
Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente e da Educação

Ofício Circular n° 03/2021 Curitiba, 18 de maio de 2021.

Área da Criança e do Adolescente

Prezado(a) colega:

Cumprimentando-o(a),  vimos,  pelo  presente,  convidá-lo(a)  a participar  dos
eventos  voltados à  infância,  que este Centro de Apoio  Operacional  das Promotorias de
Justiça da Criança, do Adolescente e da Educação está promovendo com o apoio da Escola
Superior do MPPR. Serão realizados mais 2 (dois) minicursos lançados na mesma semana
de 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes, reforçando assim, nosso compromisso de assegurar a proteção integral de
crianças e adolescentes.

A partir dos objetivos aprovados no planejamento estratégico 2019-2029 do
Ministério  Público  do  Paraná  na  área  da  criança,  do  adolescente  e  da  educação,  este
CAOPCAE vem desenvolvendo projetos específicos, destinados ao auxílio e orientação na
atuação ministerial,  com a inestimável  contribuição da SUBPLAN, CAEX,  NUPIA, CAOP
CRIMINAL e da Escola Superior do MPPR, bem como, dos membros do Ministério Público
que participam das respectivas oficinas e grupos de trabalho atinentes a cada tema, todos
somando esforços,  para  desenvolver  ações  e  potencializar  o  avanço  na efetivação  dos
direitos de crianças e adolescentes no Estado do Paraná.

Na sequência, segue síntese dos temas abordados em cada um desses cursos, com
a programação e o link de inscrições dos respectivos lançamentos:

1) Dia 19 (dezenove) de maio às 10hs será a abertura do minicurso: “Ministério Público
do Estado do Paraná e o diálogo com a Rede de Proteção”, destinado a contribuir com a
atuação institucional  no fomento à constituição ou fortalecimento das redes de proteção
municipais  e  seu  posterior  acompanhamento.  Para  tanto,  serão  apresentados  e
disponibilizados  materiais  norteadores,  resultado  dos  esforços  do  respectivo  grupo  de
trabalho e  validado pelos  promotores  de justiça  que fizeram opção pelo  tema em seus
planos setoriais, mediante a coordenação do CAOPCAE.

Durante  o  curso  será  promovido  o  compartilhamento  de  práticas  de  atuação  de
promotores com a rede que se destacam como ações exitosas, transformando desafios em
possibilidades, qualificando assim os resultados obtidos.

Esse minicurso será realizado em 4 módulos,  sendo que poderá ser  conferida a
programação  e  procedidas  as  inscrições  através  do  link:
http://escolasuperior.mppr.mp.br/2021/05/1184/Mini-Curso-Ministerio-Publico-do-Estado-do-
Parana-e-o-dialogo-com-a-Rede-de-Protecao.html
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2) Dia 21 (vinte e um) de maio às 17hs, será a abertura do minicurso: “Compreendendo o
Orçamento Criança e Adolescente”,  a ação busca conhecer e acompanhar o orçamento
público (previsão e destinação orçamentária) e o ciclo orçamentário, para a implementação
de políticas públicas específicas como mecanismo para a melhoria das condições de vida
das  crianças  e  dos  adolescentes.  Com o  adequado  monitoramento,  é  possível  analisar
como tem sido assegurado o princípio da prioridade absoluta na destinação dos recursos
públicos e na sua execução, fornecendo uma ferramenta fundamental para fiscalização do
Ministério  Público  e  da  Sociedade  Civil  na  implementação  de  políticas  públicas  para  a
infância e juventude.

Entendemos que a apresentação da plataforma OCA e das suas funcionalidades
poderá  contribuir  com  a  maior  efetividade  dos  trabalhos  voltados  ao  planejamento  e  à
execução orçamentária das políticas públicas municipais.

Esse  minicurso  será  realizado  em  4  módulos  semanais,  sendo  que  poderá  ser
conferida  a  programação  e  procedidas  as  inscrições  através  do  link:
http://escolasuperior.mppr.mp.br/2021/05/1183/Mini-Curso-Compreendendo-o-Orcamento-
Crianca-e-Adolescente-OCA.html

Considerando  que  os  eventos  formativos  foram  pautados  na  definição  das
estratégias  de  atuação  institucional  instituídas  a  partir  do  processo  democrático  de
planejamento institucional,  nos sentiremos imensamente honrados com a participação de
todos para discussão e aprofundamento dos temas.

           LUCIANA LINERO MÁRCIO TEIXEIRA DOS SANTOS
Promotora de Justiça do CAOPCAE Procurador de Justiça

       Coordenador do CAOPCAE
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