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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE 

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 

 

RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO  CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 2022 

Realização de 16 reuniões (ordinárias/extraordinárias) 

Elaboração de 16 atas 

Elaboração de 67 ofícios 

Elaboração de 19 Resoluções 

Elaboração de 21 Editais 

Articulação do período aquisitivo das férias dos Conselheiros Tutelares e providências na 

elaboração de Editais para convocação de suplente 

Elaboração de documentos para emissão da certificação do Atestado de Regularidade do 

Conselho, Plano e Fundo (ARCPF)  

Campanha Leão Amigo da Criança (ações e período):  

� O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA; 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI; Secretaria Municipal de 

Assistência Social, articularam gravação de vídeo incentivando a comunidade sobre 

a importância em destinar parte de seu imposto de renda de pessoas físicas e 

jurídicas. Foi disponibilizado também a divulgação de folder, campanha Leão do 

bem o amigo da criança, do adolescente e do idoso. 

(http://andira.pr.gov.br/department/de-assistencia-social-e-educacao-

profissionalizante/page/conselho-municipal-dos-direitos-da-crianca-e-do-

adolescente-cmdca/folder/CAMPANHAS) 

Realização da Campanha 18 de maio: Prevenção ao Abu so sexual de crianças e 

adolescentes 

� Dia 18/05/2022 o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, 

em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante e Prefeitura Municipal de Andirá, divulgaram o vídeo abordando a 

“Campanha 18 de maio - “Dia Nacional de Combate ao A buso e Exploração 
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Sexual de Crianças e Adolescentes”. O objetivo foi atingir pais, mães, 

responsáveis e comunidade em geral. 

(disponível no facebook da Prefeitura Municipal de Andirá em 18/05/2022). 

https://fb.watch/hw3xWXBgE7/?mibextid=2Rb1fB 

 Atividades correlatas ao Bullying e Cyberbullying:  

� Atividade Lúdica no Projeto Esperança (dia 25/11/2022): Roda de conversa e quiz 

interativo com as crianças e adolescentes do Projeto Esperança e palestra com os 

pais. Foram tratadas definições do Bullying e Cyberbullying, quem são os 

envolvidos nesse processo, causas, consequências e como pedir ajuda; 

(disponível no facebook da Prefeitura Municipal de Andirá em 29/11/2022). 

http://andira.pr.gov.br/department/de-assistencia-social-e-educacao-     

profissionalizante/page/conselho-municipal-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-

cmdca/folder/CAMPANHAS 

� Capacitação: Curso sobre violência digital e Cyberbulling (dia 02/06/2022), com 

carga horária 04 horas. Participaram 50 membros do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente, entre eles Membros da Rede de Proteção, 

CMDCA, CRAS, CREAS, Casa Lar, Polícia Civil, Saúde, Escolas Municipais e 

Estaduais, Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante, APAE e Conselho Tutelar; 

(http://andira.pr.gov.br/cidade/noticias/page/5) e facebook da Prefeitura Municipal 

de Andirá em 03/06/2022. 

� Teatro: Dia 23/09/2022 foi realizado duas apresentações da peça teatral para os 

alunos dos 4º e 5º anos das escolas municipais e dos 6º e 7º anos dos colégios 

estaduais;  socioeducandos do Projeto Esperança e os alunos da APAE, com a 

Companhia Circo Teatro Sem Lona, com o tema Cyberbulling e Violência Digital. 

 (disponível no facebook da Prefeitura Municipal de Andirá em 26/09/2022).  

(http://andira.pr.gov.br/cidade/noticias/page/3); 

� Jornal: Dia 10 a 13 de outubro de 2022, foram realizados a entrega de 3.000 

exemplares de jornal (Violência Virtual Machuca no Real Cyberbulling para a Rede 

de Educação Municipal/ Estadual; Serviços Sócioassistencias e Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer. 

� Capacitação sobre a Rede de proteção e Escuta espec ializada: Agosto a 

Dezembro de 2022, realização do Curso Rede de Proteção e Escuta Especializada, 

com os atores do Sistema de Garantia de Direitos e divulgação a comunidade em 
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geral. (Rede: 16 horas + 16 hs assessoria; Escuta: 24 hs, totalizando 56 horas); 

� Formação para Conselheiros do CMDCA , Conselho Tutelar e Atores do Sistema 

de Garantia de Direitos – SGD sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (Dia: 

27/10/2022 (carga horária: 02 horas); 

� Curso SIPIA CT 2022: Realizado em  27/06/2022 , fornecido pela Secretaria de 

Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF. 

 IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e  do Adolescente  

� No dia 22 de novembro de 2022, foi realizada a Pré-Conferência Municipal, entre os 

responsáveis pelas políticas de atendimento a criança e ao adolescente das áreas 

da Saúde, Educação, Assistência Social, dentre outros.  

� No dia 29 de novembro de 2022 realizou-se a IX Conferência Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente das 13 às 17 horas nas dependências do Centro de 

Convivência dos Idosos - CCI, com tema: “Situação dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19:  violações e 

vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para reparação e 

garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade, bem como, 

seus 5 eixos norteadores.  

http://andira.pr.gov.br/cidade/noticia/ix-conferencia-municipal-dos-direitos-da-crianca-e-do-

adolescente-de-andira 

Realização do Processo Eleitoral dos representantes da Sociedade Civil no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA (mandato 2022-2024) 

Monitoramentos: 

� 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; 

� Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

(2015-2024), referente à Agosto de 2021 a Agosto de 2022; 

� Relatório de Monitoramento do Plano de Ação de Enfrentamento do Uso de 

Álcool e Outras Drogas de Criança e Adolescentes, com referência do 2º 

semestre de 2021 e 1º semestre de 2022, bem como, a exclusão/inclusão do 

órgão executor da Ação/meta. 

Trabalhos das Comissões:  

� Comissão de Ética para instauração de Sindicância (Resolução nº 04/2022); 

� Comissão  de inscrição dos programas/serviços  e registro das entidades não-
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governamentais  no CMDCA; 

� Comissão de Monitoramento do Plano de ação para enfrentamento ao uso de 

álcool e outras drogas por crianças e adolescentes; 

� Comissão de monitoramento do plano municipal de atendimento socioeducativo, 

2015-2024; 

� Comissão de articulação sobre o papel do conselho tutelar na comunidade; 

� Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente  (2017-2026). 

Instituição do Comitê de Gestão Colegiada da Escuta Especializada do município de 

Andirá – PR 

Articulação quanto à atualização das Redes Locais (Rede de Proteção) 

Aprovação de recursos via Deliberações Estaduais 

� Termo de Adesão e o Plano de Ação para o Apoio e Fortalecimento ao 

Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 

6 anos de idade – Primeira Infância, referente à   Deliberação nº. 047/2022 do 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR.  

Prestação de Contas via Deliberações Estaduais 

� Prestação de Contas referente ao Incentivo CMDCA - Deliberação nº. 84/2019 do 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA-PR 

correlato ao 1º semestre de 2021; 

� Prestação de contas da Deliberação nº. 107/2017 (CEDCA/PR) - Incentivo para o 

Fortalecimento do Conselho Tutelar, referente ao 1º semestre de 2021; 

� Prestação de Contas do Incentivo Atenção à Criança e Adolescente (Deliberação 

nº. 89/2019 - CEDCA-PR) e a Justificativa do não uso do recurso, referente ao 

período do pagamento até  30 de junho de 2021.  

 Atualização do Cadastro do FMDCA na Secretaria de Direitos Humanos – SDH 

Aprovação da proposta da LOA na área da Assistência Social  

Preenchimento de documentos solicitados pelo Escritório Regional, Ministério Público e 

outros 

Demais ações que surgem no cotidiano de trabalho 

Criação de aba específica do CMDCA no site da Prefeitura Municipal de Andirá 

                                                                                                                        21/12/2022 

Francieli Munhão Martins 

Secretaria Executiva do CMDCA 


