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Ata 250 - Aos vinte e tês dias do mês de novembro de dois mil e dezoito (23 /11/2018)
as 7h56min deu-se início a IX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Rio BrilhanteÀrÍS, com o tema:

"Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências", o cerimonial
apresentou o objetivo e eixos desta Conferência, agradeceu a presença de todos,

crianças, adolescentes. professores, Conselheiros Tutelares, funcionários públicos e

passou-se a composição da mesa de autoridades: convidando o Presidente do CMDCA
o Sr. Roger Trindade Correa, a Secretiíria Municipal de Finanças Cristiane Marques da

Silva nesse ato representante do Prefeito Municipal Donato Lopes da Silva, o

palestrante convidado desta Conferência o Professor Sr.Ricardo Silva Giglio Júnior, a

Secrelária Municipal de Assistência Social Sandra Caroline E. Cottica, o Vereador
jovem Adrian Romualdo de Lima e o vereador Éverton Cristiano. O Sr. Marcos

Rodrigues, mestre de cerimônias após a composição da mesa de autoridades, convida a

todos para a entoação do Hino Nacional Brasileiro. Passou-se para o pronunciamento

das autoridades da mesa. Primeiramente, o Sr. Roger Trindade Conea, Presidente do

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cumprimentando a mesa

de autoridades e a plenária, apresentou a temática central, expondo a necessidade das

discussões como estas em conferências. Desejou bom trabalho a todos, com proveitosas

discussões, declarou aberta a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente as 08h13 min. Em seguida a palavra foi concedida ao vereador Everton

Cristiano desejando bom dia a todos, que afirmou que gostaria que houvesse mais
participantes, agradecendo a presença de todos, destacou a temática do orçamento,

desejando que houvesse mais orçamento disponível para investimento nas politicas de

assistência social para crianças e adolescentes. Destacou as necessidades que o

municipio necessita de investimentos quanto ao avanço do número de adolescentes em

conflito com a lei, informando que estará protocolando junto a Câmara Municipal um

Projeto de Lei que busca ter nas escolas como atividade extracurricular o estudo da Lei

Maria da Peúa. Colocou-se a disposição para futuros atendimentos. O Vereador Jovem

Adrian Romualdo de Lima, cumprimentou a mesa em nome da vereadora jovem Ingrid
e do vereadorjovem Guilherme, cumprimentou a plenária, discorreu sobre a fase da

inüncia e da adolescência, sobre as responsabilidades dos jovens, da criação das

políticas públicas, investimento, orçamento, prevenção, proteção, agradeceu a presença

de todos e solicitou que fossem participativos. O cerimonial justificou a ausência do

delegado Guilherme por motivos de agenda. A gestora municipal de Assistência Social

Sandra Caroline, ao fazer uso da palavra, cumprimentou as autoridades da mesa e a

plenriLria, desejando boas vindas, destacando satisfação ao receber os participantes e

convidados, para que com essa Conferência se fortaleça as políticas para Criança e

Adolescentes. Falou sobre a participação dos vereadores jovens nos debates dos eixos.

Sobre todas as conferências, e nesta trabalhar o protagonismo do adolescente na

formulação de politicas na area da criança e adolescente. Avanços nesta conferência

com a participação dos jovens e mais a participação dos vereadores e vereadoras da
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Câmara Jovem, Avangos no sistema garantia de direitos com a rede de pÍoteção,
principalmente assistência, com ações e serviços de prevenção e proteção da criança e

adolescente, na Baixa, media e alta complexidade e atuação do Conselho Tutelar.
Orçamento é desafio: falar do desenvolvimento de ações para crianças e adolescentes e

os atores da rede, atendendo como um todo na educação, saúde, assistência, etc.

Agradeceu a paÍicipação de lodos. Encerrando assim as exposições da mesa de

autoridades. O cerimonial passou a leitura para aprovação do Regimento Intemo.
Exposto a seguir:

REGIMENTO INTERNO
IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE RIO BRILHANTE.

Capítulo I
Do objetivo

fut. 1'- A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio
Brilhante MS, convocada pela Resolução n' 10/2018 do CMDCA e referendada pelo

Decreto no 26.710 de2911012018, do Sr.Prefeito Donato Lopes da Silva do municipio de

Rio Brilhante, realizar-se-á no dia 23 de novembro de 2018 das 07h00min às 11hOOmin

e das 13h00min as 17h00min, na Câmara Municipal de Vereadotes, sito à Rua Athayde
Nogueira 1207- Centro. e terá por finalidade Mobilizar os Integrantes do Sistema de

Garantia de Direitos SGD, Crianças, Adolescentes e a Sociedade Civil em Geral para

a Construção de Propostas voltadas a afirmação do princípio da Proteção Integral de

Crianças e Adolescentes nas Políticas Públicas, fortalecendo as Estratégias/ações de

Enfrentamento as Violências e considerando as Diversidades, e definir Proposições que

revertam a realidade vigente e contribuam para a melhoria da qualidade de vida infanto-
juvenil, tendo como referências a Convenção Intemacional dos Direitos da Criança e do

Adolescente, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei
Federal n". 8.069/1990, as Deliberações e Resoluções do CONANDA e dos Conselhos;

Estadual - CEDCAMS e Municipal - CMDCA, em especial no que se refere ao tema
geral: "Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências".

0s objetivos estratégicos
I - Apontar os desafios a serem enfrentados e definir ações para garantir o pleno acesso

das crianças e adolescentes às políticas sociais, considerando as diversidades;
II - Formular propostas pma o enfrentamento das diversas formas de violência contra

crianças e adolescentes;
III - Propor ações para a Democratização, gestão, fortalecimento e participação de

crianças e adolescentes nos espaços de deliberação e controle social das políticas
públicas;
IV - Propor ações para a Garantia e a qualifrcação da paÍicipação e protagonismo de

crianças e adolescentes nos diversos espaços: familia, comunidade, sociedade civil,
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escolas, politicas públicas, Sistema de Justiça, Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente. com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos, dentre outros;
V - Elaborar ações para garantir a promoção da igualdade e valorização da diversidade
na proteção integral de crianças e adolescentes;
VI - Elaborar propostas para a ampliação do orçamento e aperleiçoamento da Gestão
dos Fundos para a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas
com proteção à infincia e àjuventude.

Capítulo II
Do Temário

Art. 2" - A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do
município de fuo Brilhante terá como tema geral "Proteçâo Integral, Diversidade e

Enfrentamento das Violências", nos eixos temáticos priorizados pelo CONANDA:
Art. 3o - O tema abordar4 para fins de estudo, debates e proposições, os seguintes eixos
temáticos:

- Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão
Social;

- Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e

Adolescentes;
- Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e

Adolescentes;
- Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e

Adolescentes;
- Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de

Crianças e Adolescentes.

Capitulo III
Dos Participantes

AÍt. 4" - A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do
município de Rio Brilhante terá os seguinÍes participantes:
a) Crianças e adolescentes, considerando-se a diversidade: etária, étnico-racial, religiosa
territorial (urbano e rural), gênero, orientação sexual, com deficiência, indígenas, povos
da floresta e das águas, quilombolas, ciganos, em situação de rua, em cumprimento de
medida socioeducativa, em acolhimento institucional (medidas de proteção),
b) Conselheiros (as) dos direitos da Criança e do Adolescente e Conselheiro (as)
Tutelares;
c) Representantes de Conselhos Setoriais, Representantes de órgãos públicos,
Representantes de instituições privadas a paÍir de sua atuação, com políticas de
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atendimento e na promoção, proteção, defesa e controle social de direitos de crianças e
adolescentes;
d) Representantes de Universidades, desde que vinculados aos núcleos de extensão,

estudos e pesquisas sobre os direitos de crianças e adolescentes;
e) Representantes locais dos Poderes Legislativo, incluindo os Vereadores da Câmara
Jovem, Executivo e Representantes do Sistema de Justiça (Juízes, Defensoria Pública e
Ministério Público);
f) Representantes da Segurança Pública (Delegacia Especializada de Atendimento a
Crianças e Adolescentes, de Proteção ou Apuração de Ato Infracional; Policia Militar e

Policia Civil);
g) Profissionais das políticas setoriais brísicas (educação, saúde, assistência social,
esporte, lazer, cultura, trabalho e emprego);
h) Sociedade Civil organizadal
i) Sociedade em geral;
j) Atores sociais que atuam na rede de atendimento, promoção, garantia e defesa de

direitos;
k) Jovens e organizações juvenis, onde houver;
l) Conselhos de Direitos da Municipalidade.
m) Convidados do CMDCA.

Parágrafo Primeiro - Os participantes com intenção de se candidatarem a delegados
para a Conferência Estadual deverão fazer a pré-inscrição no dia 23/11/2018 até as

I t h00min.
Parágrafo Segundo - Durante as votações encamiúadas na IX Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, todos os membros do pleniírio devidamente
inscrito, terão direito a voz e voto.

Capítulo IV
Dos Grupos de Trabalho
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fut. 5'- Cada gnrpo de trabalho terá 0l (um) coordenador, indicado pelo CMDCA e no

mriximo 02 (dois) relatores, eleitos no grupo.
Art. 6o - Os coordenadores dos grupos de trabalho terão como atribúção a condução das

discussões, o controle do tempo e o estímulo à participagão.
AÍ. 7'- Os relatores dos grupos de trabalho terão como atribuição o registro das

opiniões consensuais das discussões dos participantes, a elaboração do respectivo
relatório e a participação na elaboração do Relatório Final da Conferência, assessorando

a Relatoria Geral.
Art. 8" - As propostas poderão ser de 03 (três) a 05 (cinco) por eixo.
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Parágrafo Único - Constarão no relatório do grupo Írs propostas que obtiverem no
mínimo a aprovação de metade mais um, dos participantes, nos respectivos grupos.

Art. 9o - Os relatórios dos gnrpos serão encamiúados a Relatoria Geral para elaboração
do Relatório Final.

Capítulo V
Das Palestras

Art. l0o As palestras terão por finalidade promover o aprofundamento do debate, de

modo a subsidiar os participantes para o trabalho de grupo.
Art. 11" - Cada grupo de trabalho terá no mínimo 10 e no miiximo 50 participantes.
AÍÍ. 12" - A Palestra Magna bem como a explanação dos eixos temáticos terá um

expositor e um Coordenador.
AÍ. l3o - Cabe ao expositor apÍesentaÍ o tema e responder as perguntas dos

paÍicipantes.
Art. l4'- O palestrante terá 01hOOmin para sua explanação sobre o tema proposto.
fut. 15' - As perguntas dos paÍicipantes serão apresentadas por escrito e/ou oralmente
com duração de 01 (um) minuto, cabendo ao expositor o tempo de 03 (três) minutos
para resposta.
fut. 16" - Cabe ao coordenador da mesa controlar o uso do tempo, selecionar e

distribuir as perguntas formuladas pela plenária.

Capítulo VI
Das Sessões Plenárias

Art. 17' As sessões plenárias serão abertas a todos os participantes da IX Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. i8'- As sessões plenri,rias serão realizadas por ocasião da abertura, da realização
das palestras, da apresentação dos Relatórios dos Grupos e da deliberação quanto ao
Relatório Final e escolha dos delegados para a estâdual.
Art. I 9" - A sessão pleniíLria de abertura terá como objetivo:

Aprovação, apreciação e deliberação do regimento intemo da IX - Conferência
Municipal Dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Rio Brilhante MS.
Homologação pela plenária da Comissão de Sistematização e Relatoria Geral.

Art. 20" - A sessão plenária final terá caráter deliberativo, com a finalidade de:
o Debater e aprovar o Relatório final apresentado pela Relatoria Geral;
o Escolha dos delegados em número de 03 (três), com seus respectivos

suplentes representando os seguintes segmentos:
o 0l (um) Adolescente com idade acima de 14 anos;
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. 01 (um) Conselheiro da Sociedade Civil;

. 01 (um) Conselheiro Govemamental;
Parágrafo Único: O adolescente delegado eleito na Conferência Municipal não poderá

ter I 8 anos completos quando de sua participação nas Conferências Estadual e Nacional
e sua representação não poderá ser substituída por delegados adultos e vice-versa.
(levando-se em conta que as Conferências Estaduais e do Distrito Federal devem
ocorrer entre Janeiro e Julho de 2019 e a Conferência Nacional em outubro de 2019)
Art. 21" - As mesas que coordenarão os trabalhos das sessões plenrírias serão definidas
pela Comissão Organizadora.
Art.22' - A apreciação do relatório dar-se-á obedecendo aos seguintes critérios:

o Questão de ordem;
. Relatório Final será lido na sessão plenária;
o As solicitações de destaques devem constituir-se em proposta de mudança de

redação altemativa, acréscimo ou supressão em relação aos itens destacados;

. Os propositores de destaque terão 03 (três) minutos improrrogáveis para a defesa

de seu ponto de vista e o coordenador de mesa concederá a palavra, a seguir e
por igual período, a um miiximo de 02 (dois) participantes que se apresentarem

para defender posições contriirias ou a favor do proponente do destaque;

o Após o exercício do contraditório, os destaques serão colocados em votaÇão,

sendo aprovados aqueles que obtiverem a maioria simples dos votos;
r Após a votação dos destaques, proceder-se-á votação do Relatório Final.

Art. 23'- Os participantes poderão apÍesentar moções de apoio ou repúdio que julgar
conveniente, desde que assinadas pela maioria simples dos participantes da Conferência
AÍÍ.24' Após a leitura e aprovação do Relatório Final, a mesa coordenadora fará

leitura das moções apresentadas para referendo da Plenária.

fut. 25' Encerrada a votação do Relatório Final, a mesa receberá as avaliações

individuais dos participantes.
Art. 26o Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Rio Brilhante, 23 de Novembro de 2018.

Houve destaque apresentado pela seúora Carmem quanto ao artigo 20', onde a mesma

solicitava que fosse acrescido mais (01) um Íepresentante no segmento adolescente para

delegado, totalizando (04) sendo um representante da Câmara Jovem. Segundo a

proponente. Reforçou sobre o contato da presidente do Conselho Estadual, ratificou a

colocação da Sandra, aduziu que em contato com a representante, iria fazer o destaque

sobre o acréscimo da participação da Câmara jovem visando incentivar o protagonismo.

Em réplica a secretaria Sandra ratificou que não poderá modificar esse item no

Regimento Intemo municipal, pois essas determinações seguem normativas dos

Conselhos estadual e nacional. Em defesa Carmem solicitou o registro do destaque

desta discussão, Sandra sugeriu que os adolescentes representantes do município
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levassem essa proposta a nível estadual. Sandra abriu votação do destaque, pela não
alteraçãodo Art. 20" houve 66 votos, e 20 votos pela alteração sugerida pela participante
Maria Carmem Carlino. Ainda em defesa ao destaque a proponente Carmen
complementou, que foi citado pela presidente do CEDCA, que o acréscimo de

adolescentes delegados poderia onerar o Estado no custeio da participação destes

adolescentes nas Conferências Estadual e Nacional, pois haveria o aumento no
quantitativo de 60 adolescentes. Posto em votaÇão o Regimento Intemo, aprovado pela
maioria da Plenária. Em tempo o cerimonialista registrou a presença da vereadora
Wandressa Barbosa. As 09h00min horas passamos a palestra Magna: "Proteção
Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências", com o Professor Ricardo Silva
Giglio Jr. apresentando os 05 eixos que formam os subtemas desta conferência: Eixo I:
Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social; Eixo II:
Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes; Eixo III:
Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes; Eixo IV:
Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes; Eixo V:
Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Crianças e Adolescentes.
O palestrante Ricardo cumprimentou os participantes, e destacou sobre a proteção de
criangas e adolescentes e reflexão sobre lucratividade das políticas, orçamento.
Apresentou sobre a mudanças de conceitos a partir do ECA (1990) em relação da
inÍância e adolescência. "Antes eram coisas, agora sujeitos de direitos". Sobre
coúecimento (o seu e o do próximo) na construção das politicas para crianças e

adolescentes, valorizando o protagonismo infanto-juvenil. Refletiu sobre os jovens
("monstros da sociedade") e a responsabilidade das famílias e da sociedade no
desenvolvimento dessas crianças e adolescentes e saber o que esses jovens precisam
para formular ações. Responsabilidade de cada um para o desenvolvimento sádio. Falou
sobre os adolescentes: reforçou o protagonismo do adolescente, sobre se posicionar e

denunciar a violência, porque o adolescente não é uma coisa, é um sujeito, têm soúos,
vontades, desejos. Chamou os adolescentes a refletir sobre o mundo real (sair do virnral)
e se posicionar, falar sobre o que desejam o que precisam e lutar pelos seus direitos.
Sobre os deveres dos adolescentes, estudar, a importância da escola para teÍ uma
profissão. Atividade expositiva motivadora e reflexiva finalizou agradecendo a atenção
do todos. O presidente do CMDCA senhor Roger agradeceu a exposição do convidado
Ricardo, e convidou todos os presentes a participarem de um coffee break, após o
intervalo de l5 minutos. A plenríria retoma e foi aberto espaço para questionamentos ao
palestrante. Após uma nova exposição em resposta a participante Adriana Menezes,
sobre maior paÍicipâção de adolescentes. A gestora Sandra retomou o direcionamento
da Conferência e seguindo o regimento passou-se pÍua os trabalhos em grupo,
organizados da seguinte forma: Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas
Integradas e de Inclusão Social responsável técnico Renata Gonçalves; Eixo II:
Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Criangas e Adolescentes responsável
técnico Lucilene Damacena; Eixo III: Orçamento e Financiamento das Politicas para
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Crianças e Adolescentes responsável técnico Luciana Buhring; Eixo IV: Participação,
Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes responsável técnico
Ana Rosa; Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de

Crianças e Adolescentes responsável técnico Kelone Vidal. A plenária foi divida em

grupos de trabalhos, totalizando 05 gnrpos conforme os cinco eixos, sendo critério cada

grupo teÍ em sua composição, adolescentes, um Conselheiro Tutelar, um conselheiro
representante do CMDCA. Encerrado os trabalhos em grupo às 1 I h30min. Com
intervalo para almoço. Retomando às 13h00min. para continuidade dos trabalhos em

grupo. A gestora Sandra iniciou propondo a pleniiria a antecipação da eleição dos

delegados, posto em votação a alteração da programação foi aprovada por maioria
simples da plenária. Assim apresentaram-se os candidatos representantes dos

adolescentes Vitor Hugo de Araújo Alegre, Mirielen Samara da Silva Soares e

Nathanael da Silva Piúeiro, após apresentação dos candidatos para a Plenriria. Foram
eleitos delegados: Representante titular o adolescente Nathanael da Silva Piúeiro e

suplente o adolescente Vitor Hugo de Araúj o Alegre. Os candidatos a delegado

representante conselheiro da sociedade civil Letícia da Silva Novaes e Roger Trindade

Correa, em consenso foi eleito titular o conselheiro Roger Trindade Correa e suplente

Leticia da Silva Novaes. Candidatos conselheiros govemamentais; novamente a gestora

colocou em votação a Plenária, se realizaria ou não a eleição, pois, uma candidata não

estava presente a seúora Maria Carmem Carlino posto em votação a Plenária decidiu
pela realização e continuidade do processo de eleição, foram então convidados os

candidatos Kelone Ramos Martins Vidal, Roseane Rodrigues Garcia, Alex Rodrigues

dos Santos, Luzia Targino Valente. Em consenso foram eleitos ÍepÍesentantes

conselheiros govemamentais titular Kelone Ramos Martins Vidal, e suplente Alex
Rodrigues dos Santos. Encerrada assim a eleição de delegados para a Conferência
Estadual. Segúndo a Conferência passamos aos debates e apresentação de propostas e

aprovagões. Quanto ao Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de

Inclusão Social, foram elaboradas 05 propostas. 1 - Criar plano de ação onde estabeleça

critérios de aperfeiçoamento contínuo por meio da capacitação profissional e

permanência da equipe técnica e dos trabalhos em andamento, determinando encontros
periódicos, favorecendo a troca de experiência e informação, construindo saberem

novos e integÍados, permitindo ação em conjunto e preservando as parcerias

estabelecidas entre políticas públicas e privadas, fortalecendo assim a rede de atenção

entre os setores; 2 - Criar grêmio estudantil e ou grupos de representantes em todas as

escolas a partir do 5o ano, com objetivo de articular ações e pÍopagaÍ informações entre

a rede e os grupos de crianças e adolescentes, como realizar levantamento de

necessidades para atender de forma efetiva a comunicação e a inserção do protagonismo

dos jovens; 3 - Estabelecer estratégias intersetorial entre saúde, educação e assistência

social, utilizando como base de informação o CadUnico dos participantes dos
programÍrs Bolsa Família, visando realizar busca ativa e encaminhamentos para projetos
que articulem ações de integração social, a paÍir de atividades esportivas e culturais,
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proporcionando assim ambiente oportuno para a inserção e o aprendizado sobÍe a
diversidade étnico cultural por meio do convivio e coúecimento da realidade dos

grupos distintos, obtendo como consequência o respeito e a inclusão social; 4 - Incluir
na grade curricular das escolas, matérias e projetos que abordem a realidade histórica
étnica cultural dos povos, com objetivo de explanar o coúecimento e romper o
preconceito sobre as diferenças sociais historicamente constiruídas, bem como trabalhar

atividades práticas que possibilite o desenvolvimento de habilidades emocionais
simultâneas as habilidade cognitivas, com intuito de desenvolver mais empatia e

capacidade de percepção do outro; 5- Criar uma equipe multidisciplinar com
profissionais habilitados na iírea psicossocial providos de autonomi4 com finalidade de

suporte psicoterapêutico para atendimento de casos específicos de crianças e

adolescentes em situação de violação de direitos, bem como disponibilizar orientação
psicológica paÍa a preservação das pessoas que se encontÍam em risco social, atuando

nos setoÍes da saúde, educação e assistência social, conforme demanda identificada.

Houve destaques, na pÍoposta 02 realizar junção com proposta do Eixo 04. E a proposta

05, discussão para junção propostas Eixo 02. As propostas (1,3,4) foram aprovadas

pela plenária. Eixo II - Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e

Adolescentes foram elaboradas, I - Reestruturação dos Conselhos Tutelares com:

exigência de nível superior para os conselheiros, com formação em iíreas das ciências

humanas ou em profissões que estej am subordinadas a Código de Etica. Acrescentar a

Avaliação Psicológica como etapa eliminatória no processo de seleção para

Conselheiros Tutelares; 2- Garantir o funcionamento do fluxo de atendimento

englobando funções e responsabilidades de cada órgão da Rede de Atendimento
municipal, com papéis bem definidos com referência e contra-referência; 3 - Garantir o

direito a escuta qualificada a crianças e adolescentes vítima de violência uma única vez,

a ser realizada por profissional com habilitação técnica (evitando improviso,
amadorismo, respeitando o tempo da criança). Assegurando que o ato tenha sua

validade recoúecida em todos os processos relacionados ao caso e que o mesmo

profissional seja mantido até a conclusão do atendimento; 4 - Implantar o Sistema

Municipal de Atendimento Socioeducativo, com manutenção do programa de

atendimento para execução das medidas em meio aberto. Garantir a manutenção da

maioridade penal aos 18 anos como forma de assegurar à pÍoteção a criança e ao

adolescente, priorizando a justiça restaurativa aos sistemas punitivos; 5 - Investimento

nas políticas de lazer, esporte, educação e cultura no contra-tumo escolar como forma
de prevenir risco social e pessoal a crianças e adolescentes. Destaque para a proposta

com a contribuição da conierencista e ConselheiÍa Tutelar Áadia Marcia Medeiros Pael

que informou que a Constituição Federal e do ECA já trazem normativas quanto o perfil
para ser conselheiro tutelar. Requisitou a fala a conferencista Gisele, que explanou a

necessidade de escutâ que são próprias de algumas profissões. Euélica contribuiu
afirmando que o processo de escolha deverá ser conduzido pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - que deve ser criado e estar fi.mcionando
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antes dos Conselhos Tutelares. Outros requisitos podem ser definidos e disciplinados
em Lei, de acordo com as peculiaridades de cada município, destacando que processo

de construção e a necessidade que a proposta chega até o CONANDA. Posto em

votação, a proposta foi aprovada. Sendo a proposta 01 aprovada sem alteÍações. Na
proposta 04 foi proposta uma nova redação sendo: Reestruturar o Sistema Municipal de

Atendimento Socioeducativo, com manutenção do programa educativo para execução

das medidas em meio aberto. Garantir a manutenção da maioridade penal aos l8 anos

como forma de assegurar à proteção a criança e ao adolescente, priorizando a justiça
restaurativa aos sistemas punitivos. A proposta 05 posta em votação foi aprovada por
maioria da Plenária. As 15h00min houve intervalo de l5 minutos para o coffee break. A
proposta 03 ficou para discutir após apresentação e junto ao Eixo I. Eixo III -

Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes, foram
elaboradas 04 propostas sendo uma para âmbito municipal, uma âmbito estadual, uma
âmbito municipal/estadual, uma federal. I -Ambito estadual: Intensificar a campanha
através de diwlgação, principalmente (redes sociais e outros meios de comunicação)
para as pessoas fisicas e jurídicas incentivando a dedução do imposto de renda para o
FIA, considerando os limites percentuais de doação. 2 - Ambito Federal: Alterar a lei de

criação e implementação dos conselhos (municipal, estadual e federal) com vistas a
estimular o protagonismo e participação do adolescente, mediante o direito à voz e voto
no processo de elaboração, discussão, votação de pÍopostas de leis, projetos e outras

deliberações do CMDCA, incluindo o público jovem na fiscalização do orçamento para
ações complementares. 3- Ambito Municipal - Estabelecer os critérios de

financiamento. Quanto às multas: destinar os valores daquelas aplicadas pela Justiça da
Infrncia e Juventude em procedimentos de infiação administrativa às normas de

proteção à criança e ao adolescente e quanto às doações: oriundas de convênios ou

dedução do imposto de renda de pessoas fisicas ou jurídicas para financiamento de
programas e projetos em caráter complementar. 4 - Ambito municipal/estadual: Garantir
a transparência nas deliberações do CMDCA em relação à seleção e aprovação de
progrÍrmas e projetos que visem ações complementares, conforme as demandas locais,
estabelecendo critérios de igualdade de concorrência para as entidades e possibilitando a

participação do adolescente na fiscalização dos investimentos e no controle social
quanto à aplicação dos recursos captados pelo FIA. As propostas (03 e 04) foram
aprovadas sem destaque. A proposta 1 ficou para discussão junto ao Eixo V. Eixo IV -

Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes, l-
Promover a alteração da Lei n' 1.106 de 28 de outubro de 1999 da Criação e

Implementagão do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para a inclusão de
Íepresentação de Adolescentes, com direito a voz e voto, bem como oferecer todos os

recursos necessár'ios para sua plena participação. 2- Garantir e efetivar a participação de
adolescentes com direito a voz, em audiências públicas, fóruns, sessões solenes e
discussões sobre políticas públicas no âmbito municipal, estadual, distrital e federal,
pam expressarem suas opiniões na busca pela construção e consolidação dos seus
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direitos. 3- Apoiar a criação e estrutuÍação de grêmios estudantis, capacitando e

garantindo a participação nos projetos educacionais e nas comunidades. promovendo
encontros periódicos de crianças e adolescentes para garantir o debate e o resgate
cultural, dando voz a eles através de temáticas e incluir no calendiírio escolar a data da

Conferência Municipal de Crianças e Adolescentes, garantindo dia de debates dentro do
Plano Pedagógico em parcerias com outras poiíticas públicas, como Assistência Social,
Saúde, entre outros; 4- Criação de fóruns, blogs, rádio comunitiiria, sites e outras redes

sociais facilitando e garantindo o acesso à informação sobre eventos culturais, cursos,
atualidades e temas voltados às crianças e adolescentes, priorizando os locais de dificil
acesso, viabilizando a cobertura de sinal de rede de intemet e telefone; 5- Promover o
protagonismo e a participação de crianças e adolescentes nos espaços de convivência e

de construção da cidadania, inclusive nos processos de formulação, deliberação,
monitoramento e avaliação das políticas públicas do Município garantindo a

representatividade da diversidade brasileira como: Povos indígenas; população negra;
pessoas com deficiência; Lésbicas, gays; e grupos sociais diversos. Retomando a

discussão da proposta 02 do Eixo I, foi suprimida juntamente com a proposta eixo III.
Eixo V - foram elaboradas 05 propostas sendo úês para nivel municipal e duas para

nivel estadual, conforme segue: 1 - Implementar a Capacitação obrigatória, inicial e

permanente, para cada nova gestão dos Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA com mobilização e implementação dos projetos de capacitação
por meio dos Conselhos de Direitos e monitoramento por meio do Órgão Gestor da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Conferências (Município); 2- Assegurar
recurso do Fundo Municipal da Infrncia e da Adolescência garantindo a autonomia dos
Conselhos de Direitos, conforme a Resolução no 137 do CONANDA, na execução do
seu plano de aplicação com mobilização do Executivo, Legislativo, Judiciiírio e os

Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, monitoramento por meio dos
Conselhos de Direitos, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público. (Município); 3-
EstrutuÍar a captação de recursos financeiros previstos na Resolução no 137 do
CONANDA mediante Imposto de Renda para o Fundo Municipal da Inüncia e da

Adolescência mobilizando o Orgão Gestor e Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente na realização de parcerias com escritórios contábeis que possam oferecer
aos seus clientes (pessoas fisicas e/ou jurídicas) opções de declaração do imposto de
renda e monitoramento por meio dos Conselhos de Direitos, dos Tribunais de Contas e
do Ministério Público. (Município); 4- Garantir a formação continuada dos atores do
Sistema de Garantia de Direitos (SGD) sobre os direitos, as culturas, os costumes. as

organizações sociais, as concepções de inflância e adolescência, em especial dos povos
indígenas, para melhoria de acompanhamento dos serviços socioassistenciais prestados
as crianças e adolescentes destes povos com mobilizagão dos Conselhos de Direitos,
Conselhos de Educação, Conselhos de Saúde, Fl,rNAI (Fundação Nacional do Índio),
SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indigena) e monitoramento por meio dos
Conselhos de Direitos do Orgão Gestor e FUNAI. (Estadual); 5- Prever dispositivos na
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Lei de Diretrizes Orçamentarias que impeçam o contingenciamento (corte) dos recursos

destinados às crianças e adolescentes, e na hipótese de não utilização que sejam

direcionados ao Fundo da Infância e da Adolescência, mobilizando o Legislativo. e os

Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, monitoramento por meio do Orgão

Cestor da Secretaria Municipal de Assistência Social, dos Conselhos de Direitos e poder

legistativo. (Estadual). As propostas (1, 2, 3) foram aprovadas sem destaques.

Lembrando que retomando a proposta 01 do Eixo III, foi suprimida pela permanência da

proposta 03 do Eixo V. As propostas (4, e 5 ) foram aprovadas, sem destaque. Houve a
indicação de uma Moção de Apoio - MOÇÁO N' 01 IX Conferência Municipal dos

Direitos da Criança e Adolescente, Ao Seúor Presidente da Câmara Municipal de Rio
Brilhante/MS. Segue "Os conferencistas que abaixo subscrevem, solicitam que depois
de ouvido a soberana Plenária desta Conferência, envia Moção de apoio ao Vereador

Jovem Adrian Romualdo de Lima, para indicação nesta casa de Lei, do Projeto de

alteração na Lei no 1.106 de 28 de outubro de 1999 da Criação e Implementação do
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para a inclusão de representação de

Adolescentes, com direito a voz e voto, bem como oferecer todos os recursos

necessários para sua plena participação. Em razão da lei de criação ser antiga e

necessitando de alterações visando garantia de protagonismo de crianças e adolescentes

deste município. Assim apoiamos a participação dos vereadores jovens, pelo bom
trabalho que veem desenvolvendo com o intuito de preservar os direitos adquiridos. fuo
Brilhante - MS,23 de novembro de 2018". Voltando-se as discussões do Eixo I e Eixo
II, da proposta 03 do eixo II foi mantida sem alterações. E o item 05 do Eixo I, foi
apresentada em nova redação Criar uma equipe ampla com profissionais habilitados na

iirea psicológica, com finalidade de supoÍe psicoterapêutico para atendimento de casos

específicos de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos após

atendimento da rede, bem como disponibilizar orientação psicológica para a

presewação dosjovens que se encontram em risco social. Sendo aprovada pela Plenária.
Recebemos um total de (75) setenta e cinco avaliações. A gestora agradeceu a

participação de todos, pelas contribuições e a Comissão Organizadora pelo empenho,
lembrando a todos, sobre a entrega dos certificados, que estarão disponíveis ao final do

evento, Informou também sobre a data a Audiência Pública de Prestação de Conta da

Assistência Social, que acontecerá no dia 1 8 de dezembro de 201 8. Posto em votação o

Relatório Final foi aprovado. O Presidente CMDCA Roger Trindade Correa encerrou a

Conferencia as l6h30min, Eu, Euélica Fagundes Ramos, digitei esta ata. Que vai
assinada, por mim e demais conferencista, conforme lista de presença desta conferência
anexa.
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