RESOLUÇÃO 260

Aprova as deliberações da IX
Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e o Adolescente de Curitiba.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE CURITIBA - COMTIBA, na IX Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente realizada nos dias 21 e 22 de Novembro de
2018, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 7829/91 e
Decreto Municipal 508/1992, com as alterações introduzidas pelos decretos
913/1994, 967/1997, 567/2007 e 1364/13,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar as propostas do Eixo I - Garantia dos Direitos e Políticas Públicas
Integradas e de Inclusão Social: 1) Estabelecer e monitorar processos e fluxos
institucionais na articulação intersetorial com corresponsabilidade entre os diferentes
setores, previsto em lei; 2) Fortalecer o comprometimento dos órgãos, secretarias,
conselhos, entidades defensoras de direitos com ampla divulgação na rede de
articulação e com a valorização e capacitação continuada desses profissionais, com
fluxos definidos; 3) Incluir no currículo escolar temas e atividades teórico/prática,
relacionadas ao respeito a diversidade sociais, culturais e de gênero e implantar
equipes multidisciplinar (psicólogo e assistente social) dentro das escolas estaduais,
conforme a lei nº 15.075/2006, e estender o programa para escolas municipais; 4)
Estabelecer e monitorar processos e fluxos institucionais na articulação intersetorial
com corresponsabilidade entre os diferentes setores, previsto em lei; 5) Integrar os
sistemas de informações de toda rede (saúde, educação, assistência social, etc.)
para o atendimento integral da criança/adolescente e expandir a rede a nível
nacional.
Art. 2º Aprovar as propostas do Eixo II - Prevenção e Enfrentamento da Violência
Contra Crianças e Adolescentes: 1) Criação de Núcleos de Gerenciamento de casos
de violência contra crianças e adolescentes em cada Regional responsável pelo
estabelecimento de fluxos, realização de escuta qualificada, encaminhamentos
pertinentes e acompanhamento dos casos por todo o Sistema de Garantia de
Direitos; 2) Ampliação da oferta de atividades de esporte, cultura, lazer e de ações
voltadas ao mundo do trabalho, de acordo com a legislação vigente, no horário do
contraturno escolar, garantindo o acesso às crianças e adolescentes em ambiente
protegido; 3) Formação continuada de todos os profissionais das políticas públicas
de atendimento, do sistema de justiça e comunidade referente a revelação

espontânea, atendimento humanizado e acompanhamento contínuo da família, com
elaboração e distribuição de materiais de apoio, informativos e realização de
campanhas; 4) Implantar equipes multiprofissionais, composta por psicólogos,
pedagogos, assistentes sociais e educadores sociais nas escolas; 5) Ampliar e
priorizar os serviços de atendimentos continuados no âmbito da saúde mental
especializado à criança e ao adolescente (exemplo: dependência química, suicídio,
entre outros);

Art. 3º Aprovar as propostas do Eixo III - Orçamento e Financiamento das Políticas
para Crianças e Adolescentes: 1) Implantar jornada educativa de conscientização da
importância do orçamento público voltado para a criança e o adolescente,
qualificando a participação da população e do poder público, que inclua:a)
Audiências públicas; b) Envolvimento da mídia; c) Conferências infanto-juvenis em
escolas e equipamentos sociais para que as crianças e adolescentes tenham acesso
às informações e possam qualificar sua participação; d) Audiências na Câmara
Municipal e nas Comissões Orçamentárias; e) Que as Secretarias Gestoras das
Políticas Públicas Setoriais realizem seu planejamento pensando no orçamento; f)
Outras estratégias; 2) Mobilizar para alteração do Artigo 260 do Estatuto da Criança
e Adolescente para dar maior segurança jurídica ao mecanismo de doação à
projetos incentivados via Fundo. Enquanto tal alteração não for realizada manter o
mecanismo em deliberação dos Conselhos, e/ou estudar pertinência de lei estadual
e municipal.
Sugestão de novo texto para o referido artigo: “Os contribuintes poderão efetuar
doações diretamente aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
nacional, distrital, estadual ou municipal, ou a projetos de organizações da
sociedade civil, aprovados em plenária pelos respectivos conselhos para captação
de recursos via Fundo, sendo tais doações por eles regulamentadas, e devidamente
comprovadas e integralmente deduzidas do imposto de renda obedecido os
seguintes limites”; 3)Criação de um portal de transparência específico do orçamento
destinado à criança e ao adolescente, das três esferas de governo, em linguagem
acessível para que a população possa fiscalizar o que estava previsto, onde foi
executado e quanto foi gasto; 4) Ampliar mecanismos de captação de recursos para
o Fundo por meio de: a) Participação de loterias para o Fundo da Infância; b)
Aproveitamento de espaços públicos como estacionamentos com receitas voltadas
para o Fundo; c) Programa de arrecadação de recursos através de Telemarketing;
d) Depósitos no Fundo de um percentual equivalente ao valor da isenção fiscal
recebida pelas empresas; 5) Priorizar em editais de destinação de recursos do
Fundo, eixos específicos que privilegiem territórios e grupos mais vulneráveis
(gênero, etnia, classe social, entre outros), aplicando o princípio da equidade.
Art. 4º Aprovar as propostas do Eixo IV - Participação, Comunicação Social e
Protagonismo de Crianças e Adolescentes: 1) Ampliar a quantidade de vagas para
delegados(as) crianças e adolescentes em Conferências, bem como, assegurar a
participação desse segmento nos Conselhos; 2) Promover ações de formação da
criança e do adolescente em diversos espaços, especialmente na escola, com a
criação e fortalecimento de grêmios estudantis, para ampliar a participação e o
protagonismo deste público, qualificando e possibilitando o acesso a informação aos
mesmos; 3) Promover a transversalidade nas políticas públicas para a criação de

programas e projetos sistemáticos de formação e desenvolvimento do protagonismo
juvenil, por meio do fortalecimento de competências e habilidades sociais, aquisição
de conteúdos e construção de conhecimentos; 4) Fomentar a participação de
adolescentes no Conselho Municipal da Juventude e em outros Conselhos
Municipais e Estaduais de Direitos e criar comitês regionalizados de crianças e
adolescentes; 5) Produzir material informativo a respeito dos espaços de
participação de crianças e adolescentes, em linguagem acessível, e
inclusão/divulgação por meio de mídias e tecnologias sociais, e impressa se
necessário;
Art. 5º Aprovar as propostas do Eixo V - Espaços de Gestão e Controle Social das
Políticas Públicas de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e
Adolescentes: 1) Promover reuniões descentralizadas nas diferentes instâncias de
fiscalização e controle social, de forma a ampliar o conhecimento e participação da
sociedade civil, com implementação em até dois anos; 2) Promover a disseminação
dos diversos espaços de interlocução, participação cidadã e controle social por meio
das novas tecnologias, de espaços formadores a fim de ampliar o conhecimento e
participação da sociedade civil, com a implementação em até dois anos; 3) Executar
espaços de educomunicação periódicos e regionalizados de forma participativa e
interativa para crianças e adolescentes o mais próximo da sua comunidade, com
implementação em até dois anos; 4) Garantir equipe técnica capacitada na
Secretaria Executiva dos Conselhos e estrutura necessária para o acompanhamento
integral aos Conselhos.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, em 5 de dezembro de 2018

Carla Cristine Braun
Presidente – COMTIBA

