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RESULTADOS DOS GRUPOS 

 

GRUPO QUAL A IMPORTANCIA DA REDE CRIANÇA PB 
PARA O AVANÇO DA GARANTIA DOS DIREITOS 
DE CRIANÇA E ADOLESCENTES NO SEU 
MUNICIPIO 

COMO REALIZAR A MOBILIZAÇÃO NO SEU 
MUNICIPIO 

01 
Santa Rita, João 
Pessoa, 

Fortalecer a rede de proteção, no tocante a 
divulgação, publicidade, transparência no território, 
bem como, articular o fluxograma do atendimento 
municipal e estadual, sistematizando e 
disponibilizando informações inerentes a rede de 
proteção  

Articular de forma intersetorial a divulgação da 
ferramenta digital, mobilizando através de folders, 
rádio, redes sociais e encontros com demais conselhos 
e movimentos sociais, junto a todas as demais politicas 
publicas.  

02 
Bayeux, João 
Pessoa, 

Importante para atuação e efetivação da rede de 
serviços e para a ampla divulgação entre os usuários, 
técnicos e gestores.  

A partir da elaboração de resolução de mobilização e 
orientação sobre a plataforma direcionada aos 
conselhos municipais de direitos e da mobilização 
através de direitos de crianças e adolescentes; 

 
Disponibilização de contato e email- 
CEDCA- 3214- 3095 
EMAIL- cedcapb@gmail.com 



03 
São Miguel de 
Taipu, João Pessoa, 

Além de construir banco de dados, a rede facilitara o 
acesso dos técnicos, também ira organizar o fluxo 
dos serviços voltados a crianças e adolescentes e 
fortalecera as ações da rede em todo estado. Ainda 
notamos como a ferramenta ira estimular a 
implementação de outras ações.   
   

Organização de seminários, reuniões intersetoriais, as 
redes se organizarem e estimular ações para todo o 
publico.   

04 
João Pessoa, 
Juripiranga , 
Itabaiana  

Importância da rede é de mapear todos os serviços e 
o controle social em todo território, dar visibilidade , o 
que consequentemente dará acesso a todos os 
usuários, controle social e a rede. 
 
 

Entender que cada um é uma instituição, repassar o 
cadastro para que outros possam alimentar o sistema, 
cada um compreender que são representantes de sua 
instituição e não de vc mesma. Publicizar na rede e no 
município. Representar o conjunto da rede, divulgar o 
link de acesso com todas as entidades inscritas no 
conselho.  

05 
Caapoorã, João 
Pessoa, Cuitegi, 
Sertãozinho 
 

A plataforma Digital vem beneficiar a todos os 
envolvidos na rede, através de:  

 conhecimento da rede, seus membros; 

 articulação e acesso aos serviços em relação ao 
SGD;  

 fornecer informações  complementares do 
funcionamento dos serviços e conselhos e nos 
municípios na rede de proteção da criança e do 
adolescente;  

 permissão de acesso a todos os usuários na rede, 
facilitando a localização do CMDCA; 

 estimular a criação de leis de organização dos 
CMDCAs nos municípios. 

 
 

Reunião da rede, convidando os vários segmentos do 
Munícipio para apresentação da Plataforma Rede 
CriançaPB; 
Divulgação no Site da Prefeitura e demais redes 
sociais, através da publicização da plataforma da Rede 
criançaPB; 
Oficina para demonstração da Rede CriançaPB 
Sites da prefeitura, redes sociais, publicizar com banner 
digital, com oficinas com os municípios., com os 
representantes da pesquisa. 

6 
Pedro Régis, Bahia 
da Traição, 
Matinhas 

Facilitar o trabalho entre as redes, a referencia e 
contra referencia.  
Facilitar a acesso a rede de serviços; controle do 
funcionamento dos CMDCAs e de outros conselhos;  
 

Convocar as redes e as entidades para divulgar os 
serviços, mobilizar as entidades para o cadastro; 
Atualizar os conselhos; 
Mobilização através de conferencias municiais.   



07 
Mamanguape, 
Jacaraú, Cuité de 
Mamanguape e 
João Pessoa 
 

A REDE contribui com as politicas publicas no SGD, 
dispondo de uma partir da sist.. e disponibilização 
dos serviços no municípios a visibilidade dessa 
politica almeja a efetivação dos direitos desses 
usuários, a rede   ferramenta acessível  
 

Todos devem fazer parte dessa rede para que tenham 
acesso a essa ferramenta, gestores  
 
Divulgação nas secretarias, entidades e demais 
secretarias, redes sociais , 

08 
Pitimbu, salgado, 
alagoinha 

Atualizar os dados, sendo assim, uma forma de fazer 
levantamento buscando informações acerca das 
realizações do município, voltados para a garantia 
dos direitos das crianças e adolescentes.  
 
 

Tentar mobiliar a rede para mostrar as informações que 
foram colhidas através da plataforma Rede Criança PB 

09 
Juarez Távora 

Tornar acessível a comunicação entre os municípios 
e acesso aos direitos de serviços para criads 
Ex: como tem a dificuldade para acessar serviços 
pelo município. 
 

Através da articulação entre as Politicas Publicas, 
ações conjuntas de proteção de crianças e 
adolescentes. 

10 
Sapé, Cruz do 
Espirito Santo 

A Rede Criança PB facilitará o acesso a qualquer 
cidadão, órgão ou instituição nas consultas referentes 
aos órgãos de atendimento a crianças e adolescentes 
no estado da Paraíba, contribuindo assim para o 
mapeamento (cobertura) dos serviços órgãos e 
entidades, atuantes no estado.  
 
 
  

Socializar a plataforma da Rede Criança PB na reunião 
da rede de proteção a criança e ao adolescente que 
acontecem mensalmente, o CMDCA  emitira ofícios as 
instituições , órgãos cadastrados no Conselho para que 
estes estejam efetivando o seu cadastro na plataforma 
da Rede Criança PB. Solicitar o apoio da secretaria de 
comunicação para divulgar a existência da plataforma e 
de sua importância para o município.  
Reproduzir folders e informativo, a toda a rede de 
atendimento a criança e ao adolescente do município.  

11 
Marcação 

Socializar dados dos serviços de atendimento a 
crianças de cada município do Estado da Paraíba  
 

Desenvolver um trabalho de multiplicação com 
realização de oficinas a rede socioassistencial  
 

12 
Conde, pedras de 
fogo, Guarabira  

Acesso a essa ferramenta facilitara na articulação 
com maior abrangência para além do território  
Conhecimento de aonde se poderá encaminhar, lugar 
certo, conhecimento do fluxo, transparência junto aos 

Trabalhar articulado com demais politicas setoriais, 
favorecendo o acesso a outros setores envolvidos na 
garantia de direitos. ter um mapa de todos os 
envolvidos na rede , fluxograma , ter conhecimento. 



outros setores, acesso a ferramenta facilitara a essa 
articulação, abrangendo a divulgação  
 
 

Oficinas que possam envolver o SGD, articular com 
demais membros.  
 

 


