
João Neiva, 05 de dezembro de 2022

Ao Prefeito de João Neiva
Paulo Sérgio De Nardi

Câmara Municipal de João Neiva- Aos Vereadores

Ao Ministério Público Estadual de João Neiva.

Relatório de Prestação de Contas das atividades, ações e atendimentos
da Gerência de Políticas Públicas de Direitos Humanos da Prefeitura
Municipal de João Neiva: 

A  Gerência  de  Políticas  Públicas  de  Direitos  Humanos  da  Prefeitura
Municipal  de João Neiva  tem como função articular  e executar  ações de
políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. As
áreas abrangidas englobarão a igualdade étnico-racial; política de memória,
verdade e reparação às comunidades tradicionais e aos mortos, perseguidos
e desaparecidos políticos; direitos das pessoas com deficiência; dos idosos;
liberdade religiosa; educação em direitos humanos; população lésbica, gay,
bissexual  e  transexual  (LGBT);  prevenção  e  erradicação  da  tortura  e  do
trabalho escravo e promoção do trabalho decente; crianças e adolescentes;
juventude; mulheres e políticas sobre drogas.

Exmo Prefeito, nobres vereadores ao Promotor, estamos encaminhando a
Vossas Excelências, prestação dê conta de nossas ações realizadas por este
órgão entre as datas no período de 24 de julho de 2021 a 05 de dezembro
2022. 

ATENDIMENTOS 

Atendimentos  a  pessoa  idosa–  casos  sigilosos  25  pessoas,  sendo
encaminhadas ao  CREAS,  CRAS  e  MPES e ao Conselho  Municipal  do
Idoso.

Atendimentos a criança e adolescente – casos sigilosos 19  pessoas, sendo
encaminhadas ao  CREAS,  CRAS  e  MPES e ao Conselho  Municipal  da
Criança e Adolescente e Conselho Tutelar.



Atendimentos  a  mulheres  –  casos  sigilosos  29  pessoas,  sendo
encaminhadas ao  CREAS,  CRAS  e  MPES e ao Conselho  Municipal  do
Mulheres.

Atendimentos a pessoa em situação de rua – casos sigilosos 05 pessoas,
sendo encaminhadas ao CREAS, CRAS  e MPES e ao CAPS.

Atendimentos  a  pessoa  negra  –  casos  sigilosos  02  pessoas,  sendo
encaminhadas ao CREAS, CRAS  e MPES e ao Conselho Estadual   da
Igualdade Racial.

Atendimentos a população carceraria  – casos sigilosos 04 pessoas, sendo
encaminhadas  a SEJUS e Defensoria Pública.

TOTAL DE ATENDIMENTOS- 85 pessoas 

ATIVIDADES REALIZADAS 

Formação para os técnicos da Rede de Proteção com o Tema ‘’ Ficha de
Notificação Individual’’ do SINAN;

Formação para os técnicos da Rede de Proteção com o Tema ‘’ Politicas
Públicas para a População LGBT ’’  em parceria com Coletivo Aba Tyba;

Formação para os técnicos da Rede de Proteção com o Tema ‘’ Politicas de
Drogas’’ em parceria com o Coletivo Aba Tyba;

Debate  para os técnicos da Rede de Proteção com o Tema ‘’ Politicas para a
População de Rua’’ em parceria com o Coletivo Aba Tyba;

Formação para os técnicos da Rede de Proteção com o Tema ‘’ Politicas de
Drogas’’ em parceria com o Coletivo Aba Tyba;

Ato pela vida das Mulheres em frente a Prefeitura de João Neiva. 

AÇÕES 

10  Visitas  a  3  comunidades  ciganas  para  ouvir  as  demandas  e
encaminhamentos;



 02 visitas  a  comunidade Quilombola  do Alto  Cachoeirinha para ouvir  as
demandas e encaminhamentos;

Entregas de 130 cestas básicas para a população cigana e população negra
de João Neiva, vinda da Pastoral Negra.

MINUTAS  DE  PROJETOS  ENVIADOS  AO  PREFEITO  PARA DEBATES
PARA CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESTADO.

 – Encaminhado o processo 0734/2022  no dia 08 de fevereiro o modelo de
Minuta do Projeto de Lei de Criação da Semana Municipal da Consciência
Negra;

 – Processo nº 7237\2022 que tem como objetivo o Modelo de Minuta do
Projeto de Lei que instituir o Programa de Incentivo à Semana Cultural do
Orgulho LGBT e de Inclusão Social da Diversidade no município de João
Neiva;

 – Processo nº 7231/2022 com objetivo de modelo de Minuta  do Projeto que
Cria o Selo de Responsabilidade Social ‘’ Parceiros das Mulheres’’;

 –  Processo 7157/2022 que é  o Modelo  de Projeto  de Lei  que institui  a
Semana Municipal de Ações Voltadas á Lei Maria da Penha – Lei Federal nº
11.340, de 07 de agosto de 2006 – nas escolas de ensino fundamental -
séries finais e de ensino médio, públicas e privadas, localizadas na cidade de
João Neiva;

 – Modelo de Projeto que cria o Conselho Municipal dos Direitos Humanos,
indo de encontro ao Procedimento do MPES nº 2021.0017.9015-40;

 – Processo nº 7240\2022, modelo da Minuta de Projeto de Lei que dispõe
beneficio  de  auxílio  aluguel  destinado  as  mulheres  vítimas  de  violência
doméstica em João Neiva;

 – Processo nº 6873\2022, o modelo Minuta do Projeto criação do Plano
Municipal de Educação em Direitos Humanos;

 – Minuta do Projeto de Lei  que Institui  o Sistema Municipal  de Políticas
Públicas sobre Drogas – SISMSD. 



Desde já, agradecemos a todo apoio e colaboração.

                            ______________________________
                                        Wagner Henrique Rosa 
                   Gerente de Politicas Públicas de Direitos Humanos


