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

Memória de Reunião
Data: 26/11/2015
Horário: 13h: 30min
Local: GGI/SJP
Assuntos Discutidos
- Retrospectiva das atividades desenvolvidas nas reuniões dos dias 15,22 e
29/10 e do dia 05/11;
- Discussão sobre a Cartilha de Orientação elaborada pelo Estado, a qual foi
digitalizada e disponibilizada via e-mail pelo GGI, porém o grupo entendeu que
não havia a necessidade de se fazer uma leitura naquele momento já que todos
têm acesso à mesma;
- Discussão sobre a metodologia a ser adotada para a elaboração do Plano;
- Discussão sobre a necessidade de leitura sobre os seis eixos contemplados no
Plano Decenal do Estado objetivando entender e nos apropriar da abrangência
de cada um para que o grupo possa fazer um levantamento do que as políticas
do município atendem, quais são os índices correspondentes aos atendimentos
prestados, em que políticas há déficit de oferta, que políticas não foram
implantadas e o que falta ser contemplado para a continuidade da garantia dos
direitos de crianças e adolescentes, porém, o grupo entendeu que neste
momento não havia a necessidade de estudar o referido assunto;
Os Eixos são:
Direito à Vida e à Saúde;
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade;
Direto à Convivência Familiar e Comunitária;
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer;
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho;
Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
- Ao comentarmos sobre a metodologia utilizada para elaboração do Plano
Municipal Socieducativo e sobre os encaminhamentos realizados para dar início
à efetivação das metas indicadas, iniciou-se uma discussão sobre a viabilidade
das políticas de atenção à criança e ao adolescente ficarem subordinadas à
Secretaria Municipal de Governo onde houve discordância entre os integrantes
da comissão sobre o novo modelo de gestão proposto;
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- Foi questionado sobre a composição da Comissão a qual não contempla a
presença de alguns segmentos sugeridos na Cartilha de Orientação, como
resposta para tal foi informado que o Decreto que institui a Comissão tem artigos
que garante a possibilidade de chamarmos a qualquer tempo outros serviços
que se fizerem necessário, e finalmente
- Retomaram-se as discussões sobre a necessidade do grupo ter acesso aos
Planos Municipais que contemplam políticas focais.

Deliberações
- Haverá mais duas reuniões ainda este ano, nos dia 03 e 10 de dezembro e em
2016 as reuniões serão iniciadas em 04/02;
- Encaminhar via e-mail as memórias das reuniões anteriores e a Cartilha de
Orientação para os integrantes da comissão que estão iniciando a participação
na comissão;
- Encaminhar via e-mail o arquivo do Plano Decenal do Estado e o Decreto que
institui a comissão a todos os integrantes desta última;
- Nas reuniões dos dias 03 e 10 de dezembro serão definidas as ações a serem
desenvolvidas pelos participantes da comissão no período em que não haverá
reunião e serão feita as apresentações dos Planos Municipais pelas duplas
assim definidas:
Para o dia 03/12:
Caroline e Luciano – SINASE,
Hugo e Milene – Enfrentamento à violência Doméstica e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescente,
Luciana e Adriana – CMDCA.
Para o dia 10/12:
Franciele e Adriane – Educação,
Cássia e Ivanir – PETI,
Andréa e Priscila – Saúde.

Próximas Reuniões:
Dias: 03/10/2015, 10/12/2015 e 04/02/2016
Horário: 13h: 30min
Local: GGI
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