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A partir da Lei 8.069/90 a criança e o adolescente passaram a ser prioridade absoluta
em relação à garantia de direitos, sendo então necessário que todas as formas de atendimento
e acompanhamento deste público específico sejam constantemente repensadas e organizadas
de modo a condizer com a respectiva lei, conhecida também como Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA. O artigo 4º do ECA define que tanto a família quanto a comunidade,
sociedade em geral e o poder público são responsáveis pela garantia dos direitos
fundamentais, definidos como sendo o direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte e
lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e
comunitária. Entretanto, torna-se máster a necessidade da existência de órgãos que fiscalizem
o quanto a lei supracitada está realmente sendo efetivada e, para isso, dentre outros, o próprio
ECA preconiza a existência de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Segundo a
lei, no que se refere às diretrizes da política de atendimento, no artigo 88 tem-se a criação de
conselhos em níveis municipais, estaduais e federal, com função de deliberar e controlar ações
e garantir a paridade referente à participação popular através de organizações representativas.
Desta forma, os conselhos de direitos são órgãos com representatividade paritária entre
sociedade civil e poder público, garantindo sua isonomia nas ações que lhe cabe. Quanto a
estas, é papel do conselho de direitos da criança e do adolescente decidir sobre as diretrizes
das políticas voltadas ao seu público específico, sejam estas governamentais ou não
governamentais, apresentando caráter deliberativo, normatizador, fiscalizador e de
monitoramento, mas não executor de tais políticas. A partir do papel dos conselhos de direitos
da criança e do adolescente, o presente trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico
sobre a situação das crianças e adolescentes do município de Pitanga-PR e de seu sistema de
garantia de direitos, possibilitando nortear a execução de políticas específicas voltadas para
sanar ou minimizar as maiores vulnerabilidades identificadas. Para tanto, foi utilizado recurso
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do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, destinado pelo Programa Amigo de Valor
do Banco Santander através de doações do imposto de renda de clientes e funcionários do
respectivo banco. A metodologia utilizada para a realização do diagnóstico foi elaborada pela
Prattein Consultoria, que criou um manual denominado “Conhecer para transformar – Guia
para diagnóstico e formulação da política municipal de proteção integral das crianças e
adolescentes”, o qual norteou todo o diagnóstico realizado ao longo do ano de 2014. Assim, o
trabalho foi dividido em cinco etapas, sendo elas: Etapa 1- Autoavaliação dos conselhos e
formação da comissão municipal de diagnóstico e planejamento: as autoavaliações propostas,
tanto do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA quanto do
Conselho Tutelar tiveram o intuito de identificar suas potencialidades e fragilidades,
possibilitando o fortalecimento destes conselhos. Em seguida, foi definida uma comissão a
partir dos membros do CMDCA, sendo esta responsável por toda a organização do trabalho.
Etapa 2 – Formulação de um quadro de referência orientador do diagnóstico: foram coletadas
informações referentes às situações das crianças e adolescentes do município de Pitanga a
partir dos Censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e outras fontes
oficiais, utilizando-se desses dados para realizar um comparativo tanto entre outros
municípios do mesmo porte quanto dos bairros e localidades do próprio município. A partir
daí, foi possível levantar hipóteses que subsidiaram a próxima etapa. Etapa 3 – Identificação
dos problemas e violações que atingem as crianças e adolescentes e da situação do sistema de
garantia de direitos no município: realizou-se um levantamento dos dados referentes ao
período de maio de 2013 a maio de 2014 das instituições que atendem crianças e adolescentes
e da rede de atendimento, dentre elas Conselho Tutelar, órgãos de segurança pública,
Ministério Público e Poder Judiciário. A existência (ou ausência) de dados dos órgãos
contatados possibilitou identificar quais as maiores vulnerabilidades vivenciadas pelas
crianças e adolescentes de Pitanga e onde elas são mais acentuadas. Quanto à análise da rede
de proteção de atendimento, foi possível constatar quais as suas potencialidades e fragilidades
e se está ou não garantindo os direitos da criança e do adolescente. Etapa 4 – Formulação de
propostas de ação para o fortalecimento do sistema de garantia de direitos das crianças e
adolescentes no município: com os dados levantados na etapa anterior, foi possível que a
comissão formulasse propostas que visam suprir as lacunas identificadas, tanto para aprimorar
serviços ou programas já existentes quanto para criar novas estratégias de atendimento,
inclusive considerando os territórios mais vulneráveis identificados através do diagnóstico.
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Foi neste momento que se fez uma reflexão acerca das causas das violações de direitos e
diálogos para consolidação das propostas elaboradas. Etapa 5 – Inclusão de programas de
trabalho no orçamento municipal: as propostas elaboradas foram transformadas em plano de
trabalho e um recebeu financiamento do Programa Amigo de Valor do Banco Santander,
enquanto os outros ficaram sob responsabilidade do município, uma vez que identificadas
pelo diagnóstico, as violações de direitos devem ser sanadas. Assim, as propostas foram
incluídas no orçamento municipal para o ano de 2015. Os órgãos que trabalham diretamente
com crianças e adolescentes cujos registros foram levantados são Conselho Tutelar,
Segurança pública (polícia civil e militar), Ministério Público (os dados foram solicitados pela
comissão, porém não fornecidos), Poder Judiciário, Secretaria de Saúde (os dados estavam em
início de processo de informatização e não puderam ser fornecidos), Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS e serviços de atendimento à criança e
adolescente: Centro da Juventude, Centro Social Urbano, Casas de Acolhimento Institucional,
Pastoral da Criança e Escola Clodoaldo Santos de França – APAE. Dentre os dados obtidos,
os maiores índices de vulnerabilidades identificados são referentes a maus-tratos, apesar de
ser uma das demandas mais atendidas pela rede de proteção especial, sendo que os principais
focos estão na zona rural, Centro e Vila Planalto. Ressalta-se que a zona rural de Pitanga tem
uma extensa área territorial e seus dados são aproximados aos de um bairro da zona urbana.
Também é alto o índice de atos infracionais cometidos por adolescentes, especialmente na
faixa etária de 15 a 17 anos e do sexo masculino. Destaques para Jardim Maristela, zona rural
e Vila Planalto. Quanto à situação de maus tratos, constatou-se que os serviços devem ser
aprimorados e ampliados, uma vez que, mesmo havendo atendimento especializado para este
tipo de vulnerabilidade, ainda há alta incidência. Assim, incluiu-se na lei orçamentária de
2015 o aumento de vagas e transporte para projetos que atendem este tipo de demanda. Sobre
as medidas socioeducativas em meio aberto, também é possível considerar a necessidade de
melhor articulação nos atendimentos, uma vez que, se há reincidência, há indicativo de que o
caráter socioeducativo da medida não está sendo alcançado. Assim, também foi incluída na lei
orçamentária do ano de 2015 a adaptação de um espaço de esporte e lazer (com recurso do
fundo municipal da criança e do adolescente através de campanha do Programa Amigo de
Valor do Banco Santander) e uma equipe própria de atendimento para esses adolescentes.
Considerando que os dados foram obtidos a partir de fontes locais de informação, o presente
diagnóstico também possibilitou identificar que a maioria dos órgãos do Sistema de Garantia
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de Direitos da Criança e do Adolescente não possui registros adequados para garantir
atendimento integral à criança e ao adolescente, uma vez que alguns órgãos apresentaram
registros fragmentados, outros não tinham estrutura para fornecer os dados e outros ainda
tinham um sistema eficaz, mas não o utilizavam de maneira adequada. Assim, é possível
afirmar que o diagnóstico realizado foi primordial para reconhecimento não somente das
vulnerabilidades das crianças e adolescentes do município de Pitanga, mas também para
identificar a realidade de todo o seu sistema de garantia de direitos, de modo a possibilitar ao
CMDCA agir pautado em dados reais e esclarecedores.

Referências
Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990. (1990, 13 de julho). Estatuto da Criança e do
Adolescente. Diário Oficial da União, seção 1.
Conhecer para transformar: guia para diagnóstico e formulação da política municipal de
proteção integral das crianças e adolescentes. (2013). Prattein Consultoria em
Desenvolvimento Social.

