
Ofício Circular nº 16/2021                              Curitiba, 23 de novembro de 2021.

CAOPCAE - Área da Criança e do Adolescente

Assunto: Mapeamento da Rede de Proteção - prorrogação do prazo

Caro(a) colega,

Cumprimentando-o(a), sirvo-me do presente para reiterar a solicitação

contida no Ofício Circular n° 12/2021-CAOPCAE, encaminhado a essa Promotoria

de Justiça em 07/10/21, referente ao “Mapeamento das Redes de Proteção do

Estado do Paraná”, bem como informar que o prazo para para discussão das

respostas, pelos integrantes da rede, preenchimento do formulário/painel e

devolução foi prorrogado para o dia 16.12.2021.

O objetivo desse formulário é: (i) reconhecer as especificidades da

realidade local; (ii) promover o diálogo entre os integrantes da Rede de Proteção;

(iii) identificar como tem se materializado a intersetorialidade e o trabalho em

Rede no município.

A fim de esclarecer algumas dúvidas recorrentes que foram

apresentadas pelos municípios, salientamos que:

I. Foram enviados os arquivos (em formato pdf)(1) contendo os

questionamentos, bem como o link para preenchimento das

respostas no painel. Nesse sentido, orientamos que tais documentos

sejam encaminhados ao CMDCA(2), para que delibere sobre a

melhor maneira de preenchimento do formulário, levando em

consideração a realidade local.

Para promover o trabalho intersetorial e integrado, sugerimos que o

CMDCA convide os representantes das diversas políticas para

discutirem e responderem juntos aos questionamentos, e somente

https://sites.google.com/mppr.mp.br/integrandoredes/in%C3%ADcio
https://sites.google.com/mppr.mp.br/integrandoredes/in%C3%ADcio


na impossibilidade dessa diligência conjunta, encaminhe

diretamente às equipes, separadamente, e conforme a política

específica, para preenchimento.

Ressalta-se que foi relatado por alguns Conselhos Municipais que

os formulários (em pdf) não foram enviados para conhecimento

prévio das questões a serem respondidas, tampouco as orientações

para preenchimento, razão pela qual solicitamos especial atenção

na remessa das informações, conforme documentos anexos

(questionários e modelo de Ofício para o CMDCA);

II. Tão logo sejam respondidos os questionamentos, as equipes

devem remetê-los ao CMDCA para apropriação e validação das

informações, bem como para o preenchimento da última aba do

painel, de número 6: “Avaliação Geral''. Nessa etapa os integrantes

da rede poderão se reunir, a fim de avaliar as questões, identificar

pontos deficitários e já proporem soluções e medidas para

superá-los;

III. Salienta-se que será necessária apenas 1 (uma) resposta por

política/área, e por Município, a fim de evitar respostas individuais,

repetidas e/ou contraditórias. Além disso, tal diligência visa ao

cumprimento do objetivo acima elencado, de promover o diálogo

entre os integrantes da Rede de Proteção, com posterior análise e

validação do Conselho de Direitos;

IV. Após, o CMDCA deverá encaminhar as respostas à Promotoria de

Justiça, contribuindo, dessa forma, com a atuação ministerial, haja

vista que terão uma prévia das informações dos municípios,

avaliando-as quanto a sua qualidade, validando-as ou

complementando-as, se necessário. Além disso, será possível

verificar a existência de questões deficitárias, e já adotar as medidas

pertinentes.

V. Eventuais dúvidas, da rede, no preenchimento e/ou sugestões

devem ser encaminhadas via aba específica: "Dúvidas e Sugestões"

disponibilizada no Painel, que serão redirecionadas ao Grupo de

Trabalho “Integrando Redes”, e oportunamente respondidas. Caso



as dúvidas cheguem diretamente na Promotoria de Justiça, estas

poderão ser remetidas a este CAOPCAE.

Os formulários estão disponíveis no seguinte endereço:

<https://sites.google.com/mppr.mp.br/integrandoredes/in%C3%ADcio>

Sendo essas as considerações, renova-se os votos de elevada estima

e distinta consideração, mantendo o Centro de Apoio da Criança, do Adolescente

e Educação à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.

LUCIANA LINERO

Promotora de Justiça

(1) Os arquivos seguem novamente anexados ao presente e-mail.
(2) Conforme sugestão de ofício, anexo, para remeter ao CMDCA.

https://sites.google.com/mppr.mp.br/integrandoredes/in%C3%ADcio

