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Este documento contém:

Uma lista dos desafios prioritários.

Um mapa de ativos da Rede Municipal.

Cinco políticas para fortalecer a garantia de direitos.

Uma análise de viabilidade técnica, política e financeira.

A visão de futuro do SGDCA 2020.

O plano de ação para fazer as coisas começarem a acontecer.

...e muito mais!



Importante

Este documento é parte de uma série de documentos produzidos durante 
o Diagnóstico e não deve ser considerado isoladamente. Para 
compreendê-lo completamente é necessário também considerar o 
conteúdo dos seguintes relatórios:

• Relatório da Oficina de Alinhamento, realizada em 15/03/2018.

• Quadro Orientador com os Indicadores do SGDCA de Indaiatuba.

• Relatório da Oficina com Técnicos, realizada em 31/08/2018.

• Relatório da Oficina com Dirigentes, realizada em 21/09/2018.

• Relatório da Oficina com Comunidade, realizada em 09/10/2018.

Eles estão disponíveis em http://indaiatuba.municipiovivo.com.br/

http://indaiatuba.municipiovivo.com.br/


O produto do Diagnóstico é um conjunto de 
políticas para melhorar a vida das crianças.

O Diagnóstico da Garantia dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes de Indaiatuba, SP, 
versão 2018, entrou na sua fase final. 

Nos dias 27 e 28 de outubro de 2018, realizou-
se, na Escola Ambiental Bosque do Saber, a 
Oficina de Planejamento, a partir dos dados 
colhidos junto a múltiplas fontes locais e 
nacionais e as discussões ocorridas entre os 
técnicos, os dirigentes e a comunidade.

Os objetivos da Oficina eram:

- Facilitar a apropriação do Diagnóstico,
- Formular políticas de garantia de direitos,
- Alinhar um plano de ação de curto prazo e
- Fortalecer relações dentro do SGDCA.

Participaram da oficina 20 pessoas da rede, 
que atenderam à convocação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA. 

A coordenação da Oficina foi feita pela ORION,  
representada por Lícia Fígaro, Giany Póvoa e 
Antonio Luiz de Paula e Silva.



O planejamento foi participativo, em rede, para 
mobilizar inteligência coletiva.

A metodologia da Oficina seguiu quatro 
etapas: apropriação, priorização, 
cocriação e plano de ação.

Inicialmente, todos os participantes 
puderam revisar os dados e indicadores 
do diagnóstico, disponíveis no portal 
indaiatuba.municipiovivo.com.br . 

Durante a oficina, foram propostas 
atividades realizadas individualmente, 
em pequenos grupos e em plenária, 
utilizando-se de metodologias 
participativas que mobilizam a 
capacidade crítica e criativa de cada 
pessoa e a inteligência coletiva. 

O presente documento é uma 
compilação das principais ideias 
discutidas na Oficina e os 
encaminhamentos escolhidos. 

https://indaiatuba.municipiovivo.com.br/


O maior desafio é o uso abusivo de drogas lícitas e 
ilícitas entre crianças e adolescentes.

O primeiro produto da Oficina 
de Planejamento é uma lista 
dos desafios prioritários do 
SGDCA de Indaiatuba, em 
ordem de importância.

Após considerarem o quadro 
de indicadores, a opinião dos 
técnicos, dirigentes e 
comunidade de Indaiatuba, o 
grupo presente concluiu que os 
seguintes desafios precisam ser 
enfrentados:

1) Uso abusivo de drogas 
lícitas e ilícitas entre 
crianças e adolescentes.

2) Políticas públicas 
fragmentadas entre setor 
público e privado.

3) Abandono/evasão escolar 
de jovens de 15 a 17 anos.

4) O abandono, negligência e 
maus tratos por parte de 
pais e responsáveis (que 
ocasionam aumento do 
número de acolhimentos 
institucionais).

5) Rede de ensino encontra-
se impossibilitada de 
atender as condições 
básicas de ensino.

6) Alta demanda, equipe 
reduzida e filas de espera 
representam demanda 
reprimida (especialmente 
os casos graves).

7) Monitoramento dos dados 
relacionados a suicídio, 
auto mutilação, abuso 
sexual e gravidez na 
adolescência não 
correspondem à realidade.

Outros desafios foram apontados, 
mas tiveram menor peso na 
priorização: a vulnerabilidade 
econômica habitacional de famílias 
desabrigadas eventualmente, a 
família atendida na emergência (de 
forma emergencial), a concentração 
de equipamentos em um mesmo 
território (dificultando o acesso à 
população), a existência de vagas 
sobrando em núcleos esportivos e 
culturais (devido à dificuldade de 
locomoção), espaços comunitários 
ociosos de atividades em parceria 
com o poder público e a segregação 
da população em alguns bairros.



O mapa de ativos revela: a cidade tem uma ótima 
infra estrutura e rede de serviços.

O segundo produto da Oficina de 
Planejamento é um mapa de 
ativos da rede municipal. Ativos 
representam a riqueza disponível 
no SGDCA, que pode ser utilizada 
estrategicamente para o 
enfrentamento dos desafios e 
para alavancar as políticas e 
iniciativas prioritárias. 

Além do Fundo Municipal, com 
saldo de mais de R$800 mil, os 
seguintes ativos foram mapeados:

✓Ampla estrutura física em 
funcionamento.

✓ Sistemas de informação 
implantados.

✓Usuários interessados.

✓A cidade possui recursos 
financeiros.

✓Programas preventivos e 
interventivos anti-drogas.

✓Boa rede de atendimento 
público e privado.

✓ Implantação do 2º Conselho 
Tutelar e sistema Siacad.

✓ Flexibilidade de acesso à 
gestão.

✓ Indaiatuba é bonita, boa de se 
viver e traz boas 
oportunidades.

✓CMDCA e Rede respaldados 
pelo Diagnóstico.

✓O SGDCA é completo e ativo.



Da cocriação, emergiram 5 diretrizes para 
ampliar a garantia de direitos em Indaiatuba:

Num espírito de cocriação, diversas ideias foram levantadas e consideradas para fortalecer a garantia 
de direitos da crianças e adolescentes no contexto apontado pelo Diagnóstico. 

Do conjunto de ideias, foram extraídas as políticas ou diretrizes estratégicas abaixo para orientar o 
trabalho da Rede nos próximos 2 anos. Este é o terceiro produto do Planejamento. Parte-se do 
princípio que, se essas políticas forem adotadas pela Rede, o quadro apontado pelo Diagnóstico 
sofrerá uma importante evolução. 

As políticas abaixo terão efeito normativo à medida que forem adotadas pelas diferentes instituições 
que compõem a Rede, evidentemente.

1

Promover 
capacitações 
contínuas que 
conduzam a novas 
práticas de 
trabalho com as 
famílias.

2

Promover a 
reorganização dos 
serviços da rede e 
a qualificação 
profissional tendo 
a família como 
foco.

3

Fomentar projetos 
na rede estadual 
de ensino que 
promovam a 
integração entre 
famílias, alunos, 
professores e 
rede.

4

Desenvolver um 
sistema 
informatizado que 
integre os demais 
sistemas da rede.

5

Multiplicar e 
qualificar as ações 
de prevenção ao 
uso de drogas 
com crianças e 
adolescentes 
conjuntamente 
com a rede.







Os seguintes riscos técnicos, políticos e 
financeiros precisam ser considerados:

O quarto produto da 
Oficina de Planeja-
mento é uma análise 
de viabilidade, para 
fundamentar a cons-
trução de uma visão 
de futuro realista e 
motivadora.

Os principais riscos 
apontados para a 
efetivação destas 
diretrizes são: 

➢Quebrar 
paradigmas sobre 
as famílias e aceitar 
as famílias com 
suas 
características.

➢Não conseguir 
monitorar e medir 
resultados.

➢ Será preciso fazer o 
novo além do que 
já é feito.

➢Resistência política 
à restruturação.

➢Não há vontade 
política no estado.

➢ Interesses políticos 
e financeiros na 
implantação de 
serviços.

➢Conflito estrutura / 
profissional.

➢Baixa participação 
das OSCs e poder 
público em 
reuniões 
convocadas pelo 
CMDCA e suas 
comissões.

➢As políticas 
demandam grande 
capacidade de 
articulação.

➢A escola estadual 
pode não querer a 
integração.

➢A viabilidade 
tecnológica precisa 
ser confirmada.

➢Há vontade de 
conhecer e mostrar 
a realidade / 
verdade?

➢ Limites para a 
contratação de 
profissionais.

➢Cuidado para não 
multiplicar ações 
que talvez não 
estejam 
funcionando.



Há oportunidades que podem ser bem 
aproveitadas na implementação das políticas:

As principais oportunidades 
identificadas são: 

➢ Não estamos partindo do zero e 
só precisamos conhecer bem o 
que já existe.

➢ Utilizar verbas já existentes e 
destinadas aos conselhos para 
capacitação.

➢ Há coisas que já estão sendo 
executadas (e podem servir de 
ponto de partida).

➢ Existe fomento para a formação 
partir da supervisão direta do 
trabalho cotidiano.

➢ Listar necessidades de 
capacitações e seus objetivos é 
simples.

➢ Aproveitar o conhecimento e 
experiência das organizações.

➢ Há recursos vindos da 
participação do imposto de renda 
das indústrias.

➢ Inserir a indústria nos serviços 
junto à rede.

➢ Destinação de recurso para 
aquisição de sistema.

➢ Existe corpo técnico capacitado 
no DEPIN.

➢ A implantação de sistemas 
enfrenta pouca resistência.

➢ É possível obter suplementação 
orçamentária para algumas 
diretrizes.

➢ Conhecer melhor e reorganizar 
os recursos que já são utilizados 
pode ser um bom começo.

➢ Está mais fácil fazer parcerias com 
o setor privado em campanhas 
visando o colaborador e a 
comunidade.

➢ A legislação permite envolver o 
Ministério Público, o Poder 
Judiciário e Delegacias. 



Em 2020, houve redução no índice de uso de 
drogas, suicídios, gravidez precoce e abuso sexual.

O quinto produto da 
Oficina de Planeja-
mento é uma visão de 
futuro do SGDCA, 
expresso em 
manchetes de jornal 
do final de 2020: 

➢Rede pública e pri-
vada introduzem 
novas práticas de 
trabalho no atendi-
mento às famílias.

➢As famílias estão 
fortalecidas e pas-
sam a ter atendi-
mento individual e 
grupal no mesmo 
dia em que frequen-
tam os serviços.

➢A família torna-se o 
foco do serviço 
público municipal.

➢Há significativa 
melhora na presta-
ção de serviços às 
famílias em atenção 
às suas diferentes 
características e 
necessidades.

➢ Se a família não 
pode vir até o 
serviço, há uma 
equipe qualificada 
que vai até ela.

➢Aplicativo permite o 
acompanhamento 
do atendimento na 
rede pública.

➢Revolucionou-se o 
modelo de escola 
que transformou a 
vida de muitos 
alunos.

➢O IDEB de 
Indaiatuba é o 
maior do Brasil, 
proporcionando 
excelência ao 
ensino no 
município.

➢Foi diagnosticado 
redução do índice 
de consumo e 
acesso ao álcool, 
tabaco e outras 
drogas.

➢Pesquisas mostram 
redução de 
consumo de drogas 
por jovens.

➢21 escolas 
estaduais do 
município 
participam de 
campanhas de 
prevenção às 
drogas.

➢120 empresas 
colaboram com 
ações de prevenção 
e combate às 
drogas.
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É possível fazer melhor: o resultado virá de um 
trabalho integrado.

A visão de futuro do SGDCA contém as seguintes opções 
e princípios: 

➢ Impacto se refere a resultados na qualidade de vida e 
a satisfação dos usuários.

➢ O projeto ideal é aquele que atinge toda a 
comunidade, que contribui e pode fazer parte.

➢ É essencial que cada um acredite na sua capacidade: 
quando todo mundo acredita, faz acontecer.

➢ A mudança real é aquela que se concretiza no dia a dia 
do trabalho e nos seus resultados.

➢ No trabalho integrado, mesclam-se as diversas 
iniciativas: o sistema, a conferência...

➢ A estrela-guia é construir uma sociedade mais justa e 
um sistema que se conversa.

➢ Uma integração perfeita na rede de atendimento 
público e privado só virá com o trabalho junto.

➢ Impacto social é possível e é tudo isso: 
empoderamento, geração de oportunidades aos 
menos favorecidos e alegria.

➢ Quando a rede se comunica e conversa, os resultados 
são possíveis, positivos e vêm com simplicidade.

➢ Tanto o fator motivacional individual, quanto o 
coletivo fazem diferença. 
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O que Como Quem Quando Por quê?

Sugerir política de 
integração entre os sistemas

Pré-consulta ao DEPIN, 
pesquisa de campo, 
desenvolvedor e custo 
aproximado

Manoel e Matheus Reunião do CMDCA de 
11/Dezembro/2018

É fundamental para um melhor aproveitamento 
da rede.

Estudo do Diagnóstico Leitura qualificada Conselheiros T. e D. Dezembro/2018 Para uma visão geral de todos os conselheiros.

Reunião com a rede pública 
e privada para a divulgação 
da proposta de trabalho

Convidar todos os 
trabalhadores para reunião 
informativa

CMDCA, Secretarias, 
OSCs, Conselhos de 
Direitos, Técnicos do 
Fórum

Dezembro/2018 Apresentar a ideia dessa nova proposta de 
trabalho com agendamento de data para 
capacitação dos técnicos e trabalhadores.

Mapeamento das 
organizações envolvidas

Convocação para 
apresentação do P.A. às 
lideranças do Poder Público e 
Privado, ONGs e Direção de 
Ensino

COMAD, CMDCA, 
voluntários e 
profissionais da rede 
pública

Dezembro/2018 Em razão da necessidade de ações preventivas ao 
uso de drogas, assim cumprindo dever da 
sociedade como um todo e garantindo os direitos 
da criança e adolescente previsto no ECA.

Escrever Projeto de Ações 
para apresentação (anexar 
leis mun. / est. 

1º Encontro com lideranças
Busca de Parcerias
Slides, material impresso

COMAD, CMDCA, 
voluntários e 
profissionais da rede 
pública

Janeiro/2019 Em razão da necessidade de ações preventivas ao 
uso de drogas, assim cumprindo dever da 
sociedade como um todo e garantindo os direitos 
da criança e adolescente previsto no ECA.

Elaborar apresentação oficial 
do projeto

Utilizando dados do projeto 
piloto elaborado pelo 
Educandário / Manaem

Feanic Janeiro/2019 Para tornar os objetivos claros e necessidades 
definidas.

Agendar apresentação do 
projeto com Poder Público e 
Diretoria de Ensino

Via CMDCA, enviar ofícios 
para o prefeito, vereadores, 
deputados, secretários.

CMDCA Janeiro/2019 Discutir viabilidade técnica, financeira e política.

Capacitação para técnicos e 
trabalhadores da área 
(Famílias)

Contratação de profissional -
os trabalhos do dia para todos 
os trabalhadores envolvidos.

Capacitador, 
secretarias, OSCs, 
técnicos do Fórum, 
CMDCA

Janeiro/2019 Subsidiar os profissionais nas ações estratégica 
para realização de novas práticas de trabalho com 
famílias.

Os próximos passos são os mais importantes 
porque colocam o plano de ação em prática.



O que Como Quem Quando Por quê?

Divulgação do Diagnóstico Palestra CMDCA para a Rede Janeiro/2019
2ª quinzena

Conscientização e sensibilização da importância 
das ações identificadas no Diagnóstico.

Destinar recursos do FUNCRI 
para executar diretriz do 
Diagnóstico relativa ao 
ensino estadual

Definição em resolução do 
CMDCA

CMDCA Fevereiro/2019 Para viabilizar as ações dessa diretriz.

Escrever Projeto de Ações 
para apresentação (anexar 
leis mun. / est. 

Captação de recursos em 
empresas e divulgação na 
comunidade e imprensa

COMAD, CMDCA, 
voluntários e 
profissionais da rede 
pública

Fevereiro/2019 Em razão da necessidade de ações preventivas ao 
uso de drogas, assim cumprindo dever da 
sociedade como um todo e garantindo os direitos 
da criança e adolescente previsto no ECA.

Definir métodos / ações de 
captação de financiamento 
para implantação em outras 
escolas

Reunir equipes do Poder 
Público que possam auxiliar 
na mobilização de indústrias, 
emendas parlamentares, etc.

CMDCA Fevereiro/2019 Para viabilizar as ações dessa diretriz.

Formar GT com membros 
dos conselhos e secretarias

2 membros dos conselhos e 
secretarias

CMDCA Fevereiro/2019
1ª quinzena

Levantamento das propostas para reorganização 
dos serviços e qualificação profissional.

Implantação de 3 projetos 
pilotos

Escolhendo 3 serviços 1 OSC, 2 serviços 
públicos (social e saúde)

Fevereiro/2019 Para avaliação e monitoramento do projeto.

Iniciar implantação de 
projeto piloto em escola 
estadual

Através da aplicação dos 
projetos do Educandário e 
Manaem inscritos no Instituto 
CPFL

Equipes Educandário e 
Manem

A definir: aguardando 
resultado do Edital

Aferir aplicabilidade dos planos e propor revisão /  
melhorias.

Com planos de ação breves, o CMDCA se mantém 
atualizado, flexível e fiel ao que se propôs.
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Participaram desta Oficina:

▪ Acari Quintino

▪ Adriana Schoendorf

▪ Bruno Bergamo

▪ Daniela Pecht

▪ Dorival Marcino

▪ Elisabete Camil

▪ Eva Ferreira

▪ Flávia Araújo

▪ Gérson Vieira

▪ Josiane Martins

▪ Manoel Fernandes

▪ Matheus Silva

▪ Michele Carvalho

▪ Patrícia Bramaglion

▪ Roselene Castro

▪ Sandra Moraes

▪ Silviá Garcia

▪ Valdir Simonelli

▪ Vivaldo ...

▪ Viviane Brandão
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