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RESOLUÇÃO Nº 008 / 2023 

 

Dispõe sobre a convocação da 4ª Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança do 

Adolescente do Município de Mocajuba/PA 

e dá outras providências.  

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

- CMDCA, de Mocajuba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 

3.070/2013, e por maioria de seus membros; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 227, de 19 de maio de 2022, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que dispõe sobre a convocação da XII 

Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº. 090/2022-CEDCA/PA de 12 de julho de 2022, que que 

dispõe sobre a convocação da XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente; 

 

RESOLVE:  

 

Art.1º Convocar a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Munícipio de Mocajuba/PA para discussão e deliberação da Política Municipal para a 

construção de propostas voltadas à afirmação do princípio da proteção integral de crianças e 

adolescentes nas políticas públicas. 

 

Art. 2º A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no 

dia 24 de março de 2023, no horário das 08h:00m às 12h:00m e das 14h:00m às 17h:00m, na 

cidade de Mocajuba. Que será realizada na Escola Estadual de Ensino Médio “Benedita 

Marilda”. 

 

Art. 3º O evento tem como tema central a "Situação dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes em tempo de pandemia da COVID-19: violações e vulnerabilidades, ações 

necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à 

diversidade".  

 

Art. 4º A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente está estruturada 

em 05 eixos temáticos:  

 

Eixo I: Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto 

pandêmico e pós-pandemia;  

Eixo II: Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia de COVID-

19;  
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Eixo III: Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de 

discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, 

durante e após a pandemia;  

Eixo IV: Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de 

políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes 

considerando o cenário pandêmico;  

Eixo V: Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes 

durante e após a pandemia de COVID-19.  

 

§ 1º Finalizada a conferência municipal, a Comissão Organizadora Municipal deverá 

encaminhar para a Comissão Organizadora Estadual, em até 15 dias após o término da 

conferência, cujo relatório deverá conter o registro sobre o processo de realização, a delegação 

eleita para a etapa seguinte e as propostas elaboradas pela conferência. O Relatório final deverá 

ser enviado por meio eletrônico: cedca.pa@gmail.com, em formato PDF e word (texto 

editável). 

§ 2° Na conferência estadual não serão apresentadas propostas novas, devendo observar a 

importância de propostas que devam ser rediscutidas para melhor contemplar a diversidade dos 

municípios.  

 

Art. 5º Estão habilitados a participar da 1ª Conferência Municipal representantes do Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD), composto por conselheiros dos direitos da criança e do adolescente, 

conselheiros tutelares, representantes do sistema de justiça, fóruns e redes de promoção, 

proteção, defesa e controle social de direitos dessa população, rede de atendimento e sobretudo 

crianças e adolescentes. 

 

Art. 6º A escolha de Delegados Municipais para a XI Conferência Estadual e a XII Conferência 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, obedecerá às Resoluções nº 227, de 19 de 

maio de 2022 do CONANDA, como também os documentos orientadores do CONANDA, 

neste sentido, a Comissão Organizadora da XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente do CEDCA\PA. Dar-se-á da seguinte forma: 

 

I – Os critérios para a eleição de delegados (as) para participação na etapa Estadual deverão 

obedecer, a partir desta orientação, o seguinte:  

a - 02 conselheiros de direitos garantindo a paridade;  

b - 01 conselheiro tutelar do Município;  

c - 01 Movimentos Sociais;  

d - 01 Sistema e Justiça;  

e - 01 representantes da Rede de Atendimento;  

f - 01 do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;  

g - 01 Adolescentes ou crianças por municípios. 

 

§ 1º A escolha de delegados que participarão da XII Conferência Nacional, será definida dentre 

seu respectivo segmento, por critério estabelecido em plenária dos mesmos, em momento 

próprio, dentro da programação da conferência municipal e da XI Conferência Estadual.  

 

§ 2º Serão eleitos (as) delegados (as) suplentes até o mesmo número dos (as) delegados (as) 

titulares de cada segmento. A substituição do delegado titular pelo suplente, para participação 
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na XI Conferência Estadual e XII Conferencia Nacional, dar-se-á mediante ofício, com 

justificação de impedimento por parte do titular com prazo máximo de 5 (cinco) dias após a 

realização da conferência Municipal e Estadual, para que não haja nenhum prejuízo para a 

execução da etapa nacional. por meio eletrônico: cedca.pa@gmail.com, e obrigatoriamente 

enviado em formato impresso para o endereço do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente: Avenida Almirante Barroso, 1765, Centro Integrado de Inclusão e Cidadania 

– Bairro: Marco, Belém - Pará, CEP: 66.093-020. 

 

§ 3º O delegado suplente só participará da XI Conferência Estadual e XII Conferência Nacional 

na ausência do respectivo titular, conforme parágrafo anterior. 

 

Art. 7º À Comissão Organizadora Municipal do CMDCA, instituída pela Resolução 003/2023, 

compete:  

I - Organizar e coordenar o Processo da 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente;  

II - Definir seu plano de ação e metodologia de trabalho;  

IV - Elaborar documento orientador contendo as diretrizes para a realização da Conferencia 

Municipal;  

V - Elaborar a proposta metodológica e a programação da Conferência Municipal;  

VI - Apoiar a construção da metodologia de sistematização das propostas provenientes das 

etapas das pré-Conferências;  

VII - Fomentar a participação de crianças e adolescentes com proteção em todas as etapas do 

processo conferencial;  

VIII - Dirimir as dúvidas e questionamentos a respeito do processo conferencial.  

 

Art. 8º Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, prover os recursos 

financeiros, humanos, logísticos e de acessibilidade para:  

I - A participação de Conselheiros do CMDCA na Conferência Municipal;  

II - A realização da 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;  

III - A mobilização e participação da delegação do Município na XI Conferência Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e a participação da Delegação do Município na XII 

Conferência Nacional em Brasília, conforme critérios estabelecidos no "Documento Orientador 

para as Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado do Pará".  

 

Art. 9º Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS e ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA a adoção das providências necessárias ao 

cumprimento desta Resolução.  

 

Art. 10 Garantir a participação de crianças e adolescentes de segmentos diversos em todas as 

etapas da 14 Conferência Municipal, de acordo os critérios definidos no "Documento 

Orientador para as Conferências Municipal, Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente". 

 

Art. 11 Esta Resolução não esgota o tema, podendo ocorrer eventuais complementações e até 

mesmo alterações que se fizerem necessárias a partir de subsídios do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, Conselho Estadual dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – CEDCA/PA ou deliberações deste Conselho.  
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Art.12 Quaisquer dúvidas ou informações devem ser feitas por e-mail assisemas@gmail.com 

ou na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.  

 

Art. 13 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias.  

 

Mocajuba/PA, 09 de março de 2023. 

 

 

 

IVANI DA SILVA PEREIRA 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 


		2023-03-09T09:30:47-0300
	IVANI DA SILVA PEREIRA:66244110234




