PROPOSTAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
IPIRANGA - APROVADAS

EIXO 1 - Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de
Inclusão Social
Propostas para o município:
1ª Realizar palestras e dinâmicas nas escolas e espaços públicos para divulgar
os direitos das crianças e adolescentes.
2ª Realizar reuniões interativas entre todos os seguimentos: judiciário,
ministério público, saúde, educação, assistência social, cultura para ouvir as
dificuldades e solicitações de crianças e adolescentes com frequência de
sessenta dias.
Propostas para as três esferas governamentais:
1ª Fortalecer através de vários seguimentos ações diversas (pedagógica, lazer
e saúde) os direitos das crianças e adolescentes motivando para a
conscientização desses direitos.
2ª Ampliar o atendimento a criança e ao adolescente na rede multidisciplinar.
3ª Implantar o atendimento em rede multidisciplinar com programas, projetos e
ações que garantam a criança e ao adolescente o resgate da autoestima, para
que não haja prejuízo biopsicossocial em seu desenvolvimento, atingindo a
área rural possibilitando sua saída da situação de risco e vulnerabilidade.
4ª Capacitação continuada dos profissionais da rede de proteção a criança e
ao adolescente.
EIXO 2- Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e
Adolescentes
Propostas para o município:
1ª Realizar campanhas, projetos e capacitações preventivas no âmbito escolar
com auxílio da rede de proteção de maneira continua.

2ª Criar uma página na web contendo informações preventivas, orientações de
denúncias, divulgando as ações desenvolvidas no município sobre o tema,
como fotos, vídeos e apresentações.
Propostas de abrangência municipal e estadual:
1ª Curso de capacitação de escuta qualificada para profissionais envolvidos
diretamente com as crianças e adolescentes, oferecendo como incentivo
progressão na carreira profissional.
2ª Recursos para contratação de profissionais especializados na área como:
psicólogos, assistentes socias e pedagogos nas áreas educacionais.
3ª Ampliar a atuação do PROERD para todos os anos e a patrulha escolar para
todas as escolas. Não houve proposta para a União.
EIXO 3 - Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e
Adolescentes
Propostas para o município:
1ª Criar lei municipal para cinquenta por cento do legislativo municipal seja
revertida em favor do fundo municipal da criança e do adolescente.
2ª Campanha com os contadores do município para que na ocasião da
declaração do imposto de renda incentive a doação do percentual garantido em
lei para o fundo.
3ª Ampliar destinação dos recursos do tesouro municipal para o fundo
atendendo o disposto de lei estadual 19173/ 2017 inciso V do parágrafo 5º do
artigo 17.
4ª Garantir transporte gratuito universitária mediante parceria com o governo
municipal.
5ª Destinar parte das multas pecuniárias para o FIA.
Propostas para o Estado:
1ª Ampliar os recursos do percentual estadual para os municípios atender a
demanda da área da criança e do adolescente. Propostas para a união: Definir
um percentual fixo na esfera federal para a área da criança e do adolescente.
EIXO 4 - Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e
Adolescentes
Propostas para o município:

1ª Manter e ampliar as oficinas culturais e esportivas de lazer com contratação
de profissionais especializados na área e ou da comunidade locar, garantindo
acessibilidade a pessoas com deficiência.
2ª Criar espaços físicos públicos para proporcionar esporte e lazer, com: pista
de skate, caminhada, bicicleta, apresentação artística, parque para as crianças
e academia.
3ª Realizar projeto de restauração, manutenção e aquisição de novos
computadores para oferta de cursos de informática no município com
profissional qualificado, inclusive com ofertas de oficinas e/ou cursos de
conserto de computadores para crianças e adolescentes.
4ª Criação de página em rede social para que as crianças e adolescentes
possam se expressar de forma pública questões que tenham interesse, e criar
nas redes sociais formas de expressão nos espaços públicos com relação as
situações de violação de direitos.
Proposta para o Estado:
Implantar a escuta qualificada de crianças e adolescentes por profissionais
qualificados no sistema de justiça. Proposta para a união: criar e divulgar
eventos voltados ara elaboração de programas e projetos voltados a criança e
adolescente nos órgãos nacionais.
EIXO 5- Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes
Propostas para o município:
1ª Propor a representatividade por parte da criança e do adolescente a
participar do CMDCA como forma de apresentar e defender seus interesses,
bem como conhecer seus deveres.
2ª Implantar espaço especifico e adequado para o funcionamento dos
conselhos municipais e políticas públicas destinando o orçamento anual para
custear despesas relacionadas ao funcionamento do CMDCA, e garantir na Lei
Municipal de criação do conselho que o mesmo delibere sobre tal orçamento,
além de garantir de que o mesmo possa indicar sua assessoria técnico
executivo dentro do quadro efetivo de servidores municipais.
3ª Enfatizar a divulgação dos direitos e deveres da criança e do adolescente
com participação da saúde, educação, assistência social, conselho tutelar,
CMDCA e demais órgãos responsáveis.
Propostas para o Estado:

1ª Disponibilizar recursos financeiros específicos, para garantir que os
conselheiros municipais e conselho tutelar tenham capacitação e educação
continuada, bem como possam participar de fóruns de conselhos regionais,
estaduais e nacionais. Proposta para a união: Efetivar e fazer cumprir o plano
decenal com prazos e metas anuais.

