PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO JOSÉ DOS PINHAIS
GABINETE DE GESTAO INTEGRADA – GGI
Comissão Municipal para Organização e elaboração do Plano Municipal Decenal dos
Direitos da Criança e do Adolescente

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e quinze, no período da tarde, na sala de
reuniões do Gabinete de Gestão Integrada – GGI de São José dos Pinhais, reuniram-se os
representantes das secretarias que fazem parte da Comissão Municipal de Organização e
Elaboração do Plano Decenal. Luciano abriu a reunião com a leitura do Decreto
Municipal nº 2197 de 23 de Setembro de 2015 que institui a Comissão e fez algumas
considerações sobre o mesmo. Comentou com o grupo presente sobre o funcionamento da
comissão que elaborou o Plano Municipal Socioeducativo e reforçou a necessidade do
envolvimento dos servidores indicados para que não haja esvaziamento da comissão pela
falta de interesse, até porque o plano deve, necessariamente ser construído
intersetorialmente. Contextualiza a necessidade de sensibilizar os gestores sobre a Política
de Atenção à Criança e do Adolescente. Dando andamento aos serviços da comissão,
Luciano comenta sobre a necessidade de estabelecermos cronograma de trabalho,
metodologia a ser utilizada como troca de e-mails, otimizar diagnósticos já existentes e
utilizados em planos anteriores. Na sequência faz uma leitura da lista de presença
objetivando fazer um levantamento da representatividade das Secretarias indicadas no
Decreto e constatou-se a ausência da SICTUR, Meio Ambiente e SEMEL. Para termos
ideia dos eixos e dos diagnósticos para elaboração do Plano Municipal, Luciano faz uma
leitura do sumário do Plano Decenal Estadual sugerindo que a comissão se aproprie da
leitura dos Planos Municipais: Socieducativo, Erradicação do Trabalho Infantil, Saúde,
Educação Municipal, Educação Estadual entre outros como o diagnóstico sobre as
situações de direitos violados em relação às crianças e adolescentes do Município de São
José dos Pinhais de 2011 solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente ao Departamento de Serviço Social da PUC. Livercina se pronuncia
enfatizando a necessidade de estudarmos os vários planos municipais para não sermos
repetitivos e não fazermos sobreposição de recursos. Comenta ainda que o Plano Diretor
do Município prevê a verticalização da cidade gerando demandas para os CEMEIS,
UBSs, CRAS, Segurança, entre outros serviços. Luciano explica ao grupo por solicitação
de Livercina sobre a posição do GGI no organograma da Prefeitura. Após a explicação
Livercina sugere a possibilidade de unir os serviços de Planejamento e GGI já que o
planejamento está tendo acesso ao SICONV para captação de recursos. Livercina explica
o que é o Escritório de Projetos da Secretaria de Planejamento. Refere que em dois mil e
nove foi realizada uma pesquisa com todos os setores da sociedade, dentre eles lojistas,
associação de moradores, população em geral, sobre que cidade desejam para o futuro e
como resultado constataram que todos desejam uma cidade moderna, rica e sustentável.
Livercina continua sua explanação referindo que no início desta gestão foi realizada
consultas públicas para verificar as necessidades da população, onde foram estabelecidos
os vinte objetivos estratégicos do município. Sugere avaliarmos o Plano Diretor do
Município para estabelecermos a política da criança e do adolescente. Questionada sobre
a diferença do Escritório de Projetos e o Projeto Boas Práticas da Secretaria de
Administração, refere que o primeiro valoriza o servidor a serviço da população e o
segundo valoriza as habilidades criativas do servidor. Explica que o Escritório de Projetos
é uma forma de dar continuidade aos projetos que se iniciam nas gestões municipais na
tentativa de minimizar e até mesmo acabar com o eterno recomeço. Iara sugere que os
objetivos estratégicos sejam discutidos na próxima reunião, sugere ainda que é importante
fazermos um levantamento das políticas de atendimento que temos para fazermos uma
projeção do que precisaremos daqui há dez anos. Livercina sugere fazermos um
reconhecimento dos territórios e dos equipamentos públicos existentes e pensarmos se
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serão construídos mais equipamentos ou os que existem serão ampliados. Luciano
informa que o Ministério Público disponibiliza no seu site um caderno com indicadores
que norteiam o desenvolvimento da política. Sugere trazermos as informações dos
conselhos e do MP para o escritório de projetos e comenta sobre a ¨Agenda 2030 ¨ com as
discussões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS. Ivanir comenta que o
Plano Diretor do Município prevê a preservação da área rural, que a região do grande
Afonso Pena está localizado em cima de um grande recurso hídrico, devendo as políticas
prever um crescimento sustentável naquela região, comenta também que percebe-se a
migração da população para a área rural. Luciano sugere a apresentação do Plano à
Comissão o qual está disponibilizado na Intranet, para acessar – Intranet>Planejamento
Estratégico>Metodologia. Luciana sugere a projeção populacional. Luciano comenta que
a Secretaria de Educação teve que fazer um levantamento populacional, mas sugere
utilizarmos as bases de dados do IBGE. Franciele cita a utilização do METROGEO o
qual é alimentado pela Secretaria Municipal de Urbanismo através da coleta de
informações das outras secretarias, Luciano comenta que se o METROGEO precisa ser
alimentado e atualizado. Iara sugere a possibilidade da união do GGI, da Secretaria de
Planejamento e de Urbanismo as quais poderão fazer um levantamento das informações
existentes atualmente no município e fazer uma projeção populacional. Luciano sugere
fazermos mais quatro reuniões até novembro com a apresentação dos diversos Planos
Municipais. Acatada a sugestão a agenda fica estabelecida da seguinte forma: Dia vinte e
dois de outubro às treze horas e trinta minutos no GGI apresentação do Escritório de
Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento, dia vinte e nove de outubro, às treze
horas e trinta minutos no GGI apresentação do Plano Diretor do Município pela
Secretaria Municipal de Urbanismo, dia cinco de novembro às treze horas e trinta minutos
no GGI apresentação dos Planos Municipais Socioeducativo, de Enfrentamento à
Violência Doméstica e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, Erradicação
do Trabalho Infantil, Educação, Saúde, entre outros e dia doze de novembro às treze
horas e trinta minutos no GGI alinhamento dos processos e apresentação de sistemas de
indicadores que existem nas secretarias. A reunião foi encerrada e eu Milene Roveda
Andreoli lavrei a presente ata.
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