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A audiência pública aconteceu no dia catorze de setembro dei dois mil e vinte e dois (14/09/2022)

nas dependências do Centro de Convivência do Idoso, sito IRua Nossa Senhora dos Remédios,

1.073, Araucária, Teve início com o Promotor de Justiça tloutor David declarando a audiência

aberta às 19:38 horas e agradecendo a participação de todos ~este dia, Começa explicando sobre a

importância que uma audiência pública tem para publi Ilzar para a população informações

importantes, bem como de propor melhorias para as polític Is públicas, Foi informado que estão

passando duas listas, sendo uma da SMAS e outra da Promot ~ia, Dr, David fala sobre adoção e sua

importância, rompimento de vínculos, destituição do poder d família, Ainda explica que, para cada

criança que existe para ser adotada há em torno de seiS, sete casais esperando para adotar.

Atualmente o Paraná possui trezentos e vinte crianças/adollfcentes aguardando adoção, porém é

necessário que os pretendestes tenham perfis para esse públio(j), Fala sobre o motivo pelo qual uma

, di' lh'd ' 1 li, d" - d d f 'I'cnança ou a o escente e aco I o o que, mUltas vezes, cu mma na eStltUlçao o po er aml lar.

E l'f' , d b b f' l~ , , II d . b b~ -xemp 1 lca que o numero e e es que so rem VlOenCla e gran e, Justamente porque o e e nao

fala. O histórico dessas crianças e adolescentes em acolhJrto não é fácil. visto as omissões e

violações variadas a qual são acometidas, Assim, a adoçãh
l

pode possibilitar a experiência de

1 ' d' , , d 1 I, 'd dre aClOnamentos sau avelS, para a cnança e a o escente que nunca tiveram essa oportum a e,

Atualmente, consideramos adoção tardia, todas as crianças e adolescentes, que não encontram

pretendente no Sistema Nacional de Adoção, sendo que hoje e dia, a partir de oito anos a criança

já se encontra nesse processo, O Promotor explica que existeJ três níveis de lista de adoção ao qual

o pretendente pode se habilitar, a lista Municipal, Estadual ou Nacional, sendo que as buscam

iniciam pelo Município, depois pelo Estado e depois Nacional
r

a fila está parada a nove anos, Ainda

comentou que não existe mais lista de espera para adoção ge bebês em Araucária, pois todos os

pretendentes foram atendidos, Ainda comenta sobre as institu~ções do município que desenvolvem

um excelente trabalho. mas que nada se compara a convJrncia em uma família. Pontua que

atualmente Araucária possui oito crianças e adolescentes aguardando adoção e que não foram

encontrados pretendentes no SNA. Para adotar é necessário I~ue a pessoa ou casal se dirijam ao

Fórum de Araucária e preencham um formulário com dados pJssoais, dados do perfil da criança ou
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adolescente que pretende adotar, levar documentos, os envolvidos passam por um estudo

psicológico pela equipe do Fórum, devem passar pelo curso de adoção, que é obrigatório. O preparo

é importante, pois o processo de adoção e de aproximação n'i é fácil para o casal e para a criança

ou adolescente adotado, se faz necessário para o momento ~m que a criança ou adolescente vai

testar o casal. A adoção não pode ser motivada por situaçõesilins que desencadearam esse desejo e

nem tampouco pode ser considerada como caridade. Acima d. tudo o que deve falar é o amor. Uma

participante questiona como funciona a divulgação para e I trega espontânea? Relata que uma

unidade de saúde abordou uma usuária em situação de vuirabilidade econômica perguntou se

queria entregar seu bebê, ainda gestando, para adoção. ~r. David relata que são realizadas

campanha de informação c~nstantemente, porém que tais abJídagens não são bem vistas, deve-se

denunciar para orientação. E falado sobre as vulnerabilidades <fluelevam a destituição mas que nem

sempre estão relacionados a pobreza. Hélio questiona s o caso configura como violência

institucional? Dr. David responde que sim. Hélio relata qu~1a situação poderia ser passível de

notificação através da ficha de notificação. Dr. David p ~sa a fala para Marcelo da ONG

Reencontro. Marcelo começa falando da experiência com o fi io que adotou em Araucária, adoção

entra na vida pela filha mais velha. Ele ainda fala que se voc~ quer fazer caridade não adote. Fala

também sobre os desafios da adoção e que disso nasceu a ONG Reencontro, adotar significa

reconhecer como filho aquele que biologicamente não o é. ~ instituição tem como objetivo dar

visibilidade para as crianças e adolescentes acolhidos, bontribuir com a adoção tardia e

d· h E A ,. - ~ di d 11,. d - R Iapa rm amento. m raucana sao tres as e curso preJjaratono para a a oçao. e ata que

precisa-se falar sobre a situação de devolução a adoção e quJ falar evita que isso aconteça. Ainda

ajuda com festas com pretendentes e acolhimentos, c~mo Natal e Páscoa. São feitos

h P' Ad - . 11.. d lho Aacompan amento os- oçao, eventos com os parceuos, WSltaS as casas e aco lmento.

insitutição atende os municípios de Araucária, Fazenda Rio Gliande e Rio Negro. Comenta sobre o

Projeto Vidas Que Se Encontram, fala sobre como é o projeto. Relata que em 2019 houveram como

resultado dezessete adoções após o evento. Em vinte e nove de Setembro de dois mil e vinte e dois,

será realizado um evento da ONG Reencontro aqui em Araucária. Encerrou agradecendo a

oportunidade em poder falar sobre a instituição e deiXo~ contato. A Ong está
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funcionando no município a 4 anos e encontra-se habilitada ~o Poder Judiciário. Dr. David ainda

menciona que o atendimento da instituição é totalmente gratuito. Fala sobre o trabalho do

apadrinhamento afetivo e da importância de proporcionar as ~rianças e adolescentes as despedidas

saudáveis. Questiona aos participantes se ainda existe algU1r dúvida sobre o tema. Na ausência

desses questionamentos abre a plenária para decidir encaminhamentos. Um dos participantes sugere

a destinação específica do Fundo da Infância e Adolescência j fIA, para apoiar projetos como os da

ONG Reencontro, ao que foi respondido que na ultima plenária do CMDCA (Conselho Municipal

de Direitos da Criança e do Adolescente) ficou deliberado u,~ porcentagem do valor total contido

nete Fundo. Ainda reforçamos que está em trâmite uma mUI'1ançade Lei para a possibilidade de

fomento, através da Prefeitura, para a mesma finalidade Outra participante sugere melhor

divulgação sobre o tema, explanando mais sobre mitos refe ~nte ao tema, elaboração de folders,

entrevistas em rádio, ou seja, campanhas mais impactantes, i~tegraçãO para os servidores, incluir

divulgação dos serviços na comunidade, igrejas e assoc~lações, ao qual foi aprovado por

unanimidade. Sem outras propostas, Dr. David encerra então r presente Audiência agradecendo a

participação de todos. E eu Susan Brepohl de Britto lavrei a pr~sente ata.


