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1. Dados da organização:
Nome/razão sodal da organização; Associação de Pesquisadora e Formadores da
Área da Criança e do Adolescente - NEGA
Endereço completo: Rua Uncoln Albuquerque, 319-Perdizes-São Paulo/SP
CEP: 05004 - 010

Site: www.neca.ora.br

Facebook: neca/sp
CNPJ: 07.297.923/0001-04
Dados do presidente:
Nome completo: Celso Veras Baptista
CPF: 022.989.788 - 67

Telefone fixo: (11) 2533 0144
Telefone celular: (11) 9 5368 - 0638
E-mail: celso.veras@neca.org.br

2. Dados do tesoureiro ou responsável pelo setor financeiro ou pela
ordenação de despesas da organização:
Nome: Maria do Carmo Krehan

CPF: 033.522.568/70
Telefone fixo: (11) 3673 4971
Telefone celular: (11) 9 9390 - 5083
E-mail: gestão@neca.org.br

3. Dados do profissional da organização que será responsável por
coordenar a execução da proposta:
Nome completo: Maria Angela Leal Rudge
CPF: 033.551.128 -79

Telefone fixo: (11) 3085 - 7161
Celular: (11) 98892-7575
E-mail: marudge@uol.com.br

4. Assinale a área de atuação principal da organização:
Assistência social

5. Assinale a(s) área(s) de atuação complenientar(es):
Direitos humanos e Educação

6. Ano de constituição legal da organização: 2005

7. Número de registro da organização no Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente: 1973/CMDCA/SP

8. Número de registro no Conselho da Assistênda Social (caso exista
registro): Não possui
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9. Descreva o perfil e a experíênda que a organização possui na área
temática da proposta que está sendo inscrita.

O Neca - Associação de Formadores e Pesquisadores da Área da Criança e do
Adolescente, fundado aos 19 de fevereiro de 2005, tem a missão de gerar e difundir
conhecimentos e metodologias para o aprimoramento, inovação e articulação de
políticas de intervenção na defesa de direi^ da criança, do adolescente, do jovem e
suas famílias.

Nasceu da vontade de um grupo de pesquisadores e trabalhadores sociaisdedicados
aos enfi^tamentos de fatos sociais r^ierentes à criança e ao adolescente de criar
um espaço onde fosse possível desenvolver novos projetos, inovar, debater
politicamente, construir in^iumentaís e agir junto a todos os setores da sociedade,
de maneira organizada e efetiva, na defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Os projetos e pesquisas se desenvolvem em uma perspectiva multidisciplinar e
interinstitudonai, buscando diferentes interlocutores, tanto nos meios acadêmicos,
como no âmbito político-govemamental e nas instituições responsáveis pdo
desenvolvimento e implementação de políticas e planos.

É a primeira instituição brasileira eleita membro associado da FICE Internacional
(Federation of Educativa Communities - Feda^ção Internacional de Comunidades
Educativas). Países como Espanha, Bulgária, Romênia, Alemanha, Holanda,
Luxemburgo, Sérvia e Israel aprovaram o nome do NECA para integrar essa rede
internacional. O NECA responsabilizar-se-á pela articulação das comunidades
educativas que trabalham com crianças e adole^ntes no país, tendo em vista a
constru^o da Rede Rce Brasil.

Linhas de ação
0 NECA concretiza suas finalidades por meio das seguintes ações integradas e
articuladas:

1 - estudo, peajuisa e desenvolvimento de tecnologias e metodologias altemativas
nas áreas da proteção e educação social e do planejamento, avaliação e gestão de
programas e projetos tendo como fxo central a criança, o adolescente, o jovem e
suas famílias;
n - formação, qualificação, supervisão e orientação de profissionais e instituições
com o propósito de promover a melhoria dos programas e serviços de atardimento
nas áreas de educação, cultura e proteção social;
ni - produto de materiais e divulgação de informações para a def^ dos direitos
da criança e do adolescente conforme as disposições da legislação brasileira em vigor
e as normativas internacionais.

Desde sua fundação, o NECA tem desenvolvido projetos de formação e supervisão
para equipes de serviços sodoassistenciais de váiios municípios brasileiros, índusive
do Distrito Fedâol, e de diversos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da
Criança e do Adol^cente. Hoje conta com parcerias com o Unicef, BID, Petrobrás,
Fundação Itaú Sodal, além de projetos desenvolvidos em parceria com dl
munidpios do Brasil.
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Realiza também sistematicamente cursos e seminários sobre temas da área da
criança e do adolescente. Em sua sede em São Paulo, com o objetivo de oferecer aos
profissionais que atuam na área da infância e adolescênda um espaço de reflexão e
troca de experiências, o Neca desenvolve d^de 2011, cursos e oficinas sobre temas
fundamentais para a qualificação das ações profissionais no cotidiano dos serviços,
programas e projetos que visem à promoção, proteção e defesa de direitos humanos
de crianças e adolescentes.

Apadrinhamento Afetivo; Projeto Político Pedagógico; Plano Individual de
atendimento de crianças e adoi^centes em regime de acolhimento institucional ou
familiar ou em serviços das medidas em meio aberto; Enfrentamento à ViolêrKia
Sexual; Trabalho com Adolescentes, Experiências e Práticas em Medidas
Socloeducativas em Meio Aberto (LA e pkl); Desenvolvimento da Infância e

^ Adolescência e Desafios da Gestão dos Conselhos Municipais da Criança e do
Adolescente são alguns dos temas tratados nos cursos e oficinasdesenvolvidos.

Anualmente realiza o Seminário de Qualidade do Serviço de Acolhimento de Crianças
e Adolescentes afastados dos cuidados parentais, neste ano, na sua vn edi^o, o
Seminário sobre Medidas Socioeducatívas em Meio Aberto, na sua m edição, e
Trabalho Social com Famílias, na IV edição.

Ao longo de sua &(etência já produziu várias publicações na área da infência, que
estão disponibilizadas em nosso site www.neca.ora.br. Neste ano, apesar das
dificuldades encontradas com a pandemia do COronavírus, lançou duas novas
publicações: Um caderno de Textos sobre Inovações Metodológicas no Trabalho
Social com Famílias, resultado do projeto realizado em parceria com a Petrobrás, e o
Caderno para Educadores dos Serviços de Acolhimento Institucional.

Em 2019, o NECA vivenciou experiências formativas importantes com vistas à
garantia dos direitos das crianças e adol^centes e em diversas regiões do país.

Em Roraima, em parceria com o Unicef, desenvolvemos ações formativas e produção
de materiais pedagógicos relacionados as crianças migrantes - uma questão
humanitária fundamental. O conteúdo privilegia a proteção de crianças e
adolescentes contra as diversas formas de violência, com atenção especial àquelas
em situação de mobilidade. O projeto favoreceu o engajamento e a articulação das
Organizaçõesda Sociedade Civil, do Poder Público e do Sistema de Ju^ça, em uma
ambiência sistêmica e de rede. O NECA demarcou uma ação ampliada com os
organismos internacionais e a nec^sidade de articulação entre as propo^as de ação
na situação de migração.

No Pará, elaboramos um diagnóstico sobre o trabalho infantil no município de
Castanhal, documento que norteará as ações da gestão municipal ru> enfientamento
a essa questão.

Em parceria com a Petrobrás, estamos no segundo ano do Projeto "Inovações
Metodológicas no Trabalho Social com Famílias", que engloba a parceria com os
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quatro municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo e a Secretaria de
Desenvolvimento do Estado de São Paulo. O projeto está produzindo materiais a
serem publicados em 2020 a>m a extensão de sua ação formadora na região.

No Paraná, em parceria com o governo estadual e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, iniciamos a elaboração de uma metodologia de intervenção e
acompanhamento com um sistema de gestão a ser aplicado e desenvolvido em 15
Centros da Juventude, de 13 municípios do Estado do Paraná. Em Maringá iniciamos
uma formação em rede, sobre Projeto Político Pedagógico para os Serviços de
Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Em Foz de Iguaçu, desenvolvemos outra
formação em rede, na perspectiva do reordenamento da política de acolhimento e
dos serviços de acolhimento institucional e familiar do município.

Na busca da qualidade e do reordenamento dos serviços de acolhimento de crianças
e adolescentes, desenvolvemos ainda outras ações formativas e assessoria para
diversos municípios, com destaque para a formação realizada em Santa Cruz do Rio
Pardo, com duração de três anos.

Realizamos a atualização do SI/^RlGOS, sistema informatizado d^envolvido pelo
NECA em 2008, que passou a chamar SIACOLHE - Sistema de Gestão do
Acolhimento de Crianças e Adolescentes que possibilita a gestão de informações
sobre as entidades, os acolhidos e os profissionais dos serviços.

Na sede do NECA, oferecemos 13 cursos e oficinas, com carga horária entre 8 e 32
horas, com a participação de 283 profissionais, de 59 munidpios brasileiros. Além
dfôses cursos oferecemos também um Curso para Gestores da Assistência Social
com carga horária de 20 horas que contou com a participação de 18 profissionais de
gestão, de 12 municípios.

Realizamos três Seminários Nacionais, em 2019, com a participação total de 648
^ profissionais de 123 munidpios brasileiros, em parc&la com a Fundação Itaú Social e

com a Universidade Nove de Julho. No caso do Seminário sobre Sodoeducação,
vários municípios puderam apresentar suas experiências. Foi organteado um comitê
técnico-dentifíco, formado por professores de renome de várics universidades do
Brasil e por profissionais da área. Acomi^ão selecionou 15 trabalhos.

O ano de 2019 foi marcado também pela eleição unificada dos conselheiros tutelares.
Reconhecendo a importânda e a complexidade do papel do conselheiro tutelar, o
NECA realizou %leção e formação dos candidatos à conselheiros tutelares em vários
munidpios do Brasil.

O chão de todas essas ações formativas se deu dentro do escopoda Política Nacional
de Assistência Social - PNAS, operacionalizada pelo Sistema Únia> de Assistênda
Social - SUAS, e do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.

Entendemos que o fortalecimento do Sistema tJInico de AssistêrKja Sodal, assim
como do Sistema de Garantia de Direitos é fundamental para a garantia dos direib)s
da criança e do adolescente em nosso Pais.
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Com relação à garantia dos direitos das crianças e adolescente, o NEGA, desde a
sua origem, tem paiüdpado de movimentos e mobílizaçõe em prol dos direitos das
crianças e dos adolescentes, e em 2019, teve o orgulho de ter contribuído com dois
movimentos de âmbito nacional, o Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e
Comunitária (MNPCFC) e o Movimento pela Proteção Integral de Crianças e
Adolescente, particularmente a contribuição para a avaliação do Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária
(PNCFC, 2006), e para a Campanha Proteger é Garantir Direitos.

Nas relaçõe internacionais o Neca, enquanto representante da RCE
INTERNACIONAL no Brasil, participou do Congresso em Israel e manteve o site da
RCE BRASIL atualizado com matérias relevante sobre a proteção integral de
crianças e adolescente no mundo.

Nosse assessorie e açõe formativas em 2019 alcançaram 5.577 profissionais da
área social, de 177 municípie, de 15 Estados Brasileire e do DF.

Em 2020, entre várie outros projetos que estão sendo desenvoMde, dois se
referem a elaboração de diagrrósticos: o diagnóstico da situação da criança e do
adolescente no munidpio de Hortolândia/SP e o diagnóstico sobre o Trabalho Infantil
no município de São Sebastião/SP.

10. Decrição detalhada das atividade que serão realizadas ao longo da
execução da proposta

Justificativa da proposta

A Prefeitura Municipal de Alumínio - SP, por meio do Departamento
Municipal de Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA), abriu edital de Chamamento Público visando à seleção
de propostas de organizações da sociedade civil (OSC) de atendimento à criança e ao
adolescente, para apoiar ações, serviços, programas ou projetos que contribuam
para a garantia dos direitos dsé crianças e dos adolescentes, que contará com o
apoio ao Instituto Votorantim, para concorrer ao Edital Programa Votorantim pela
Infência e Adolescência - Campanha Via Solidária 2020.

A presente proposta, ora apresentada pela Associação de Pesquisadores e
Formadores da área da Criança e do Adol^ente - Neca, insere-se na Modalidade 2
do Edital Via 2020, cujo foco é a elaboração do Diagnó^co Social da Criança e do
Adolescente e de Plano Municipal Decenal de Garantia dos Direitos de Crianças e
Adolescente, elaboração de sistema de informações, monitoramento e avaliação das
políticas públicas municipais direcionadas a crianças e adolescentes.

Passados mais de trinta anos da promulgação da Carta Magna de 1988,
onde se estabeleceu um projeto de sociedade e foram lançados desafios aos entes
federados e à sociedade, rumo à descentralização, à integralidade e ao controle de
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políticas públicas, muito já foi feito nestes anos para a efetivação dos direitos de
cidadãos e cidadãs no estado democrático de direito. Entretanto muito há por ser
feito.

No lastro das conquistas e orientações da Constituição de 1988, muitas
outras diretrizes setoriais e específicas de políticas públicas foram bandeiras de lutas,
construções e conquistas por parte da sociedade brasileira. O Sistema Único de
Saúde (SUS), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Lei Orgânica da
AssistênciaSocial (LOAS) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são alguns
dos exemplos emblemáticos da organização e luta por políticas públicas
integralizadas e universalizadas.

O país avançou enormemente na formulação de legislações que possibilita
pensar as políticas para infência e adolescência em longo prazo. Pela égide da

^ municipalização, os municípios foram, ao longo desses trinta anos do KA, definindo e
implementando um conjunto de programas e projetos destinados ao atendimento da
infênda e juventude, contudo para se assegurar os princípios da proteção integral,
constata-se a necessidade de se consolidar uma política pública específica para
garantir os direitos fundamentais deste público

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente (Conanda)
publi(X)u a Resolução 137, de 21 de janeiro de 2010, que condiciona a utilização dos
recursos dos Fundos da Criança e do Adolescente à existência de diagnósticos e
pianos de ação a serem elaborados pelos Conselhos de Direito em todos os
munidpios. Esta Resolução afirma em seu artigo 9^:

- Elaborar e deliberar sobre a política de promoção, proteção, defesa e
atendimento dos direitos da criança e do adolescente no seu âmbito de ação;

- Promover a realização periódica de diagnósticos relativos à situação da infancia
e da adol^ência bem como do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente no âmbito de sua competência;

- Elaborar planos de ação anuais ou pluríanuais, contendo os programas a serem
implementados no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e
atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e as respectivas metas,
considerando os resultados dos diagnósticos realizados e observando os prazos
legais do cido orçamentário;

- Elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo, considerando
as metas estabelecidas para o petibdo, em conformidade com o plano deação.

O Governo Federal e Conanda elaboraram diversos planos setoriais e
temáticos como o de Erradicação do Trabalho Infantil, Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase) e Convivência Familiar e Comunitária. Embora
importantes esses planos não conseguem integralizar as políticas e programas para a
infênda e adolescênda.

Na perspectiva de trabalhar de forma mais integradora esses órgãos vem
elaborando também a Política Nadonal e Plano Decenal Madona! de Promoção,
Proteção e Defesa dos Direitos da Criança do Adolecente. As diretrizes e objetivos
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estratégicos desse Plano já foram aprovados pelo Conanda, em abril de 2011. Para
que o Plano Decenal alcance o efeito proposto, é de fundamental importância que a
estratégia de planificação em longo prazo seja adotada também em nível municipal.

Em 4 de dezembro de 2013, o Conanda publicou a Resolução 161, que
estabelece os parâmetros para discussão, formulação e ddiberação dos planos
decenais dos direitos humanos da criança e do adolescente em âmbito estadual,
distrital e municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes da Política
Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com os eixos e objetivos
estratégicos do Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes. Esta Resolução determina as competências de cada ator social nesse
processo de construção coletiva em prol da garantia de direitos humanos de crianças e
adolescentes.

^ O primeiro passo para formular a Polítíca Municipal e o Plano Decenal é a
realização do levantamento da situação da criança e do adolescente no munidpio
(diagnóstico) que permita conhecer de forma aprofundada o cenário que envolve as
políticas públicas de atenção a esse público. Implica na realização da análise
interpretativa que possibilita compreender a realidade social, econômica e cultural a
qual estão submetidas.

Conforme orientação da Resolução do Conanda, os municípios devem
constituir uma Comissão Intersetorial, composta de órgãos públicos, entidades,
instâncias e fóruns, sob a coordenação do Conselho Municipal dos direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA), com a finalidade de acompanhar o proc^so de
elaboração do diagnóstico e participar futuramente da discussão e elaboração da
Política e do Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes.

É imprescindível para toda população, e em especial aos órgãos que
compõem o Sistemade Garantia de Direitos, bem como as instituições de atendimento
à criança e ao adolescente, conhecer a realidade do município, suas fiagilidades e
potencialidades, para, então propor ações eficazes, efetivas e eficientes no intuito de
prevenir e/ou combater as situações de vulnerabilidade e risco ao qual este segmento
da população está exposto. Diagnósticos e planos de ação são as principais
ferramentas para a elaboração de políticas públicas efetivas.

O município já percorreu um caminho bastante significativo na direção da
mobilização social em favor infância e juventude Alumínio ao instituir a Rede de
Proteção Integral da Criança e do Adolescente de Alumínio. Com uma população de
17.972 habitantes, tem um índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
alto de 0,766 (PNUD, 2010), mas, como diversas localidades brasileiras, possui muitos
desafios a serem enfíentados para garantir odireito das crianças e dos adolescentes.

Aproximadamente 21% da sua população têm menos de 15 anos, taxa
maior que a da Região de Governo, da Região Administrativa e do estado, segundo
dados de 2020 da Fundado Seade. Esta característica da sua população exige ações
direcionadas para este público. Possui um índice de Desenvolvimento da Educação
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Básica (Ideb) de 6,7, já tendo atingido a sua meta estabelecida no Plano Nacional,
mas este bom indicador na área de educação coexiste diferenciações entre as escolas
e com uma taxa de mortalidade infantil de 14,56/mil, em 2018, acima da média
regional e do estado.

O município buscando garantir os direitos a este público, institucionalizou a
sua Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente por meio da Lei
Municipal 123/1994. Nesta época, foi criado o Conselho Municipal dos Direitos das
Crianças e Adolescentes (CMDCA) que tem como atribuições estabelecer as políticas
que garantam os direitos às crianças e aos adolescente, acompanhar e avaliar as
ações govemamentais, fiscalizar e acompanhar o cumprimento das prioridade
estabelecidas, gerir o fúndo municipal, entre outras.

Desde a criação do CMDCA muitas açõe foram realizade, mas fragilidade
ainda são presente como aquele identificade pelo CMDCA do Município:

conflito de guarda e tomiliar; negligência com e criançe; maus
tratos; abuso/vioiênda sexual; crianças e adolecente
envolvide com álcool e droge e a inexistência de projetos de
apoio a ele e suas famílias; pouce oportunidade de trabalho
para adolescente e jovens; poucas aitematíve de eporte, lazer
e entretenimento para crianças e adolescente; falta de vaga em
escola, evasão escolar, problemas de aprendizagem, defasagem
idade-série, buliying, denutrição, baixo peso de nascide vive,
baixa cobertura de vacine, mortalidade infantil e gravidez
precoce (ALUMÍNIO, 2020).

Apesar desse estudo que consta do site institucional do Conselho, é
possível obsiervar que o último Diagnóstico Municipal realizado foi realizado em 2012,
o que toma necessária a sua atualização com a organização de informaçõe das
diversas politice públicas e que possa orientar as açõe.

Com a elaboração do Diagnóstico Social e do Plano Decenal, de forma
engajada e participativa. Alumínio dará um grande passo no sentido de formular e
implementar e políticas públicas de proteção integral às crianças e adolescente do
munidpio.

Objetivo
Proditor Diagnóstico Social da Criança e do Adolescente e o Piano Municipal Decenal
de Garantia de Direite de Criançe e Adolescentede Alumínio/SP, visando subsidiar
o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e o
Departamento Municipal de Desenvolvimento Social na formulação e execução de
suas políticas e programas, contribuindo para a melhoria da qualidade do
atendimento a criançe e adolescentes do munidpio.
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Ações norteadoras

'̂ NeCA
^ 'o • h

A presente proposta contempla as ações norteadoras constantes das
páginas 13 e 14 do Edital de Oiamamento Público NP 0312.020- Processo
48/2020, com pequenos ajustes, tendo em vista a sua ecequibitidade:

• Pesquisa documental nos principais planos elaborados pelo município;

• Coleta de dados (primários e secundários) dos últimos dois anos, junto às
instituiçõ^ governamentais e não governamentais, que compõem a Rede de
Atendimento à Criançae ao Adolescente no munidpio;

• Identificação das principais violações de direitos das crianças e adolescentes
do município em conformidade com o ECA junto ao Poder Judiciário e Conselho
Tutelar;

• Tabulação, sistematização e análise dos dados;

• Mapeamento das políticas públicas executadas no município voltadas ao
atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes;

• Identificação da rede de atendimento existente no município (potencialidades
e vulnerabilidades) dirigida a esse segmento populadonai, segundo capacidade e
tipo de atendimento, cobertura e financiamento.

• Mapeamento dos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente;

• Apoio ao CMDCA para a elaboração de instrumentais de monitoramento e
avaliação das ações do Conselho.

• Apontamento das condições gerais no atendimento, os principais problemas,
limites e possibilidades dos serviços que compõem a rede de atendimento, ou
seja, suas potencialidades, avanços, desafios e demandas;

• Identificação de eventuais sobreposições e os vazios institucionais nos serviços
ofertados pela rede de atendimento da infênda e adolescência.

• Aplicação de qu^onáríos eletrônico aos profissionais da rede de atendimento
e SGDCA para autoavaliação da capacidade técnica e do trabalho desenvolvido.

• Mapeamento da população infanto-juvenil no município por faixa;

• Elaboração dos questionários para aplicação das pesquisas com famílias, jovens
e profissionais da rede de atendimento e SGDCA;

• Realização de pesquisa de percepção com famílias e jovens usuários ou não dos
serviços públicos do município de saúde, educação, e assistência social;
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NfcCA

• contatos e reuniões com representantes da rede de atendimento e SGDCA para
obter Informações dos processos de trabalho e para a participação destes no
diagnóstico;

• Reuniões com a Comissão do CMDCA para assessorar a elaboração do Plano de
Ação do CMDCA com representantes das áreas de Cultura e Arte, Esporte e
recreação, Educação, Asasfênda social, Direitos humanos. Saúde e Meio
ambiente.

Passamos a seguir a definir detalhadamente as atividades a serem
realizadas e as ^pas do processo de trabalho, visaruio cumprir os ob^tivos
propostos.

Atividades e etapas do processo

A presente proposta está dividida em três eixos, a saben

A- Elaborado do Diagnóstico Social Munldpal
B- Realização de pesquisa de percepção comfamílias e jovens
C- Construção do Plano Decenal dos Direitosde Crianças e Adolescentes

A - Elaborado do Diagnóstico Social Municipal da Crianças e Adolescentes

A realização do diagnóstico deverá considerar as seguintes etapas e respectivas
atividades:

Etapa Al —Construção e apresentação do Plano de Trabalho detalhado e
estabelecimento de consensos

Grande parte do Plano de Trabalho está desenhado nesta proposta,
^ restando apenas a elaboração de seu detalhamento. Ao nosso ver, é Imprescindível

que se tenha um Plano acordado pelos envolvidos para que os mesmos se apropriem
das propostas, da metodologia, das etapas e dos resultados esperados.

Na apresentação do Piano de Trabalho serão pactuadas as
responsabilidades d% partes envolvidas e prazos de entregas para cada atividade.
Dentro de nossa premissa de ampliar as alianças para o fortalecimento da Rede de
Proteção, entendemos que nosso interlocutor em Alumínio deva ser a Comissão
Intersetoríal, sob coordenação do CMDCA.

Aprimeira atividade da contratada será apresentar à contratante a minuta
de Decreto para a criação da Comissão Intersetoríal.

Nesta etapa será definida a agenda de trabalho das reuniões mensais com
a Comissão Intersetoríal, responsável pelo acompanhamento da elaboração do
Diagnóstico Social da Criança e do Adolescente.
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Na primeira reunião com a Comissão Intersetoriai, além da apresentação
da minuta do Plano de Trabalho e de modeb para estruturação organizacional da
comissão, sa^ debatidas as estratégias a serem adotadas para a elaboração do
diagnóstico: discutidas as responsabilidades de cada instituição, os eixos do trabalho,
as ações/atividades, as metas, as parcerias, o cronograma e outros aspectos.
Também serão sensibilizados os integrante da Comissão para a importância da
realização do díagn&tioo no munidpio. É importante destacar que a Comissão
Intersetoriai a re^nsável por realizar a ponte com as instituiçõ^ e órgãos
bem fornecer os dados solicitados.

Asensibilização da COmtesão Intersetoriai para atirar de forma integrada e
qualificada na promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das crianças e
^olescentes é fundamental para o desenvolvimento do trabalho e para o
fortalecimento das articulaçõ^ e engajamento dos órgãos e serviços do p(xia-
público e da sociedade dvil que compõem a Rede de Proteção rx> processo de
construção do diagnóstico e nas propostas para formulação de políticas públicas.

Nossa sugestão é que as reuniões com a Comissão sejam presenciais. No
entanto, teremos que analisar a atuação de imunização da população em virtude do
coronavíns (COVID - 19). Caso o munidpio esteja impossibilitado de realizar tais
encontros de forma presencial, o Necase comprometea or^nizá-las à diâânda pelo
Zoom.

As demais reuniões com a Comissão permitirão o acompanhamento dos
trabalhos desenvolvidos, bem como o estabeledmento de aç^ diretivas a serem
realizadas para a concretização do diagnóstico no prazo previsto. &tas reuniõs
terão um caráter operacional, para viabilizar as ativid^es previstas do diagnóstico, e
formativo, buscando fortalecer a equipe para as ações que deverão ser realizadas
durante e após a realização do diagnóstico.

Nessas reuniões privilegiaremos a utilização de metodologias que
permitam o diálogo entre os partidpantes de forma que os envolvidos se apropriem
dos conceitos da política de atendimento às crianças e aos adolescente, ampliem o
conhecimento da realidade a partir do contato com as informações, reflitam sobre os
desafios a serem enfirentados. As reimiões possibilitam uma formaç^ contirurada da
equipe.

A equipe do Neca também prestará assessoria à distância à Comissão
Intersetoriai nos intervalos dos encontros presenciais, no sentido de irstrumentaiizar
e orientar o trabalho. Esta ass^soria será desenvolvida por e-maii ou ferramenta de
comunicação pela Internet através de conexões de voz e vídeo.

Produto: Plano de Trabalho aprovado e Minuta do Decreto para a criação da
Comissão Intersetoriai.
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Etapa A2 - Análise documental e da produção munidpal

Bta ^pa prevê a organização, sistematização e análise documental da
produção municipal quanto à formulação de políticas públicas que apresentem
interface com a questão da criança e cb adolescente, visando contribuir para o
conhedmento da realidade de Alumínio.

O conhecimento da legislação, dos planos municipais e das políticas
públicas forma um quadro geral ectremamente relevante sobre a história da
implantação dessas políticasno munidpio.

Serão pesquisados e analisados ao menos os seguintes documentos:
-> Política e Plano Municipal de Blucação e de sua avaliação e

documentos do Conselho Municipal de Educação e da última
Conferência Municipal;
Poibca e Plare) Munidpal de Saúde e documentos do Conselho
Municipal de Saúde e da última Conferência Municipal;

-> Política e Plano Municipal de Assistência Social e documentos do
Conselho Municipal de Asstetênca Social e da última Confaênc»
munidpal;
Política e Plano Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e documentos
do conselho Municipal de Cultura;
Planos munidpais setoriais e temáticos: Prevenção e erradicação do
trabalho infantil. Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo
(Sinase), Convivência Familiar e Comunitária, Primeira Incida,
Enfrentamento ao uso de ajbstândas pstcoatívas, Enfrantamaito à
violência contra crianças e adolescentes (caso tenham sido
elatorados).
Lei de criação, resoluções, plano de ação e de prioridade do
CMDCA e reultados das Conferências Municipais da Criança e do
Adolescente.

-> Documentos de outros Conselhos com interface com a política da
aiança e do adolescente.
Outros documentos técnicos ou de avaliação produzido pelo ou
sobre o munidpio com interface com a política da criança e do
adolescente.

A análise destes documentos e o grau de ^ implemoitação permitirá
identificar a capacidade institucional do município e os elementos fadiitadores
eMStent» para o ^tabeledmento de uma política de atendimento à oiartça e ao
adolescente. Fbi possível obss^r que no do CMDCA de Alumínio coretam parte
desses materiais. Os demais deverão ser fomeddos pela Comissão.

Produtos:

Relatório que apresenta os documentos analisados das diferentes
políticas.
Quadro sinótioo com a consolidação das informações, que edabelece
de forma visual a rápida compreensão dos documentos pesquisados.
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" Documento com a consolidação da legislação e r^luções.

Etapa A3 - Realização de entrevi^s com os atores do Sistema de Garantia
de Direitos (SGD) e da Rede de Proteção Sodal (RPS)

Os dados qualitativos serão obtidos por meio entrevistas e^ruturadas e
semiestruturadas com diferentes componentes do SGD.

Sugerimos inicialmente entrevetar os seguintes profissionais:
- Diretora e gestores das políticas sodais munidFnte (Saúde, Educação,

Assistência Social, Cultura e Esporte e Lazer);
- Sistema de Just^ - Juiz/a da Vara da Infênda e Juventude e/ou

equipe interprofissional; Promotor/a Público; Defensor/a Público e/ou
advogados/as designados/as pela Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) voltados para a área da Infênda e Juventude;

^ - Dirigentes de entidade da sociedade civil que realizam açõ^ para
crianças e adolescentes;

- Representantes do CMCiCA;
- Representantes do conselho Tutelar;
- Dirigentes regionais do estado ou seus representantes da Saúde,

Educação, Asastênda Sodal;
- Representantes da Polida CM\ e da Política Militar
- Profissionais da rede.

Novos entrevistados podem ser elencados de forma pactiada entre o
Neca e a Comissão. As entrevistas serão reaiizadas virtualmente, por melo do Zoom,
sendo antecedidas pela apresentação ao entrevistado de um termo de
consentimento do uso de seu depoimento para o diagnóstico, acr^ddo do
compromisso de que sua identidade será preservada incógnita.

As entrevistas deverão enfocar as ^pedficações da área de atuação do
entrevistado, e as sugestões para serão gravadas e trar^critas e sua análise
permitirá a sètematização cte opinSo dos diversos atores entrevistados com a
indicação das potencialidades, fragilidade do munidpio e sugestões de prioridcHje
das políticas públicas.

Produto: Relatório de sistematização das entrevistas enfocando aspectos levantados
pelos entrevistados acerca dos desafios e sugestões para a formulação da política
municipal.

Etapa A4 - Levantamento de dados primários e secundários do munidpio

O diagnóstico social da criança e do adolescente deverá coletar dados
primários e secundálos referentes ao parfil demográfico e sodoeconômico,
corraderando os dados e informações sobre o desempenho (tes políticas públicas
desenvolvidas do município. Serão coletados dados dos últimos dois anos, junto às
instituições governamentais e não govmiamentais, divididos pelos dnco eixos
previstos no ECA, a saben



• Vida e Saúde;
• Educação, Cultura, E^rte e Lazer;
• Convívênda Familiar e Comunitária;
• Uberdade, Resp^ e Dignidade;
• Prafs^naiiza^o e Proteção no tratialho.

As formas de coleta de dados serão muitivariadas de acordo com a
característica das informações disponíveis em bases de dados nadonais, estadual ou
locais. Os dados e informações coletados têm natureza distinta:

- coleta, compilação, sistematizaçãoe análise de dados secundários.
- Coleta, compilação, astematiza^ e análise dedados primários.
- Levantamento de informações junto às instituições, públicas e privadas, de

atendimento de crianças e adolescentes.

A4.1. Dados secundárkis

O trabalho buscará organizar dados quantitativos, indicadores e índices
que permitam obter informações sobre a realidade de Alumínio, destacando aqueles
vinculados à realidade sodoeconômica e demográfica, saúde, educação e assistência
social e de violência.

O trabalho consiste na a)leta, compilação, organização de indicadores
secundários diferente bases de dados dos órgãos federais, estaduais e municipais
OBGE, DATASUS, INEP, PNUD, InfbSUAS, entre outros). Alguns dos indic^res
selecionados deverão ser coletados e apresentados contemplando séries históricas,
que permitam analisar a evolução dos fenômenos estudados.

É importante selecionar os dados secundários mas relevantes a serem
coletados de cada uma das políticas, uma vez que não é aconselhável termos uma
cesta muito extensa de indicadores que acat>am não sendo apropriados pelos gestores
e conselheiros municipais. O Neca biBcará utilizar indicadores de fadi compreereão,
com fontes confiáveis, confiáveis, quantificáveis e que possibilitem a comunicação
para os ator^ do SGD e para a população sot)re a reaHdade das crianças e
adolescentes.

A contratada deverá apresentar proposta de indicadores a serem
selecionados à Comissão Intersetorial que definirá, de forma conjunta, quais aqi^les
que melhor se aplicam à realidade do munidpio.

A4.2. Dados primários.

Os dados primários podem ser quantitativos e qualitativos. Os dados
quantitativos são dados coletados na fonte primária, ou seja, referem-se a dados
obtidos pela primeira vez na sua forma original, por nteio de observação, entrevistas
ou levantamentos feitos no próprio munidpio.



Os institutos de pesquisa disponibilizam muitos dados nas áreas de
demografia, saúde e educação, no entanto, não edstem bases ou registros
sistematizados de informação acerca dos atendimentos nos ssnnços de proteção
especial destinados ao atendimento das crianças e adolescentes. Para obtermos essas
informaçõ^ s«é nec^sário realizar um levantamento de dados primários nos
diferentes departamentos municipais.

Será necessário também obter dados das violações de direitos
fundamentais contempiados no ECA e registradas nos Conselhos Tutelares e mapear
as ocorrências de atos infradonais registrados pelo Sistema de Segurança Pública
(Polícia Militar e Polícia Civil), Sistema Judiciário e Ministério Público.

Os dados quantitativos do Conselho Tutelar sa^ colhidos, a partir de
^ levantamaito das infOrmaçõ^ já existentes no órgão. Se os dados não «tiverem

organizados estes serão sistematizados, na medida do possível, pela equipe do Neca.

Os critáios para a realização do trabalho serão definidos com a Comissão
deiX}is de análise dos prontuário^drxiimentos e da forma de armazenamento das
informações d^poníveis no COreelho Tutelar. Também utilizaremos as informações
dos adolescentes em cumprimento das medidas sodoeducativas e crianças e
adolescentes acolhidos obtidas no Poder Judiciário.

Muitos desses dados, entretanto, dependem de autorização judiciária,
policial e do Conselho Tutelar. Por esse motivo é importante que ess« agentes
estejam envolvidos na elaboração do diagnóstico e convenddos de sua necessidade e
importância na execução do levantamento. O papel da Comissão é extremamente
importante neste proc«so de coleta de informaçõ«, enciuanto agente artículador e
fadlitador do proc«so.

A4.3. Levantamento das instituições, públicas e privadas, de atendimento
de aianç» e adolescentes e mapeamento d^ órgãos o Sistema cie
Garantia de Direitos iSGO)

A proposta prevê a realização de um levantamento das Instituições que
atuam com criança e adolescente, registradas ou não no CMOCA, financiadas ou não
pelo Fundo Municipal (Funcad). Tal procedimento tem duplo objetivo: o primeiro é
realizar um breve diagnóstico do CMDCA e do Fundo nestes aspectos e o segundo é
conhecer a rede de serviços prestados pelas instituiçõ«

Serão investigados e anaiisados os aspectos de gestão, instalações,
capacidade de atendimento e serviços pr«tados. Para tanto, será produzido um
questionário estruturado, sendo aplicado pela equipe do Neca, caso seja viávei em
função da situação sanitária do município. Caso não seja possível, encaminharemos
os questionários por meio virtual e marcaremos algumas entrevistas por mdo do
Zoom. A minuta do questionário a ser apiicado, deverá ser vaiidado pela Comissão
Intersetoriai.
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Ainda está prevista a realização de um mapeamento dos órgãos que
compõem o Sistema de Defesa e Garantia de Direitos da Criança e Adolescente e
Juventude: Vara da Infenda e Juventude, Ministério Público, Ddensoria Púbiica,
Conselhos Tutelares e Conselhos de Direito e r^rsos das políticas públicas. Fóruns,
Grêmios e Movimentos Sociais. Para tanto a equipe deverá cor^ com a ^trita
cooperação dos integrantes da Comissão que agilízarama coleta cfes Informações

A4i4 Relação preliminar de dados e indicadores a serem coletados

Caracterização do território
• Área; Ano de instalação; Porte; Densidade demográfica; Microrregião; Região

Administrativa; IDH-M; Faixa e componentes do IDH-M

População
• Dados da população entre O a 18 anos incompletos, de acordo com a

distribuição em faixas etárias (O a 3 anos; 4 a 5, 6 a 10; 11 a 14; 15 a 17),
gênero, raça/cor.

Infraestnitura urbana e moradia

• Nível de atendimento de coleta de lixo; de abastecimento de água; de escoto
sanitário; população em domiaTios com banheiro e água encanada.

Renda e desigualdade
• Coeficiente Gini; renda per capitsr, chefes de família sem côrguge e com filhos

menor^ 15 anos; Percentual de mães chefes de família sem fundamental e
com filho menor, no total de mães chefes de família; adolescentes, de 12 a 17
anos, chefes de domidlios; salário médio mensal dos trabalhadora formais;
população com rendimento nominal mensal per capita de até Vz s/m;
população em pobreza e extrema pobreza;^ famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família; femitias cadastradas no CadIJnico

Direito à Convivência ^miliar e Comunitária
" N*) de acolhimentos familiares e institucionais; perfil dos acolhidos; análise

acerca das circunstâncias de acolhimento, do tempo de permanência,
fragilidade para retomo ao convMo familiar e deligamento; existência de
ações preventivas para evitar o afastamento da convívênda com a família de
origan, mapeamento e análi% da rede de seviços de acolhimento
institucional: estrutura e funcionamento dos serviços de execução direta e
indireta, modalidade de atendimento, capacidade de atendimento; adoção de
crianças e adolescente; crianças de dez ane ou menos de idade sem registro
dvil de nascimento casamentos de meninas menore de 19 anos de idade

Direto à liberdade, ao respeito e à dignidade
Análise e caracterização de situaçõe de risco e/ou violaçõe, e violêncie contra
criançe e adolescente contendo infbrmaçõe relative a:

• Casos notificados de assédio sexual, estupro, exploração sexual, negligência,
pomografia, violência física e sexual, contra criançe e adolescente, case
violação de direite recebide pelo Conselho Tutelar, óbíte por homiddio
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homicídios de por armas de fogo, acidentes de transporte suicídio, óbitos por
causas externas, trat)aiho infantil, meninos e meninas em situação de rua,
adolescentes em conflito com a lei por idade, sexo e tipo de delito cometido e
medida aplicada, caracterização da aplicação e execução das medidas em
meio abeito

Do Direit» à Vida e à Saúde
Serão coletados dados primários e secundários e indicadores da área de saúde,
tendo como referenda o Plano Munidpal de Saúde (PMS) ou a equipe do
departamento de Saúde.

• condições de saúde, natalidade, avaliação nutridonal, mortalidade infanto-
juvenil, internações hospitalares e urgênda, morbidade ambulatória!, doenças
prevalentes, pessoa com defidênda, gravidez na adolescênda, uso de álcool e
drogas, saúde bucal, vadnação infantil, vacinação e acesso as espedalidades
m^icas, transtornos mentais, nascidos vivos baixo peso ao nascer, mães
fizeram sete ou mas corsultas de pré-natal. Óbitos de m&iores de idade,
óbitx>s por causas evitáveis, óbitos matemos segundo idade da mãe,
aleitamento materno , cobertura de vadnas por imunobiológioos, gravidez na
adolescênda.

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esperte e Lazer
Serão coletados os dados primários e secundários da área da educação e primários
da área de cultura, esporte e lazer. Serão considerados os irKficadores, asdm como
as metas do Plano Municipal de Educação (PME) e outros indicadores sobre o acesso
ao lazer, cultura e atividades ftskás e esportivas continuadas, condderados
importantes pela Comissão Munidpal, e outros atores durante o processo
participativode diagnóstico.

> Analfabetismo, anos de estudo, escolarização, alunos do 3^ ano do EFcom
aprendizagem adequada em perita, matemática e leitura, avaliação dos
diversos indicadores da educação infantil (creche e pré-escola), do ensino
fundamental, de Ensinode Jovens e Adultos (EJA), educação integral, ensino
médio, ensino profissional e educação espedal, IDEB e suas metas, demandas
potencial de creche, pré-escola e EJA.

Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
Trabalho e profissionalização, acesso ao trabalho, renda, condições de trabalho
(adolescentes de 14 a 16 anos incompletos e 16 anos a 18 anos incompletos). Coleta
de dados e informações sobre a situação do trabalho de adolescentes e jovens,
aprendizagem profissional, e trabalho infántil.

> Coretos de aprendizagem profissional de jovens de 14 a 24 anos, população
ocupada por tipo de atividade, desocupa^ da população de 15 a 17 anos de
idade, atividade das pessoas de 15 a 17 anos de idade, empregos formais,
crianças e adolescentes envolvidos no trabalfio infantil.

A avaliação quaii-quantitativa dos indicadores primários e secundários do município
permitirão:

a) uma anáiise das condições de vida das crianças e adolescente e das
violações dos seus direitos fundamentais;
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b) o mapeamento dos recursos de atendimento do município com programas,
projetos, unidades e serviços públicos e não governamentais;
c) a análise das demandas municipais.

Produto: Relatório sobre a análise do contexto e da situação de crianças e
adolescentes em Alumínio.

Etapa A5 - Apresentação do resultado do Diagnóstico Munidpai

com base nos resultados obtidos nas etapas anteriores organizaremos um
seminário municipal para os atores do Sistema de Garantia de Direitos para a
apresentação dos resultados do Díagnó^jco. Aconcepção do seminário, mdiodologia
de trabalho, modelos de convites a serem encaminhados deverão ser aprovados pela
comissão Intersetorial.

O seminário será estruturado com os prirKnpios de formação, socialização
de informações e obtenção de suicídios para a construção da Política Municipal de
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança do Addescente de Alumínio.
Utilizaremos metodologias participativas que permitem a participação e escuta de
todos os envolvidos.

Produto: Relatório do seminário de apresentação do diagnóstico municipal

B - Pesquisa de percepção com famílias e jovens no munidplo

O presente eixo tem como objetivo levantar informações a re^iato da
percepção das famílias e dos jovens acerca da realidade vivida, da qualidade de vida
e perspectivas para o futuro, avaliação sobre aspectos de violência percebidos, e
investigar aspectos ligados à qualidade das políticas públicas do município. O público-
alvo será composto pelas femílias de todos os bairros do município, com diversas
classes e situações sodate. O interesse central, a partir da opção mdodológica
adotada, é conhecer a maneira como as femílias e os adolescentes e jovens de 12 a
21 anos, atendidos ou não pelos serviços públicos municipais de saúde, educação,
assistência sodal, paicebem a situação da infanda e da juventude no munidplo e
captar as suas sugestões para a melhoria das ações das políticze municipais.

O desenho da amostra deve ser representativo da população e será
construído e definido por profissional da área de ^tatística. Antes desta etapa, será
realizado um mapeamento da população infento-juvenil no município e sua
respectiva divisão territorial para diredonamento das pesquisas de campo.

A metodologia adotada em busca da percepção, reflexão, proposição da
população do município terá como referênda o estudo sobre a percepção humana
utilizada espedalmente pela psicologfeS tendo em vista que, o comportamento das
p^soas é baseado na interpretação que fazem da realidade e não a realidade em si.

*Apsicologia da forma, psicologia da Gestait é umateoriada psicoio^a desenvolvida noinidodo sáculo XiX na
Áustria e na Alemanha possibiGtando o estudo da percepção.
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A percepção é o processo pelo qual um Indivíduo seleciona, organiza e
interpreta a informação para dar significado ao mundo. A maneira como percebe as
coisas ao seu redor é muito variável, de acordo com as eqieriêndas, crenças,
atitudes, valores, personalidades. Àmedida que se adquire maiores conhecimentos e
experiências, a estrutura interna cognitiva vai-se alterando também. A percepção
varia de acordo com as necessidades dos indivíduos e, por isso mesmo, a perceF>^o
do mundo é diferente para cada um; e, cada p^soa percebe um objeto ou uma
situação de acordo com a importância dada a determinados aspectos, situações,
vivências.

Apartir da década de noventa, os estudos sobre percepção têm adquirido
significado e relevância nas políticas públicas e na impiantação de suas açõ^,
principalmente quando se trata dos problemas reladonados às transformações,
mudanças de atitude e condutas dascomunidades (GUIMARÃES, 2003).

Os estudos têm demonstrado que cada indivíduo percebe, reage e
responde diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive. As respostas ou
manif^tações daí decorrentes são resultados das percepçõfô individuais e coletivas,
dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada pessoa, sendo
infiuendadas tambén por elementos culturais.

Para o desenvolvimento da pesquisa será elaborado questionário
semifôtruturado com que^ões abertas e fechadas, a ser validado pela Comissão
Munidpal. Para a escuta da voz das famílias e jovens o instrumental, a ser aplicado
em meio eletrônico, será produzido no Googfe Does, sendo disponibiüzado para e-
mail e para celular^. Para as famílias que não têm acesso a estes recursos
tecnológicos (e-mail ou celular), os instrumentais da pesquisa serão aplicados, em
meio físico, em locais previamente planejados a partir de planejamento e^secífico^a
ser elaborado pela equipe do Neca e aprovado pela Comissão Munidpal. Essa ação
só otiterá ê)dto se contar com apoio irrestrito da rede local no processo apoio ao
processo de aplicação dos questionários, no fornedmento dos contatos e na
disponibilização de espaços físicos nos diferentesórgãos da política munidpal.

Antes da aplicação da pesquisa será i^cessária a realização, de pré-testes
com ambos o público destinatários do estudo. As definições serão produzidas em
processo e validadas pela Comissão Intersetorial

Produto: relatório sobre a pesquisa de percepção sobre a voz das famílias e de
jovens de Alumínio.

C- Construção do Piano Deomai dos Dirtítos de Crianças e Adolescentes de
Alumínio

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda)
aprovou, em 2011, o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescente, a fim de criar e implementar políticas públicas de proteção e garantia
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•^NBCA

aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, havendo a recomendação de
que os estados e os municípios também elaborassem os seus Planos Decenais.

Polídcas públicas correspondem às decisões públicas voltadas a resoh/er
problemas da sociedade. O objeto de uma política pública são as demandas sociais
consideradas relevantes e, portanto, merecedoras de estarem inclusas na agenda
pública. Temos, ao lado das demandas, os atores das políticas públicas. Tais ator»
correspondem aos indivíduos ou grupos sociais que estão diretamente ou
indiretamente envolvidoscom a formulação das políticas públicas.

A responsabilidade pela formulação de polídcas de pronnoção, proteção e
defesa dos direitosda aiança e do adolescente deve, segundo a Constituição Federal
e o ECA, ser compartilhada entre órgãos governamentais e órgãos colegiados, como
é o caso dos cor^lhos de direitos.

As orientações e recomendações apontam que os conselhos de direitos e
os órgãosde governos gestoresdas políticas para infôrKia e adolescência, cooperam
na construção dessas políticas, uma vez que ambos possuem mandatos
constitucionais ou infraconstitucionais no processo de formulação" e papéis
diferenciados no proc^so de ""implementação" de políticas. Os órgãos gestores do
executivo coordenam e executam e os conselhos de direitos estabelecem o controle
^ial (monitoramento e avaliação) da poiítíca.

A Política Municipal e o Planoa serem traçados devem contemplar todês e
cada uma das crianças e adolescentes do munidpio e não apenas segmentos
especiais. Embora as definições de políticas e planos nem sempre es^ claramente
demarcadas nos parece a concepção de que ""Política" é algo distinto de ""Plano",
embora sejam duas peças interconectadas. A política ganha materialidade |X)r
intermédio de um "plano de a^o" e, ao mesmo tempo, os planos de ação são
concebidos como planos "de {ráirticas" ou planos de ação que expressem uma
"política".

é importante que as orientaçõ^e recomendações do Conanda ressaltam
a importância de se ter um documento de poiítíca formalmente elaborado, deliberado
e aprovado pelos conselhos de direitos.

com base no Diagnóstico da Situação das Crianças e Adolescentes do
Município, a partir do mapeamento da realidade da criança e do adolescente no
município, avanços e demandas e necessidadesé qifêse deve inidar a elaboração do
Plano de Decenal. Ele corresponde ao planejamento das políticas públicas, com
ações espedficas voltadas à efetivação dos direitosda criança e do adolescente para
os próximos dez anos.

A construção de um Plano pelo município, deve levar em conta a noção de
planejamento estratégico público, ou seja, planejar para se transformar a realidade,
sempre conjugando recursos e esforços para que uma política pública seja
implementada da forma mais ad^uada possível.
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E é nesse sentido que o Plano Decenaí Municipal dos Diretos da Criança e
do Adolescente deve ser Chorado, pois sendo uma política pública de atendimento
priorítário ès crianças e aos adoi^centes deve conter um planejamento que
conjugue todos os recursos deponíveis (não somente financeiros, mas também de
recursos humanos e tecnológicos) para o alcance ck» objetivos de forma eficaz
eficiente e efetiva.

A formulado corresponde ao estabelecimento de prioridades para o
atendimento de determinadas demandas, o que envolve, desse modo, a
determinação de objetivos, ações, metas, prazos de execução e indica^ dos
responsáveis, a partir do diagnóstico.

São elementos estruturantes do Plano cujo conteúdo deve definido peia
Comissão Intersetorial, coordenada pelo CMDCA, em conjunto com o Neca:

^ • Eixos
" Objetivos estratégicos
• Ações
• Metas

• Prazo de execução
" Órgão resporsável
• Font» de recursos

• Forma de monitoramento, contendo os indicadores de resultado e os
prazos

O ol^etivo traz o propósito gerai a se atingir em relação à garantia do
direito em questão, correspondendo ao fim que se quer alcançar. As ações são as
athddades que serão de^nvolvidas para alcançar o objetivo proposto. Elas
correspondem às unidades de implementação de um piano, de modo que a soma de
todas as ações realizadas deve garantir o alcance dc» resultad(». As m^as
correspondem ao resultado esperado da ação, apresentado de forma mensurável. O
prazo de exeoiçSo corresponde ao tempo para se atingir uma meta estabelecida.
O Impensável, por sua vez, é aquele ente responsável pela coordenação e
articulação da ação estabeleada. As fontes de recurso, são imprescindíveis que
sejam consideradas para que o Piano ganhe materialidade e concretude. O
monitoramento e avaliação são estratégias de suma importância para os conselhos
de direitos, e preveem o acompanhamento sistemático e permanente do processo de
execução das ações planejadas, é importante verífkar se as ações elasestão sendo
desenvolvidas de acordo com a programação e se as metas foram cumpridas dentro
do prazo previsto ou se há a necessidade de adequações ou ajustes.

As ações de para a construção do Piano serão realizadas por meio de
encontros pimendais e à distância considerando o processo teórico e técnico de
elaboração deste processo de planejamento. A participado direta na elaboração do
Plano envolverá a presença de profissionais da Comesão Intermunicipal Municipal no
intuito de definir o cronograma, temas, responsabilidade, locai para as
reuniões/encontros de trat)alho.



A metodologia participativa, adotada nesta proposta, supõe o
envolvimento da rede em diferentes momentos do processo, de modo esf^al dos
gestores das políticas munictpais, membros dos respedivos Conselhos, iruduindo, o
Conselho Tutelar, do Sistema de Justiça, da sociedade civil e da população. Para
tanto, será planejada uma agenda de trabalho, proposta pelo a aprovada pelo
CMDCA para a execução de reuniões fcscas e à dstânda com o objetivo de
assessorar a elaboração do Plano Decenal.

Còmo fechamento do processo, está prevido um encontro presencial para
o Sistema de Garantia de Direitos e toda a comunidade de Alumínio, para apresentar
os resultados do Plano de Ação Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescentes.

11. Cronograma de Ações - Ver Anexo

12. Metodologias utilizada para a exeoição das açõ^ d^oitas e a
participação dos beneficiários diretos

conforme descrito ant»1ormente, é por meio do diagnóstico da atuação
da criança e do adol^cente do município que os diferentes atores conseguirão
conhecer de forma aprofundada o cenário que envolve as políticas públicas de
atenção a esse público. Para Isso, é fundamental que todos os envolvidos no
processo, participem de forma ativa de discussão e construção do diagnóstico.

A metodologia proposta adota um conjunto de técnicas e métodos
quantitativos e qualitativos de pesquisa que trarão informações que, articuladas
entre si, apresentem o estado da arte da situação do atendimento às crianças e
adolescentes de Alumínio.

Usaremos um conjunto de dados secundários, colhidos em fontes
confiáveis (Furxiação Seade, DataSUS, Ir^títuto Nacional de Estudos e P^uísas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, entre outros) e dados primários coletados tanto
através de pesquisas quantitativas quanto de pesquisas qualitativas.

Trabalhos desse tipo são importantes para disseminar no munidpio os
conhecimentos trazidos pela instituição contratada. Por esse motivo usaremos mão
de obra local de técnicos e estagiários para a realização das etapas e tarefas de
pesquisa de dados secundários e estatísticos.

As pesquisas de dados primários realizadas no Conselho Tutelar e nos
órgãos do Sistema de Justiça e as entrevistas com agentes públicos e privados e
outras que envolvam dados pessoas, serão realizadas pelos técnicos da empresa,
em função do caráter sigiloso dessas informações.

^iscar-se-á tamt)ém trabalhar de forma participativa com os ator» da
Rede de Proteção já instituída, sensibilizando-os sobre a importância do diagnóstico.
Metodologias participativas são aquelas qi^ permitem a atuação efetiva dos
participantes no processo educativo sem considerá-los meros receptores, nos quais
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depositam conhecimentos e informações. No enfoque participativo valorizam-se os
conhedmâitos e exp^iêndas dos participantes, envoivendo-os na discussão,
identificação e bu^ de soiuções para problemas que emergem de suas vidas
cotidianas.

Serão mobilizados atores da rede, por meio da Comissão Intersetorial,
para acompanhamento da elaboração, validação e análise das informações e dados
aportados pelo diagnóstico, o que permitirá uma visão ampfieia dos problemas,
oportunidades e das propostas a serem considerados e para a construção do Piano
de Ação Decenal dos direitos de Crianças e Adolescentes.

As reuniõfô proporcionarão momentos de debate de dados primários e
secundários contemplados no diagnóstico, constituindo-se em um processo formativo
e informativo dos atores envolvidos. A partir de interações e trocas ^tabeleddas
entre os participantes, conquistaremos a sinergia necessária para viabilizar um
diagnóstico efetivamente participativo, que permita a construç^ e implementação
futura do Plano Municipal de Garantia dos Direitosda Criança e do Adolescente.

Outra estratégia metodológica a ser utilizada para conhecimento da
realidade será a realização de entrevistas com atores estratégicos d<s diversos
órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos e a Rede de Proteção. Por
meio da aplicação de questionários semiestruturados, com questões abertas e
fechadas, os ator^ poderão emitir opiniões sobre os resultados das políticas públicas
e dar sugestõ^ para a situaçãoda criança e do adolescentedo município.

Tendo em vista os procedimentos éticos e as melhores práticas de
pesquisa, o diagnóstico não reveiará nenhuma informação que possa identificar, nem
por inferência, nenhuma das pessoas ou casos investigados. Se houver conflito entre
a divulgação de um dado e a possibilidade de identificar sua fonte, o dado será
exciuído do sistema de avaliação em nome da preservação da individualidade da
fonte.

O direito à participação de aianças e adolescente vem ganhando lugar
nas políticas públicas destinadas ao píá)lico infanto-juvenil. O Eixo 3 do Piano
Decenal dos Direitos Humanos de Qianças e Adolescentes contempla o "Fomentode
estratégiase mecanismos que fiadiitem a partídps^o organizada e a iivre expressão
de aianças e adoiescentes, em e^pedai sobre os assuntei a eies rdadonadrx,
condd&ando si» condi^ pecoiiar de desenvoMmento, pessoas com d^kd&ida e
as (fíversidades de gêrmo, ori&ita^ sexual, cultural, &rdayrackd, rdigkjsa,
geradonai, territorialnadonalidade e opção poUtíca".

Sendo assim, propomos como estratégia metodológica a realização de
uma pesquisa de percepção com famílias e jovens do munídpio, visando garantir a
escuta qualificada deste público, que toá impacto ras propostas para a formulação
de políticas municipais voltade para este público.

Em síntese, a presente propoda terá as seguintes irnlicações
metodológicas:
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1. Processo amplamente participativo e transparente que inclua secretários
municipais, gestores, técnicos, profíssionais da rede, profissionais dos serviços,
conselheiros das polítíc^ sodais e coraelheiros municipais, conselhdros tuteiares e
profissionais do Sistema de Justiça.

2. Definição da agenda de trabalho compreendendo; reuniõ^ mensais com a
Comissão Intersetoiial r^ponsável pelo acompanhamento a aprovação das etapas
de elaboração do diagn^co social da atuação da criança e do adolescente.

3. No primeiro encontro deverão ser definidos os eixos do trabalho, ações/atividades,
metas, r^ponsabilidades, parcerias, avaliação para composição do diagnóstico,
cronograma, entre outros aspectos;

4. Prestar assessoria à distância à Comissão Intersetoríal nos intervalos dos encontros
preseiKiais (caso seja possrvd), no sentido de instrumentalizar e orientar o
trabalho;

5. Realização de entrevistas com os atores designados pela Comissão Intersetorial
com a partidpação de profissionais do CMDCA;

6. Definição e elaboração de questionários e instrumentais aplicáveis para a leitura de
cenário/diagnóstica, e pesquisa de percepção considaando as fases de elaboração,
divulgação, execução e acompanhamento do diagnóstico munídpal e a construção
do Plano Decenal;

7. Rnalização do produto: após todo o processo, índuíndo leitura prévia pelos atores
do Sistema de Justiça (Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública) e
dos Conselhos (Direitos, Tuteiares, CMDCA e COMAS), o diagnóstico e o Plano
Decenal serão enviados ao Conselho Munidpal dos Direitos da Qiarrça e do
Adolescente para apreciação e aprovação.

8. Realização de Seminário e eruxmtros ampliados com representantes do Sistema de
Garantia de Direitos, Secretarias, Conselhos, agentes e equipes Interprofissionals
(interlocutores privilegiados para a elaboração e acompanhamento de todo o
processo), encontros da Comissão Intersetoríal com representantes dos Conselhos
(CMDCA, COMAS e CTs), para apresentação dos resultados do diagi^tico e do
Plano de Ação.

13. Descreva as estratégias para a valorização da diversidade, a promoção
da equidade e da indusão smHai, e o combate ao preconceito e à
discriminação (de gênero, étnico-radal, de pessoas com defídênda, entre outjrx)

Dentre as estratégias para a valorização da diversidade, promoção da equidade e da
indusão social, e o combate ao preconcdto e à discriminação, propomos o que
segue:



Gerar e ampliar espaços de participação e representatividade dos públicos
tradicionalmente alvos de discriminação e preconcdto;
Considerar no diagnóstio) a ser realizado a^iectos ligados, direta e
indiretamente, à diversidade, à equidade, à indusão sodai, e ao combate ao
preconceito e à discrimina^;
Considerar a partrcipação e a escuta das famílias e jover» nos processos
construção e formulação propostos;
Garantir a presença e a paiüdpação de» movimentos e das entidades da
sociedade dvii que trabalham com os temas ligados à diversidade
Levar os temas sobre diversidade para os conselhos munidpais e espaços de
gestão munidpai;
Propor a realização de campanhas educativas de sensibilização nos canais
sociais da Prefeitura, bem como outros veículos de comunicação de que o
munidpio disponha;
Discutir como as escolas podem trabalhar e debater temas como preconceito,
racismo, violência entre outros, de forma impactar as ações estratégicas do
Plano nas ações das escolas e de outros eq>aços da comunidade;
Sugerir a realização de discussões, sessões (te cinema, palestias, rodas de
conversa nas escolas e outros espaços por onde circules crianças e
adolescentes;
Propor a aquisição e distribuição de livros temáticos para o público infanto-
juvenil que abordem as questões da valorização da diversidade, promoçãoda
equidade e combate ao preconceito.

14. Metas, resultad OS e produtos

Resuttaflà^ Indicadoffes %
1. SensOiffizaçio dos
dirigentes das instituições
que integram o Sistema
de Garantia de Direitas
(SGD) e dos gestores que
integram a Rede de
Proteção Sodal (RPS)
para abiarem de forma
qualificada na defesa e
promoção dos dir^os
humanos das crianças e
adolescentes

- Ao final do (sojeto 80%
dos atores envolvidos
sensibilizados e tendo
participado de pelo menos
uma das atividades
- 70% de freqüência dos

partfcjpantesda Comisão às
reuniõe
- 20 gestores e profissionais
entrevistados

-Mo màiimo 40 profissionais
participando do seminário de
apresentação do diagnóstico

- NO de participantes da
Comissão Intersânrial
- Grau de engajamento da
Comissão nas atividades
- NO de gestores,
autoridades e técnicos
entrevistados

- NO de participantes do
seminário de apresentação
do Diagnósiíoo

- Relação dos participantes
da Comissão Intersetorial
- Freqüência dos
partk^ntes às reuniões
da Comissão (listas de
presença)
- Sártese das reuniões

- Lista de presença dos
participantes no seminário
- Relatório de avaliação do
seminário

2. Fortalecimento das
articulações e
engajamento dos órgãos,
serviços do poder púl^co
e da sodedade civil e
usuários que compõem o
SGDea Redede

proteção Sodal no
processo de construção
do diagnóstico e nas
propostas para
formulação de políticas
pútrGcas

- 70% das organizações e
serviços envolvidos com 0
tema disponibilizandodados
de atendimento e

informações
- 70 % dos atores envolvidos
sensibaizados e participando
das atividades da Comis^
Intersâofiai
• 80% dos entrevistados

colaborando com as ações
do diagnóstico

- NO de organizações e
serviços que
disponibilizaram os dados e
informações
- NO de geâores,
autoridades e técnicos
entrevistados

- NO de Instituições
entrevistadas

- NO de participantes do
seminário de apreseitação
doDiagnóâk»

• Lista de presença das
atividades e miniões
- Relatório dos trabalhos
(b Comissão
- lista de presença dos
participantes no seminário
- Relatório com os
resultados do seminário

3.9ãematizaçãoda
opinSo dos diversos
atores entrevistados com

- Ao menos 20 entrevistas
realizadas com os atores
representativos do S(3>

- NO de entrevistas

realizadas
- (juaSdade das respostas

- Documento de
sistematização das
entrevistas
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Resultado ; -í.wMelas;: ^ lUdicailoies
a Indicação cbs
potencialidades,
ftagilidades do munidpio
e sugestões de
prioridadesdas pofiticas
públicas

-100% das entrevistas
sistematizadas e analisadas

sobre as potencialidades e
ftagIBdades do munidpio
- Adesão dos atores às
entrevistas

- Pertinência das sugestões
e prioridades para a
Política Munidpai dos
Direitos de Oianças e
Adolescentes

-Quadro das
potencialidades e
fiagUidadesapontadas
pelos atores entrevistados
- Quadro das sugestões
dadas pelos diferentes
atores entreviãados

4. Mapeamaito dos
recursos de atendimento
do município com
programas, projâos,
unidades e saviços
públicose i«o
governamentais

- 70% dos recursos das

políticas públicas de
atendimento, púbBoos e
privados, registrados e
mapeados

- N® de serviços,
progiaiitas e unidades
mapeados
- Qualidade das
informações

- Relatóriode mapeamento
dos recursos por reg@o da
cidade e área de atuado

5. Análise dos
Indicadores primários e
secundários do munidpio
que reflitam as condições
de vida das crianças e
adoíesoentes

-100% dos Indicadores

secundários coletados e
tratados

-100% dos dados primárias
aprovados pela Comissão
disponifaitizados, coiâados e
tratados
-80% de entidades
lesDondendo ao ouesttonáifo

-N® de indicadores

primários e secundários
coletados e analisados

-Qualittededa
apresentação gráfica dos
dados e informações
- N® de entidades
sBtematizadas

- Rel^ório de apresenta^
dos indicadores primáriose
secundários com tabelas,
gráficos,mapas e análises
- Relatátio avatlativo das
visitas

6. Análise dos
programas, projâos e
serviçosnecessários para
iazer frente às demandas
municipais

- Análise quali-quantítativa
das demandas de serviços
das políticas públicas

- N® e tipo de programas e
seviços necessários

- Relatório com anáDse das
demandas mimidpais e dos
recursos programas,

projetos e serviços
necessários para
atendimento da demanda

7. Identificação de
subsídios pata a
formulação da Política
Munidpai de Diieitos
Humanos de Oianças e
Adolescentes

-100% das entrevistas
realizadas compradas e
sistematizadas
-100% das reuniões

propoáUvas com a Comisão
compliadas e sistematizadas

-N® propostas
sístematízadas por me»
das aitrevistas

-N® propostas
sistematizadas por m^
das reuniões com a

Comissão

- Reldório das laopostas
apresentadas (por área)
para formulação da Política
Muniopai de Direitos
Humanos de Oianças e
Adolescentes por meio das
entrevistas

8. Ganhedmento da
percQ)^ das famíBase
Jovens do municqjio

- Estudo amostrai realizado e
amostra definida

- Piano da pesqutea
aprovado
- Questionáriovirtual
aprovado pela Comissão
- Ptano de aplicação da
pesqutea aprovado pela
Comissão
- 70% dos questionários
aplicados vaiOdados

. NO de questionários
aplicados e validados
- Grau de participa^ dos
profissionaisda rede

- Relatório sobre a
pesquisa de percepção das
famílias do município

9. Estruturação do
relatório final do
Diagnósticocom as
Indicações e
recomendações para a
elabcHaçãoda Política
Munidpai dos DIrdtos
Humanos de Crianças e
Adolescentes

- Um relatório final aprovado
pela Comisão contendo
todos os itens previstos no
Termo de Refiõênda

- Um Relatório finai
- QuaBdade do documento

- Relatório final
(flagramado em PDF

10. Saboração Ptano
Decenal dos Direitos
Humanas de Crianças e
Adolescentes

- Piano debatido e aprovado
peia comissão.

-Um Relatório final
- Qualidade do documoito

- S&rtEse das reuniões da
Comissão para a
construção do Ptano
- Relatótto do Plano

27
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15. Procedimentos para monitoramento das a^es e avaliação das metas e
dos resultados esperados com a execução da proposta:

O monitoramento e avaliação seião feitos pela Comissão Intersetorial,
através do planejamento detalhado do Plano de Trabalho e das reuniões periódicas
que serão realizadas no decorro* do processo.

16. Equipe técnica que execxitara a propostas: (ver cuiríajlos e cxrtífícadosde
capacidade técnica anexados)

Aequipe será composta por quatro profissionais com formação acadêmica
sólida, com doutorado, mestroto ou pós-gradua^ latu-senso nas áreas de
Psicologia e Administra^ Pública, que tenham, também, e ampla expoiênda na
realização de projetos de cunho social e vivência nas áreas de inclusão social e
«iucação.

Esses profissionais são responsáveis técnicos pela realização do trabalho,
planejam as ações, daboram os instrumentos de coleta de dack», realizam as
entrevistas e aplicam a pesquisa, analisam os dados, redi^m os relatórios e
assessoram diretamente a Comissão Intersetorial.

Ainda contaremos com profissionais de diferentes formaçõ^, mas com
experiência em técnicas específicas na área de informática, desenho de amostras,
compilação e tratamento de informações revisor e diagramador.

Seque a baixo a relação das oroftesionais da equipe fixa do proieto:

Nome Função
Itoras

trabalhadas

QuidiRca^/l
Esooiarii|ihxÍam

«mraiiiidos

Maria Angela
Leal Rudge

Coordenadora

Gestão da equipe
Planejamento das atMcbides
Elaboração de relatórios
Produção de conteúdo
Palestrante

120 hs/mês
Psicóloga

Bpecialista

Isa Maria

Ferreira da

Rosa Guará

Produtora de conteúdo
Pesquisa
Baboiação de textos e
relatórios
Construção de metodologia
Planejamento e participação
dos seminários
Palestrante

40 hs/mês
Pedagoga
Doutora

28
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Frandele de

Fátima Silva
Braga

Pesquisadora
Entrevistadora

Sistematizadora

Coleta de dados

40hs/mês
Assistente social

Mestre

Rubia Müttini

Pesquisadora
Entrevistadora
Sistematizadora

coleta de dados

40 hs/mês Jornalista

Ludana V.

Cury

Pesquisa documental
Sistematização de informações
Compilação de
dados/informações

40 hs/mês

Pedagoga
Especialista

Mestranda em

Educação

17. Or^mento necessário para a execução da proposta:

17.1. Valor total do projeto

O valor do presente trabalho, com duração de seis meses, é de R$
195.000,(K) (cento e noventa e dixx) mil reas). Neste valor e^o índuidas as
despesas com remuneração, transporte, hospedagem e allnentação da equipe do
Neca.

17.2. Detalhamento do orçamento do projeto

Função Esoolarida

cte

Carga
horária

Vínculo
Salário +
encarqos

NOde

meses

Valor

total

COord. Institucional ^perior 40/m PJ -0- 12 36.000

Coordenação técnica Especialista 120/m P3 -0- 12 60.000

Assistente técnica Doutora 40/m PJ -0- 12 36.000

Pesquisadoras Superior 120/m PJ -0- 11 30.000

Apoio administrativo Superior 40/m PJ -0- 12 9.600

Estatística Superior -0- PJ -0- 1 4.000

Revisão (8 produtos) Superior -0- PJ -0- 7 4.000

Diaqramacão Superior -0- PJ -0- 1 3.000

Informático Superior -0- PJ -0- 1 1.000

TOTi\l 183.600

17.2.2. Recursos Materiais
Descrição Quantidade Valor unitário NO de meses Valor total

Material de consumo Variável 100,00 12 1.200,00



17.2.3. Recursos Administrativos
Desak^ Quantidade Valor unitário NO de meses Valor total

Impressão de materiai e
Reiatórios

8 25,00 8 1.600,00

17.2.4. Comunicacã<>e IMvulaacão
Descrição Quantidade Valor unitário Noderneses Valor total

17.2.5. Alimentação e fiosoedaomn
Descrição Quantidade Valor unitário NO demeses Valor total

Refeição 50 50,00 8 2.500,00

Hospedagem 10 180,00 5 1.800,00

Tc^l 4.300,00

17.2.6. Transporte e loafetíca
Descrição Quantidade Valor unitário NO de meses Valor total

Transporte para o
Munidplo

15 viagens 250,00 9 3.250,00

Taxi (translado internos) 7 50.00 7 1.050,00

Total 4.300,00

17.2.7. Outras Despesas

Descrição Quantidade Valor unitário NO de meses Valor total

17.2.8. Impostos. Tax^ e Seauros

Descrição Quantidade Valor unitário NO demeses Valor total

17.2.9. Elaixnacão e Aaendammito
Descrição Quantidade Valor unitário N® de meses Valor total

30
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'®:>.

17.3. Cronograma de desembolso (Em reais)
ü r Mar T ÃBr 1 MÜ T Jun | ~~jüi |I Jan I Ffiv Aqo r S5 Õut I Nov I Dez

14.910,00

18. Prazo de execução
O prazo de execução da presente proposta é de 12 mes^ a contar da data

da assinatura do contrato.

São Paulo, 20 de outubro de 2020.

C« /Zo2J0OL_a.-^
Maria do Carmo Krehan

Diretora Administrativa e Rnanceira do
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ANEXO I-Cronograma de execução das açães - DIagnástico Sodal da Criança e do Adolescente e Elaboração do
Plano Deoenaf de Afumniio - Assodação de Fonnadores e Pesquisadores daÁrea da Criança e doAdolesoente - Meca

2021

Bxo
Hêst Hisa MásS Mes4 MsS Htod Mes7 HtoS M8*9

Más
10

Más
11

Hds
12

f-.:' •-í ConstniçSoe
apresentação do Ptano
debBbaOto

Produto: Entrega do
Plano de TiabaUio

1,'. '••• . '••^••,1 OilentacSes paia a
oonsUtulCSo da Comissão
Inteisetorlal

Produto: Entrega da
Minuta do Deoeto

CUeta e análise
documental e da produção
munidpal - Planos,
políticas, legislaçBes,
deiberaoBes e fesoluOSes

' • . . . ••• Produto: Relatóiioda
sislematizaçgo documental

í"•Vi.
Plane)amaito e reaOzaçSo
de entrevistas com os

atores do SGD e da Rede
de PiotecSo Sodal

• :•

Produto: Relatáiiode

entrevistas

Levantamento de dados

primários e seoundártas do
municirio

S Elatxjração de texto
ptefimlnar do relaCárIo

P.;: •:

levantamento das
instituIçSes de
atendimento de crianças e
adolescentes



....•••'-J

:••••••C•••.
ElaboratSodetadD
preCmlnardoretatórto
Produto:Relatórioda
anáGsedecontextooom

dadosprimário;,
seaindiSrioseinstftuIçBes
domunkfolo
PbmlamentoerealizacSo
desemináriopara
apresentaçáodoresuItBdo
doIMaonásttmMunicipal
PlanejamentoevalidaçSo
dodesenhodapesquisa
omnfomOias:amostra.
InstrumentalconstnicSo
defenamentavirtual

A|rilcaç3odapesquisade
percepcao

Ai^lisedosdadose
eiatioracáoderelatórioda

Produto:Relatóriooom
osresultadosdapesouisa

Planejamentodematerial
paraaconstJuçSodoPiano
Deoenal
ReaGacSodereunSes
paraaconstruçãodoPlano
oamoCHDCA
Enouitrodeapresentação
doPbnoemsuaversão

final
Produto:Relatóriodo
PbnoDecenal
Revisão,ifiagramação,
edtoração,teaãzaÇãodo
projetootáfioD

Produto:entregado
Relatóriofinal



Anexou
Equipe téaiica tfo NEGA-r DiagnosticoSocial e Plano Deoenal de

Alumínio

Maria Angela Leal Rutfge
Psicóloga com Pós-graduação lato sensu e espedaliza^o em Psiquiatria,
Psicologia e Psicanáliseda Infância.
Diretora de Assistência Social em São José dos Campos e Secretaria Municipal
da Criança e do Adolescente em Bragança Paulista.
Depois de se formar começou a sua trajetória na área da infância e juventude
ao ingressar na Funabem (Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor) e depois
no seu sucedâneo CBIA (Centro Brasileiro para a Infânda e Adoiescência). Foi
Assessora de Pianejamento da Febem/SP.
Participou como consultora na elaboração da proposta de Avaliação e
Monitoramento do Sistema Nacional Sodoeducatívo (Sinase) para
estabelecimento de princípios para a execução das medidas e programas de
atendimento voltados a adolescentes infratores.

Foi formadora do Projeto Educação e Qdadania, desenvolvido pelo Cenpec em
parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo e a Febem/SP, visando ao
atendimento dos adolescentes privados de liberdade em Internado provisória.
Trabalhou no Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e
Ação Comunitária) como assessora da coordenação geral e como coordenadora
de Documentação, Informação, Monitoramento e Avaliação.
Assessorou vários municípios no processo de elaboração de Planos Decenals
Municipais de Atendimento Socioeducatívo e na elat}oração dos Planos Decenals
dos Direitos de Crianças e Adolescentes.
Hoje no NECA atua como pesquisadora associada e formadora na área das
políticas públicas voltadas para a garantia de direitos da infância e da
juventude.

Isa Maria F. Rosa Guará
Mestre e Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo - PUC (Tese: O crime não compensa, mas não admite falha: padrões morais
de adolescentes autores de infração).Graduada em Pedagogia pela Faculdade de
RIosofia, Letras e Ciências Humanas de São José dos Campos - UNIVAP - SP, pós-
graduada em Psicopedagogia pelo Instituto Sedes Sapientiae - SP. FOI professora da
UNIAN - Universidade Anhanguera de São Paulo na docência e pesquisa do Mestrado
Profissional Adolescente em Conflito com a Lei, na Coordenação do Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Socioeducação- NEPSE e na graduação em Pedagogia. Foi
editora da Revista Cadernos Cenpec- edites impressas e da Revista Brasileira
Adoiescência e Confiituaiidade. Participa do Conselho de Administração do CENPEC-
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária e do
Conselho Con^ltivo do IBDCRIA- Instituto Brasileiro do Direito da Criança e do
Adolescente. É sócia fundadora e membro do Comitê Gestor e da Diretoria da
Associação de Pesquipdores dos Núcleos de Estudos e Pesquisas da Criança e do
Adolescente- NECA. É Coordenadora do HCE-BRASIL- Federação Internacional de
Comunidades Educativas no Brasil. Atua como docente, pesquisadora e assessora de
programas e projetos na interface educação, educação social, justiça e assistência
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social nas áreas de formação, avaliação, pesquisa, gestão e implementação de
projetos e políticas públicas.

Franciele de Fátima Silva Braga
Graduada em Serviço Social pela Pontífícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-
SP (2016), Mestre em Sen/iço Social pela PUC-SP (2020) e em Avaliação e Gestão de
PolíticasSociais pela UniversitéGrenobie-Aipes, França (2020).
Desenvolveu trabalhos como pesquisadora pela Associação dos Pesquisadores e
Formadores na Área da Criança e do Adolescente (NKIA) emtemáticas relacionadas
à crianças e adolescentes em situação de risco. Atuou no Projeto "Laços" da
Associação Moradia Civil "Casas Talguara" que visava a reintegração familiar de
Crianças e Adolescentes em situação de acolhimento institucional (2013-2014).
Atuou no Centro de Estudos e Editora Myrian Veras Baptista como assistente técnica
de editoração, apoio técnico aos cursos e responsável pela organização do acenro
documental, bibliográficoe audiovisual "Professora Myrian Veras Baptista.

Rubia Muttini

Graduada em Jomalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UF^). Com
experiência no acompanhamento de demandas no auxílio à produção de documentos
de interação, edificação e organização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente e melhoria da sua governança no município dentro do programa
VIA com apoio da NEXA Recursos Minerais (MG) nos municípios de São Gonçaio do
Abaeté e Paracatu, Minas Gerais.
Coordenação da articulação das instâncias públicas governamentais e da sociedade
civil para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente no projeto de
Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente de São
Gonçaio do Abaeté (MG). Mapeamento de instituições, aplicação do diagnóstico de
violações contra crianças e adolescentes, criação de agenda positiva, plano de
comunicação, treinamento de agentes, palestra sobre o tema e mobilização para
ações de enfrentamento na aplicação de Diagnóstico Social Participativo (DSP).
Projeto executado em parceria com o Instituto Votorantim.
Execução do Diagnóstico Socioambientai Participativo (DSAP) com aplicação de
entrevistas, reuniões com grupos de famílias e representantes de instituições
públicas em 27 cidades do Vaiedo Paraíba no Estado de São Paulo.
Planejamento estratégico de comunicação, treinamento de equipes da empresa e
servidores das secretarias municipais e confecção de manuais para implantado de
sistema de prontuário eletrônico em unidades de saúde do munidpio de
Caraguatatuba (SP).

Luciana Vítor Cury
Pedagoga, mestranda em Políticas Públicas de Educação na UNIGD, com
Especializado em Escoiarização e Diversidade (FEUSP).
Foi Diretora do Departamento de Educado Infantil da Prefeitura Municipal de
Araçariguama/SP e Diretora do Projeto ''Despertar" trabalhando com o
acompanhamento da Política Municipal de Inclusão da pessoa com deficiência na
escola.

Trabalhou como consultora em diversos projetos do setor no processo de apoio à
implementado de políticas públicas de educado e no Senac na coordenado da área
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de cursos de Educação, voltados para o desenvolvimento profissional de professores
e demais profissionais ligadas à área. Trabaihou na área de Educação Comunitária
para o Trabalho, implementando programas visando à inclusão social de jovens e
adultos na cidade de Campinas e região.


