização para a diversidade e igualdade 

racial na Rede Municipal de Ensino 

Responsável:  Secretaria Municipal de Educação 

Monitoramento: Ação realizada parcialmente. Devido à pandemia da Covid-19, as 

aulas nesse período ficaram de forma remota, assim foram realizadas parcialmente as 

atividades.  

Objetivo:  Ofertar informação e promover discussão acerca da igualdade e do combate 

à discriminação, preconceito e a desigualdade racial. 

Ação/Meta:  Incluir a temática nos grupos de orientação socioeducativa do CREAS. 

Responsável: CREAS. 

Monitoramento: Ação não realizada. Atividades interrompidas neste período por conta 

da pandemia. 

Objetivo:  Ofertar informação e promover discussão acerca da igualdade e do combate 

à discriminação, preconceito e a desigualdade racial. 

Ação/Meta: Dar continuidade ao desenvolvimento do tema nos grupos com famílias do 

CRAS. 

Responsável: CRAS. 

Monitoramento: Ação não realizada, devido à pandemia Covid-19. 

 

EIXO: EDUCAÇÃO  

Objetivo : Promover programas de adequação idade/série. 
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Ação/Meta:  Encaminhamento para o EJA aos adolescentes maiores de 15 anos que 

ainda freqüentam o 1º ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).  

Responsável:  Conselho Tutelar. 

Monitoramento:  Ação realizada parcialmente. O Conselho Tutelar orienta os pais e os 

adolescentes, se matricularem no EJA, quando por algum motivo esse adolescente não 

consiga freqüentar o período diurno.  

Responsável:  SME. 

Monitoramento:  A ação não foi realizada, devido à pandemia do COVID -19, 

suspensão das aulas presenciais. 

Objetivo : Promover programas de adequação idade/série. 

Ação/Meta:  Implantação de salas de ensino regular do 2º ciclo do ensino fundamental 

com alunos fora da idade série (5º ao 9º ano) (Ação não realizada) 

Responsável:  Núcleo Regional de Educação (NRE), SEED, MEC. 

Monitoramento: Em resposta do Núcleo Regional de Educação (NRE), a ação é de 

caráter contínuo, o atendimento é realizado pelo Colégio Estadual Barbosa Ferraz (6º 

ao 9º ano); Oferta do exame EJA online – EF anos finais e  

Ensino Médio. 

Objetivo:  Garantir o acesso dos alunos a escola e motivar sua permanência. 

Ação/Meta: Realizar acompanhamento individualizado por meio de ações de apoio 

psicopedagógico.  

Responsável:  Colégio/Escola, Rede de Enfrentamento a Violência, Conselho Tutelar. 

Responsável:  Colégio/Escola 

Monitoramento: Ação não realizada, devido à pandemia do Covid-19, suspensão das 

aulas presenciais (Escola). Não houve devolutiva por parte da Rede Estadual. 

Responsável:  Rede de Enfrentamento a Violência 

Monitoramento: Ação concluída pela Rede Local 01; reunião realizada em 26/04/2021 

para busca ativa de aluno com posterior encaminhamento para o Ministério Público. 

Responsável:  Conselho Tutelar. 

Monitoramento: Ação em andamento. O Conselho Tutelar requisita tratamento 

psicológico quando há necessidade do aluno permanecer na escola.  

Objetivo : Motivar os membros da comunidade para que haja integração família/escola. 

Ação/Meta: Fortalecer e dar continuidade à Semana de Integração Família/Escola. 

Responsável:  SME 

Monitoramento : Ação não realizada devido pandemia do Covid-19, suspensão das 
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aulas presenciais. 

Objetivo:  Motivar os membros da comunidade para que haja integração família/escola. 

Ação/Meta: Divulgação de campanhas socioeducativas em rádios e jornal local 

Responsável:  SME 

Monitoramento:  Ação não realizada devido pandemia do Covid-19, suspensão das 

aulas presenciais. 

Objetivo:  Garantir a Educação aos adolescentes da medida socioeducativa. 

Ação/Meta: Garantir a oferta de escolarização para adolescentes MSE – Liberdade 

Assistida, em regime de colaboração com os demais Sistemas de Ensino  

Responsável:  Escolas Estaduais 

Monitoramento:  Não houve devolutiva pela Rede Estadual. 

Responsável:  Conselho Tutelar 

Monitoramento:  Ação em andamento. O Conselho Tutelar tem a função de garantir a 

vaga na Escola/ Colégio para que esse aluno não fique fora da Escola/ Colégio.  

Objetivo: Garantir a Educação aos adolescentes da medida socioeducativa. 

Ação/Meta:  Incentivar as escolas que atendem adolescentes cumprindo MSE a 

desenvolver ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento 

desses adolescentes; 

Responsável:  Colégios Estaduais 

Monitoramento: Não houve devolutiva pela Rede Estadual. 

Responsável:  Secretaria Municipal de Saúde 

Monitoramento: Ação não realizada, devido as aulas suspensas em decorrência da 

pandemia do Covid-19. 

Objetivo: Garantir a Educação aos adolescentes da medida socioeducativa. 

Ação/meta : Viabilizar junto aos demais sistemas de ensino a inserção dos egressos do 

MSE em cursos de educação profissional e tecnológica. 

Responsável:  SME 

Monitoramento: Ação não realizada devido pandemia do Covid-19, suspensão das 

aulas presenciais. 

Responsável:  CREAS 

Monitoramento: Ação não realizada, atividades interrompidas por conta da pandemia 

do Covid-19. 

Responsável:  SMAS 
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Monitoramento/Sugestão:  Foi sugerido pela Secretaria M. de Assistência Social, 

como sugestão a revisão dessa meta, retirando a SMAS como responsável, pois não é 

de competência desta Secretaria viabilizar essa inserção em sistemas de ensino. O que 

ocorre é a divulgação para os adolescentes, de vagas paras de cursos de qualificação, 

como por exemplo, em cursos do SENAC. Observação: em 2020 foi firmada parceria 

com o Instituto Mundo Melhor, para a oferta gratuita de cursos (modalidade EaD) aos 

adolescentes da medida, porém, não se trata de “Educação Profissional e Tecnológica” 

como definido nessa meta. A Educação Profissional e Tecnológica é promovida pelo 

sistema  de Educação.  

Objetivo: Articular troca de informação entre CREAS e escola, em relação aos alunos 

que estão em cumprimento de Medida Socioeducativa. 

Ação/meta: Realizar reuniões quando se fizer necessário 

Responsável: CREAS 

Monitoramento: Ação não realizada, interrompida neste período por conta da 

pandemia do Covid-19. 

Responsável: Colégios Estaduais 

Monitoramento: Não houve devolutiva pela Rede Estadual. 

Objetivo: Qualificar o atendimento socioeducativo em relação ao adolescente 

Ação/meta: Estimular a participação e incluir os profissionais de saúde e educação 

para participar de capacitações que apóia o desenvolvimento de ações de promoção a 

saúde, incluindo temas como: autocuidado, autoestima, autoconhecimento, relações de 

gênero, relações étnico-raciais, cidadania, cultura de paz, relacionamento sociais, 

cidadania, uso de álcool e outras drogas, prevenção das violências, esportes, 

alimentação, trabalho, educação, projeto de vida. Periodicidade da Ação: Anual. 

Responsável: SME 

Monitoramento: Ação não foi realizada devido à pandemia do Covid-19, suspensão 

das aulas presenciais.  

Responsável: SEED 

Monitoramento: Sem devolutiva. 

Responsável: NRE 

Monitoramento: Ação realizada de forma contínua. Oferta de formação contínua para 

profissionais da educação, desenvolvimento de ações de conscientização e 

conhecimento junto aos estudantes da rede escolar estadual.  

Responsável:  SMAS 
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Monitoramento: Ação não realizada. 

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde. 

Monitoramento: Ação não foi realizada devido à pandemia do Covid-19, suspensão 

das aulas presenciais.  

 

EIXO: ESPORTE, CULTURA E LAZER 

Objetivo: Priorizar e garantir o atendimento dos adolescentes da MSE nos programas 

e projetos desenvolvidos pela SMEL. 

Ação/meta:  Dar continuidade aos Campeonatos Municipais de Futebol Amador, Futsal, 

para menores e Futebol sub 15 

Responsável:  SMEL 

Monitoramento:  Ação não realizada, devido à pandemia do Covid-19. 

Objetivo:  Priorizar e garantir o atendimento dos adolescentes da MSE nos programas 

e projetos desenvolvidos pela SMEL. 

Ação/meta:  Dar continuidade ao Circuito de Corrida de Rua (estas acontecem em 04 

edições anuais)  

Responsável:  SMEL. 

Monitoramento:  Ação não realizada, devido à pandemia do Covid-19. 

Objetivo : Priorizar e garantir o atendimento dos adolescentes da MSE nos programas e 

projetos desenvolvidos pela SMEL. 

Ação/meta: Continuar realizando a Corrida de São Silvestre, o Festival Recreativo 

Escolar e a Rua de Lazer  

Responsável: SMEL.  

Monitoramento:  Ação não realizada, devido à pandemia do Covid-19. 

Objetivo : Priorizar e garantir o atendimento dos adolescentes da MSE nos programas 

e projetos desenvolvidos pela SMEL 

Ação/meta:  Ofertar atividades esportivas na modalidade de tênis de mesa para todas 

as faixas etárias  

Responsável: SMEL  

Monitoramento:  Ação não realizada, devido à pandemia do Covid-19. 
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EIXO: SAÚDE 

Objetivo : Promover ações direcionadas ao uso de álcool e drogas com adolescentes 

em cumprimento de Medida Socioeducativa. 

Ação/meta: Realizar palestras 

Responsável: PSFs e Secretaria Municipal de Saúde. 

Monitoramento:  Ação não realizada. Devido a pandemia da Covid-19, não foi possível 

realizar palestras. 

Objetivo : Promover ações direcionadas ao uso de álcool e drogas com adolescentes 

em cumprimento de Medida Socioeducativa. 

Ação/meta:  Priorizar consultas para prevenção em relação a este público  

Responsável: PSFs e Secretaria Municipal de Saúde. 

Monitoramento:  Ação contínua. Os atendimentos são realizados conforme demanda. 

Objetivo : Articulação quanto à prevenção de DST’s. 

Ação/meta:  Distribuição gratuita de métodos contraceptivos  

Responsável: PSFs e Secretaria Municipal de Saúde.  

Monitoramento: Ação contínua. É realizada a distribuição de preservativo masculino e 

feminino, medicações contraceptivas.  

Objetivo: Articulação quanto à prevenção de DSTs. 

Ação/meta: Orientação sexual  

Responsável: PSFs e Secretaria Municipal de Saúde. 

Monitoramento : Ação contínua. Sempre que possível é realizado as orientações. 

Objetivo:  Estruturar a Rede de Saúde Mental. 

Responsável: CAPS I, CAPS AD, UBSs e SMS 

Ação/meta: Implantar protocolo de saúde mental no atendimento nas unidades de 

saúde e CAPS  

Monitoramento : Ação contínua. Mesmo com a pandemia da Covid-19 o atendimento 

em rede de saúde mental não parou, sendo que a equipe do Caps, UBS e Caps AD, 

sempre se comunicaram para prestar atendimento aos usuários. 

 

EIXO: PROFISSIONALIZAÇÃO, TRABALHO E PREVIDÊNCIA  

Objetivo: Ofertar programa de qualificação profissional para adolescentes a partir de 

14 anos na modalidade de aprendiz, com disponibilidade de vagas para adolescentes 

em cumprimento de medida Socioeducativa.  
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Responsável:  SMAS. 

Ações/metas:  Implantar o Programa Jovem Aprendiz (14 anos a 24 anos) e Pactuar o 

programa com a unidade ofertante. 

Monitoramento : Em 2017, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante assinou um convênio com a Associação de Educação Familiar e 

Social do Paraná, depois da mesma inscrever seu Programa de Qualificação 

Profissional para Adolescentes, atendendo as normas do CMDCA. Essa parceria 

permite à Associação captar vagas para adolescente aprendiz em empresas da cidade 

e/ou região, bem como ofertar o curso de qualificação na área. À Secretaria M. de 

Assistência Social e Educação Profissionalizante cabe a articulação/seleção dos 

adolescentes, conforme critérios definidos pelas empresas, bem como acompanhar se 

estão fazendo os cursos (modalidade EAD). Ocorre que, até o momento, apenas um 

dos adolescentes da MSE se enquadrou nos critérios exigidos. 

Obs. A vaga é pactuada entre a empresa e a Associação de Educação Familiar e 

Social do Paraná. Em 2021, foi articulada a contratação de uma adolescente enquanto 

Menor Aprendiz. 

Objetivo: Ofertar programa de qualificação profissional para adolescentes a partir de 

14 anos na modalidade de aprendiz, com disponibilidade de vagas para adolescentes 

em cumprimento de Medida Socioeducativa. 

Ação/meta:  Realizar a qualificação profissional para adolescentes  

Responsável: CRAS  

Monitoramento: Ação não realizada. No ano de elaboração deste plano, o CRAS tinha 

pactuação com o Programa PRONATEC, o qual era ofertado cursos específicos para 

adolescentes. Ressalta-se que desde 2016, não é realizado a qualificação profissional 

via PRONATETC. No CRAS é realizado trabalho com a família no grupo de 

desenvolvimento familiar, o trabalho com adolescentes em específico é realizado pelo 

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Projeto Esperança.  

Sugestão: Mediante ao monitoramento da ação realizada pelo CRAS, a Comissão 

sugere a retirada desta ação de responsabilidade do CRAS, com exclusão do Plano. 

Responsável: Agência do Trabalhador 

Monitoramento: Ação realizada. Foram ofertados no mês de outubro de 2021 dois 

cursos profissionalizantes, totalizando 200 vagas, sendo 60 dessas do curso de 

inserção ao mercado de trabalho exclusivamente para o Jovem Aprendiz e do curso de 

auxiliar administrativo a partir de 14 anos, sem idade limite.  
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Objetivo : Ofertar programa de qualificação profissional para adolescentes a partir de 

14 anos na modalidade de aprendiz, com disponibilidade de vagas para adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa. 

Ação/meta:  Promover profissionalização especializada para os jovens, aproveitando 

seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas; 

Responsável: Agência do Trabalhador 

Monitoramento: Ação realizada. Foram ofertados no mês de outubro de 2021 dois 

cursos profissionalizantes, totalizando 200 vagas, sendo 60 dessas do curso de 

inserção ao mercado de trabalho exclusivamente para o Jovem Aprendiz e do curso de 

auxiliar administrativo a partir de 14 anos, sem idade limite.  

Objetivo : Ofertar programa de qualificação profissional para adolescentes a partir de 

14 anos na modalidade de aprendiz, com disponibilidade de vagas para adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa. 

Ação/meta:  Estimular às empresas privadas a admissão de Jovens aprendizes ao 

trabalho 

Periodicidade da Ação:  Anual 

Responsável: Agência do Trabalhador 

Monitoramento: Ação realizada. Foram realizados diálogos com vários segmentos de 

empresas do nosso município, no intuito de estimular as contratações e divulgação do 

cartão futuro do governo do Estado. No ano de 2021 foram contratados 18 jovens 

aprendizes que passaram pela agência do trabalhador.  

Objetivo:  Dar continuidade ao atendimento e estabelecer o acompanhamento familiar 

dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa integrado ao PAEFI. 

Ação/Meta:  Ofertar atendimento emergencial, encaminhamentos a rede de serviços, 

aos programas sociais, a cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho, 

dentre outros  

Responsável: CREAS. 

Monitoramento: Não foi possível devido a medidas de isolamento da pandemia de 

Covid-19. Neste período os atendimentos de medida socioeducativa estavam 

suspensos na forma presencial, bem como, encaminhamentos a outros serviços por 

conta das medidas de isolamento devido a pandemia de Covid-19. Porém o 

atendimento presencial foi retomado e o Serviço do CREAS estará ofertando cursos 

profissionalizantes em parceria com o Ministério Público por meio do Instituto Mundo 
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Melhor. 

Responsável: Agência do Trabalhador  

Monitoramento: Ação realizada. Em 12 de agosto de 2021 a Agência do Trabalhador 

realizou o DIA A, Dia do Adolescente no Mercado de Trabalho; uma iniciativa do governo 

do Estado em parceria com as Agências do Trabalhador para apoio e incentivo junto às 

empresas na importância da contratação do jovem aprendiz e primeiro emprego.  

 
      Andirá, 10 de março de 2022. 
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