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CAOPCAE - Área da Criança e do Adolescente

Assunto: Mapa dos Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo

Caro(a) colega,

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do

Adolescente e da Educação (CAOPCAE) e o Centro de Apoio Técnico à

Execução (CAEx), por intermédio dos Promotores de Justiça adiante assinados,

vêm, pelo presente, comunicar a Vossa Excelência o lançamento Mapa dos

Planos Municipais Socioeducativos.

Ressaltamos que tal produto foi resultado de um trabalho intersetorial

entre este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança,

do Adolescente e da Educação, da Escola Superior do MPPR, da

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional –

SUBPLAN, do Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição – NUPIA e do

Centro de Apoio Técnico à Execução – CAEX. Todos somando esforços para

desenvolver ações e potencializar o avanço na efetivação dos direitos de crianças

e adolescentes no Estado do Paraná.

Esse importante produto se destina ao auxílio e orientação na atuação

ministerial oferecendo subsídios quanto a uma eventual necessidade de

implantação, potencialização ou aprimoramento dos referidos Planos Municipais

Socioeducativos, em especial diante do mandamento de preferência na adoção

das medidas socioeducativas em meio aberto. Essa análise ajudará no

monitoramento principalmente dos planos, bem como poderá embasar as futuras

visitas de fiscalização a serem realizadas em meio aberto, tendo uma base do

próprio plano como ponto de partida.



Ressalta-se que o acompanhamento dos Planos Estadual e Municipais

de Socioeducação é uma das diretrizes constantes dos objetivos estratégicos do

Ministério Público para os próximos dez anos.

A análise que ora se apresenta se pautou nos principais eixos

teórico-metodológicos que incidem sobre a realidade/temática socioeducativa, tais

como: diagnóstico, diretrizes, objetivos, metas, prioridades, articulação

intersetorial, monitoramento, avaliação e previsão orçamentária.

Não podemos deixar de agradecer também a todos os(as)

promotores(as) pelo esforço em cobrar e enviar os planos para que pudessem ser

analisados e resultasse nesse produto.

O Mapa está disponível na página do CAOPCAE em duas versões,

uma para acesso externo e outra na intranet, para acesso interno, com dados

mais sigilosos.

Na oportunidade, convidamo-os(as) para o lançamento do mapa que

será realizado no dia 12 de novembro às 9h pelo canal do youtube:

https://youtu.be/t6BYp4cKBec.

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.
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