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CARTA ABERTA À SOCIEDADE E AOS/ÀS CANDIDATOS/AS À PREFEITURA E CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 

VOTE PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES! 1 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8.069/1990 - 

completa 30 anos em 2020. É a mais importante das leis de garantia e 

proteção de cada uma das crianças e dos/das adolescentes 

brasileiros/as. 

Nas eleições deste ano, o CMDCA Alumínio, por meio desta Carta Aberta, 

a sociedade, os/as candidatos/as à prefeitura e câmara municipal têm 

uma oportunidade única de colocar crianças e adolescentes no centro da 

administração municipal. É fundamental fortalecer os preceitos do ECA 

e o cumprimento da determinação contida no Art. 227 da Constituição 

Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado defender, 

promover e controlar este direito. Se comprometa com esta agenda! As 

crianças e os/as adolescentes brasileiros/as contam com sua proteção. 

O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA) 

de Alumínio é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador da 

política municipal de promoção, defesa e controle dos direitos da 

infância e da adolescência, conforme previsto no art. 88, do ECA. 

Compondo-se de forma paritária com 50% dos representantes 

governamentais e 50% não governamentais, tem por objetivo formular, 

deliberar e controlar ações referentes à criança e ao adolescente, em 

reuniões abertas à comunidade, de forma a garantir que as ações do 

Governo contemplem de forma integral a universalidade de acesso aos 

direitos preconizados pela Constituição Federal, pela Constituição 

Estadual e pelo ECA, dentre outras competências. 

O CMDCA formula a política municipal dos direitos da criança e do 

adolescente, definindo prioridades e controlando as ações; promove e 

delibera sobre a conveniência e oportunidade de implementação dos 

programas e serviços destinados ao atendimento às crianças e 

adolescentes; disciplina e efetua o registro de entidades não-

governamentais, a inscrição de programas, projetos e/ou serviços de 

atendimento à criança e ao adolescente de entidades governamentais e 

não-governamentais e a certificação para captação de recursos por meio 

                                                           
1
 Adequado pelo CMDCA de Alumínio, a partir de modelo apresentado pelo Ministério Público do Estado 

do Paraná com a campanha Compromisso pela Criança e pelo Adolescente, em 2012. 
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do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad); 

gere este fundo, alocando recursos para os programas das entidades 

governamentais e concedendo recursos às entidades não governamentais; 

realizar e incentivar campanhas; regulamenta o processo de escolha dos 

membros dos Conselhos Tutelares; fiscaliza as entidades governamentais 

e não governamentais inscritas e registradas no respectivo Conselho; 

entre outras atribuições. 

O CMDCA realizou uma breve contextualização da situação das crianças e 

adolescentes com base nos dados do Conselho Tutelar, nos Planos 

Decenal de Atendimento Socioeducativo, dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes, de Saúde, Educação e de Assistência Social; 

nas Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

nas avaliações do Programa VIA. Identificou como potencialidades do 

município a existência de organizações da sociedade civil que 

desenvolvem ações de proteção social básica de atendimento a crianças 

e adolescentes, tais como a Pastoral da Criança, a Associação de Apoio 

a Criança e ao Adolescente de Alumínio (AACAA), a Associação Nossa 

Sra. Rainha da Paz - Casa Jesus Amor, a Associação Ação Amor e o 

Movimento Católico de Alumínio (MOCA) e Associação das Famílias das 

Crianças Excepcionais de Alumínio (AFCE). 

Como fragilidades e violações dos direitos identificou: conflito de 

guarda e familiar; negligência com as crianças; maus tratos; 

abuso/violência sexual; crianças e adolescentes envolvidos com álcool 

e drogas e a inexistência de projetos de apoio a eles e suas famílias; 

poucas oportunidades de trabalho para adolescentes e jovens; poucas 

alternativas de esporte, lazer e entretenimento para crianças e 

adolescentes; falta de vaga em escola, evasão escolar, problemas de 

aprendizagem, defasagem idade-série, bullying, desnutrição, baixo peso 

dos nascidos vivos, baixa cobertura de vacinas, mortalidade infantil e 

gravidez precoce. Os bairros com maiores casos de violação dos 

direitos foram: Paraíso, Colibri, Brasilina, Pedágio, Irema, Genebra, 

Progresso, Santa Luzia, Granja Modelo, Figueiras, Oncinha e Alto 

Itararé.2 Há ainda a necessidade de sistematização dos dados bem como a 

capacitação específica e contínua para conselheiros, coordenadores e 

monitores dos projetos, na área pública e não governamental. 

                                                           
2
 Maiores informações podem ser observadas no site do CMDCA. 
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Para enfrentar esses desafios o CMDCA, no período de 2015 a 2019, vem 

realizando ações de fortalecimento do órgão para continuidade dos 

trabalhos. Destacam-se a aprovação e encaminhamento do Projeto 

"Conviver e Aprender para a prática da cidadania", executado pelo CRAS 

em parceira com o Departamento de Educação, com apoio da Fundação Itaú 

Social; realização de encontros de Fortalecimento da Rede de Proteção 

Social (2016); estudos de casos de violação de direitos, discutidos e 

trabalhados pela rede de atendimento socioassistencial (2016); 

Conferência dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente e 

Conferência Lúdica (2018); aprovação e encaminhamento dos projetos que 

estão sob análise da comissão de seleção do chamamento público: a) 

Projeto PAI, da Associação Ação Amor, para o Programa VIA do Instituto 

Votorantim;  b) Caminhos da Aprendizagem, da Casa Jesus Amor, para o 

Itaú Social ; e  aprovação e revisão dos dados financeiros do projeto 

Alumínio em Cena, elaborado pelo Departamento de Cultura e Esportes 

para Conselho estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Condeca).  

Assuma essa agenda! 

Compromisso 1 – Garantir a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes do município. 

Ação: Desenvolver ações, programas e serviços pelo Poder Público e em 

parceria com a sociedade civil que garantam às crianças e à/ao(s) 

adolescente a efetivação de seus direitos. 

Compromisso 2 – Garantir o pleno funcionamento do CMDCA e do Fumcad.  

Ações:  

- Garantir a previsão de recursos orçamentários para o Fumcad; 

-  Promover a capacitação dos conselheiros do CMDCA; 

- Garantir participação ativa de representantes dos diversos setores da 

administração, diretores ou servidores de departamentos municipais nas 

reuniões do CMDCA. Na nomeação dos representantes do governo para o CMDCA, 

devem ser priorizados os atores que têm familiaridade com a temática da 

criança e do/a adolescente e disponibilidade para participar das reuniões; 

- Assegurar a participação do CMDCA e do Conselho Tutelar, no processo de 

discussão e elaboração do Orçamento Público municipal; 
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- Disponibilizar os recursos humanos necessários ao adequado funcionamento do 

CMDCA local, incluindo pessoal de apoio administrativo para realizar a 

atividade de Secretaria Executiva, de preferência do quadro permanente, e 

equipes técnicas para análise e elaboração de projetos e planos de 

atendimento.  

Compromisso 3 – Garantir o pleno e adequado funcionamento dos 

Conselhos Tutelares. 

Ações:  

- Destinar recursos específicos no Orçamento Municipal para estruturar os 

Conselhos Tutelares (local, sistema de informações de registro e tratamento 

de informação, veículo, telefone, computador e material de consumo) e 

qualificar seus conselheiros.  

Compromisso 4 - Articular o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e a 

Rede de Proteção Social (RPS) de Direitos da Criança e do Adolescente  

Ação: Estimular a implementação de ações intersetoriais entre os diversos 

órgãos da Administração Pública e sociedade civil. 

Compromisso 5 – Combater, prevenir e enfrentar todos os tipos de 

violências e explorações de crianças e adolescentes em todas as suas 

manifestações (maus-tratos físicos, psicológicos e emocional, 

negligências, abusos, violência e/ou exploração sexual e violência 

doméstica). 

Ação:  

- Garantir a atualização decenal do diagnóstico da situação da infância 

e da adolescência no município e criar um plano com ações de enfrentamento.  

- Realizar campanhas públicas de esclarecimento sobre a necessidade de 

denunciar as situações de violências e explorações;  

- Qualificar os servidores com destaque aos de saúde, educação, assistência 

social, bem como os integrantes das Polícias Civil e Militar e os 

conselheiros tutelares para identificar esses casos e prestar o atendimento 

adequado às crianças, aos/às adolescentes e suas famílias.  

- Apoiar a organização de fluxos entre as diversas instituições para combater 

as violências e atuar de forma articulada;  

- Adotar ações de prevenção e atendimento das vítimas e de suas famílias, por 

meio de programas específicos com recursos previstos. 
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Compromisso 6 - Destinar recursos e criar espaços para atividades 

culturais, esportivas, de lazer e recreação, voltadas para crianças e 

adolescentes. 

Ação: Organizar e apoiar por meio do Poder Público e da Sociedade Civil, 

atividades, serviços, programas e políticas de incentivo à valorização da 

cultura local, da prática de esportes, lazer e recreação, melhorando os 

espaços e equipamentos existentes ou criando novos. 

Compromisso 7 - Assegurar ações que promovam o protagonismo infanto-

juvenil e a participação de crianças e adolescentes nas decisões 

políticas do município. 

Ações:  

- Assegurar ações que promovam o protagonismo infanto-juvenil.  

- Incentivar crianças e adolescentes a participarem de coletivos, 

organizações estudantis, conselhos municipais e, por meio delas, das reuniões 

do CMDCA local, garantindo-lhes vez e voz no processo de tomada de decisões 

pelo órgão.  

Incentivar atividades para disseminar o funcionamento do Executivo e do 

Legislativo com a participação das crianças e dos adolescentes na Prefeitura 

e Câmara Municipal (como Parlamento Jovem, Um dia de Secretário/Prefeito). 

Compromisso 8 – Priorizar a elaboração de políticas públicas voltadas 

à infância e adolescência e assegurar, no Orçamento Municipal, os 

recursos necessários à sua implementação. 

Ações:  

- Construir um Plano de Governo que tenha como foco central a garantia dos 

direitos das crianças e dos/as adolescentes como prioridade absoluta;  

- Incorporar as deliberações do CMDCA nas propostas de Leis Orçamentárias 

(Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - e Lei 

Orçamentária Anual - LOA), com dotação orçamentária específica para a 

execução das políticas públicas planejadas;  

Compromisso 9 – Zelar para que a área da criança e do/a adolescente 

receba atenção especial e prioritária por parte da administração 

pública.  

Ação:  Formar e sensibilizar os diretores de departamento para contemplarem 

de forma prioritária a criança e a/o adolescente ao elaborem as políticas 
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públicas de suas pastas bem como promover a articulação e o trabalho em rede 

entre os departamentos e setores da prefeitura.   

Compromisso 10 – Especializar serviços e programas destinados ao 

atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias. 

Ação: Elaborar planos de ação intersetoriais e propostas específicas para 

cada modalidade de violação de direito, incluindo a criação e/ou adequação de 

equipamentos e/ou elaboração de parcerias, ao atendimento prioritário e 

especializado de crianças, adolescentes e suas famílias. 

Compromisso 11 - Ampliar o acesso das crianças com idades de zero a 5 

anos à Educação Infantil de qualidade. 

Ação:  Construir, equipar e manter adequadamente as creches e pré-escolas, 

ampliando o número de vagas para crianças com idades de zero a 5 anos de 

forma, até o fim do mandato, garantir a universalização do atendimento na 

Educação Infantil com qualidade. 

Compromisso 12 - Melhorar a qualidade do Ensino Fundamental e combater 

a evasão escolar. 

Ações:  

- Investir na qualificação dos profissionais de educação e na construção, 

reforma e ampliação das escolas zelando para que crianças ou adolescentes 

tenham acesso à educação de qualidade;  

- Promover o intercâmbio direto com o Ministério da Educação (MEC) e 

Secretaria Estadual de Educação com vistas à atualização e melhoria do 

material didático e formação dos profissionais, de acordo com a nova Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC);  

- Criar e apoiar ações governamentais e não governamentais de combate à 

evasão escolar que contemplem o reforço escolar, as ações apoio pedagógico e 

atividades esportivas, recreativas e culturais bem como mecanismos para 

envolver a família e a comunidade no enfrentamento da evasão e na melhoria da 

aprendizagem. 

- Fortalecer e regulamentar as ações descentralizadas de atendimento 

especializado e de referência às crianças e às/aos adolescentes com 

qualificação continuada aos servidores multidisciplinares designados para as 

funções e espaço adequado.  

Compromisso 13 - Melhorar o atendimento no pré-natal, parto e pós-

parto. 
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Ações:  

- Fortalecer a rede municipal de atenção básica à saúde e implementar 

políticas públicas capazes de oferecer assistência humanizada a gestantes e 

bebês.  

- Incentivar a amamentação exclusiva no peito da mãe até o sexto mês de vida 

da criança. 

Compromisso 14 - Propiciar condições para que a família ofereça 

ambientes pacíficos, seguros e adequados ao desenvolvimento integral 

de seus filhos. 

Ação: Implementar políticas públicas integradas de orientação e apoio às 

famílias e fortalecimento do ambiente familiar. 

Compromisso 15 - Prevenir, combater e erradicar do município o 

trabalho infantil e a exploração do trabalho do/a adolescente em todas 

as suas formas. 

Ação:   

- Garantir a atualização decenal do diagnóstico da situação da 

infância e da adolescência no município, identificando a existência ou não 

de crianças e adolescentes explorados/as e criar um plano com ações de 

enfrentamento.   

Compromisso 16 - Desenvolver políticas específicas para ampliar as 

oportunidades de participação e reduzir a vulnerabilidade dos 

adolescentes. 

Ação:  

- Implementar políticas públicas de qualificação profissional e geração de 

emprego e renda com programas de aprendizagem ou cursos profissionalizantes 

articulados com o ensino regular para as/os adolescentes. 

Compromisso 17 - Promover a saúde de crianças e adolescentes. 

Ações:  

- Criar ou fortalecer ações de assistência integral à saúde de crianças e 

adolescentes:  vacinação, prevenção à gravidez não planejada, dependência 

química, depressão, bullying, doenças sexualmente transmissíveis, entre 

outros.  



  versão: 06/08/2020 

9 
 

- Buscar alternativas de atendimento à demanda de crianças e adolescentes que 

aguardam atendimento de especialidades na saúde devido a insuficiências de 

vagas na referência do Sistema Único de Saúde (SUS). 

- Elaborar e implementar políticas públicas especificamente destinadas à 

prevenção e ao tratamento especializado de crianças e adolescentes usuários 

de substâncias psicoativas e drogas lícitas. 

Compromisso 18 - Promover a igualdade social com ações que valorizem a 

diversidade de raça, etnia, gênero, orientação sexual e manifestação 

religiosa e estratégias de inclusão das pessoas com deficiência. 

Ações:  

- Promover atividades educacionais, esportivas e culturais que valorizem a 

diversidade.  

- Garantir a acessibilidade arquitetônica e preparar a rede de ensino para a 

inclusão. 

Compromisso 19 - Contribuir com as campanhas de arrecadação de 

recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Fumcad). 

Ações:  

- Apoiar, contribuir e estimular, em conjunto com organizações governamentais 

e não governamentais que integram o CMDCA, campanhas de arrecadação de 

recursos para o Fumcad, assim como incentivar os servidores públicos 

municipais a também efetuarem doações, nos moldes do previsto na Lei 

8.069/1990. 

Compromisso 20 - Garantir a atualização decenal do diagnóstico da 

situação da infância e da adolescência no município. 

Ação:  Assumir o compromisso (com medidas legais e orçamentárias) de 

atualizar, pelo menos a cada 10 anos, o diagnóstico da situação da infância e 

adolescência do município, considerando as peculiaridades locais e com a 

participação do CMDCA, do Conselho Tutelar e da sociedade civil organizada. 
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Vote consciente! Vote apenas em candidatos com propostas para a 

infância e adolescência 

Assuma você também esse compromisso!!! 

Poste nas suas redes sociais! 
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