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RESOLUÇÃO Nº 114 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

        

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA I 

CONFERÊNCIA LIVRE E DA V 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE ALMEIRIM/PA, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CMDCA, de Almeirim/PA, no uso de suas atribuições que lhe confere 

a Lei Municipal nº 1.289/2015, que dispõe sobre a criação da Política Municipal de 

Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme preconiza seu artigo 9º 

que lhe é assegurado por meio da Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente/ECA), o CMDCA estabelece critérios, formas e meios de fiscalização das 

iniciativas que envolvam crianças e adolescentes e que possam violar seus direitos. 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 223 do CONANDA de 20 de Outubro de 2021 

que Institui a Comissão Organizadora da XII Conferência Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - XII CNDCA; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 227, de 19 de maio de 2022, que dispõe sobre a 

convocação da XII Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO os efeitos da Resolução Estadual Nº 090/2022-CEDCA/PA de 

12 de julho de 2022, que dispõe sobre a convocação da XII Conferência Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Pará e dá outras 

providências; 

 

CONSIDERANDO o estabelecido na Lei Municipal Nº 1.289/2015 de 27 de 

março de 2015;  
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CONSIDERANDO as deliberações da Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Almeirim/PA, ocorrida em 03 de 

novembro de 2022. 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º- Convocar a I CONFERÊNCIA LIVRE e a V CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALMEIRIM/PA, para 

discussão e deliberação da Política de Atendimento a Criança e o Adolescente, 

considerando-se os âmbitos: Municipal, Regional, Estadual e Nacional. 

 

I- Estabelecer o mês de dezembro de 2022 para a realização da Conferência Livre, a qual 

antecederá a realização da Conferência Municipal. 

CAPÍTULO I 

DO TEMA E OBJETIVOS 

 

Art. 2.º- A V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Almeirim/PA, tem como tema “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. 3º- A V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Almeirim/PA, terá 05 (cinco) eixos norteadores, a saber: 

 

1. Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes no contexto pandêmico e pós - pandemia;  

2. Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da 

pandemia de Covid-19;  

3. 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;  

4. Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e 

controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa 
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dos direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário 

pandêmico,  

5. Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para 

crianças e adolescentes durante e após a pandemia de Covid19. 

 

 Art. 4º- O objetivo geral da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Almeirim/PA é promover ampla mobilização social na esfera municipal, 

para refletir e avaliar os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida das crianças, 

adolescentes e de suas famílias e para a construção de propostas de ações e políticas públicas 

que garantam os seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia, construindo 

propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e 

adolescentes nas políticas públicas.  

 

Art. 5º- São objetivos estratégicos da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente:  

I- Identificar os desafios a serem enfrentados durante e pós pandemia de 

Covid-19;  

II-  Definir ações para garantir o pleno acesso de crianças e adolescentes 

às políticas sociais durante e após a pandemia, considerando as 

especificidades/diversidades;  

III- Refletir sobre as dificuldades vivenciadas pela Rede de Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direitos para enfrentamento das violações de 

direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico.  

IV- Formular propostas de enfrentamento às consequências das violências 

contra crianças e adolescentes agravadas pela pandemia de Covid-19;  

V- Promover/garantir a participação de crianças e adolescentes no 

processo de discussão sobre os reflexos da pandemia de Covid-19 em suas 

vidas, bem como na definição de medidas para enfrentamento das 

vulnerabilidades identificadas; 

VI- Refletir sobre a necessidade de ampliação do orçamento destinado às 

ações, programas e políticas de promoção, proteção, defesa e controle 

social dos direitos da criança e do adolescente, considerando os reflexos da 

pandemia de Covid-19;  
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VII- Aprofundar a discussão sobre o papel do Conselho de Direitos na 

deliberação e controle social das ações e políticas de promoção, proteção e 

defesa dos direitos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós 

– pandemia. 

CAPÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 6º- A V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Almeirim/PA, realizar-se-ão, PRESENCIALMENTE, conforme se dispõe a seguir:  

 

I - V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Almeirim/PA: 

a) Abertura: Dia 02 de dezembro de 2022, das 16: 00h às 21: 00h, na EMEI Jardim de 

Infância - Professora Orlandina de Nazareth Pinto Rocha, localizada Travessa Vespaziano 

Martins, nº 523, na cidade de Almeirim/PA, CEP 68.230-000. 

Art. 7º- A elaboração das propostas será norteada pelos eixos temáticos baseada no 

Documento Base organizado pelo CONANDA, objetivando produzir respostas para as 

questões centrais apontadas, onde se seguirá o que definiu a Comissão Organizadora 

Estadual, devendo a Plenária Final ter como resultado a aprovação de 03 (três) propostas 

para cada um dos cinco eixos norteadores, as quais deverão integrar o relatório final da 

Conferência Municipal, a saber:  

 

EIXOS NÚMERO DE 

PROPOSTAS 

I- Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes no contexto pandêmico e pós pandemia; 

03 (três) propostas  

II- Enfrentamento das violações e vulnerabilidades 

resultantes da pandemia de Covid-19; 

03 (três) propostas 

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; 

03 (três) propostas 

IV- Participação da sociedade na deliberação, execução, 03 (três) propostas 
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gestão e controle social de políticas públicas de promoção, 

proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes 

considerando o cenário pandêmico; 

V- Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas 

para crianças e adolescentes durante e após a pandemia de 

Covid19. 

03 (três) propostas 

 

Art. 8º- Finalizada a V Conferência Municipal, a Comissão Organizadora Municipal deverá 

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

Conferência, o Relatório consolidado das ações e propostas aprovadas, em sua plenária final, 

bem como, a relação de delegados titulares com seus respectivos suplentes, informando as 

categorias que eles representam (poder público ou sociedade civil) com nome completo, 

número do documento de identificação (RG/órgão emissor e CPF), telefone e e-mail e ainda, 

o registro sobre o processo de realização. O Relatório final deverá ser enviado por meio 

eletrônico: cedca.pa@gmail.com, em formato PDF e word (texto editável). 

 

Art.9°- A Plenária da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Almeirim/PA, será a máxima instância consultiva e deliberativa do evento, devendo de todo 

o modo respeitar as discussões e construções promovidas nos grupos de trabalho de cada 

eixo. 

 

Parágrafo Único: as especificações dos trabalhos em plenária e eixos temáticos deverão ser 

definidas em regimento interno da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Almeirim/PA, o qual será previamente elaborado pela Comissão 

Organizadora e submetido a Plenária da Conferência em tela, para apreciação e deliberação.   

 

Art.10- A Plenária da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Almeirim/PA, poderá elaborar moções, as quais deverão ser submetidas a Comissão 

Organizadora, onde para tanto, o propositor da moção deverá apresentá-la mediante lista de 

assinatura de no mínimo dois terços do número total da plenária presente.  

 

Art. 11- Serão eleitos delegados para representar o Município de Almeirim/PA, na etapa 

estadual, conforme se dispõe: 

I- 02 (dois) conselheiros de direitos garantindo a paridade;  
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II- 01 (um) conselheiro tutelar;  

III- 01 (um) Movimentos Sociais;  

IV- 01 (um) representante do Sistema e Justiça;  

V- 01 (um) representantes da Rede de Atendimento; 

VI- 01 (um) adolescente ou criança. 

CAPÍTULO III 

COMPOSIÇÃO DA PLENÁRIA DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

 ALMEIRIM/PA 

 

 Art. 12- A plenária da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Almeirim/PA, terá a seguinte composição: 

I- Delegados, com direito a voz e voto, conforme se define: 

a) conselheiros de direitos da criança e do adolescente; 

b) conselheiros (as) tutelares; 

c) Movimentos Sociais;  

d) representantes do Sistema e Justiça;  

e) representantes da Rede de Atendimento a criança e o adolescente;  

f) Adolescentes e crianças. 

II- Convidados com direito a voz; 

III- Observadores, sem direito a voz e voto, respeitado o limite de 10 

vagas.   

CAPÍTULO IV 

DO CREDENCIAMENTO 

 

Art.13- Todos os participantes da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Almeirim/PA, deverão ser credenciados em instrumentais específicos, 

conforme definido posteriormente pela Comissão Organizadora. 

 

Art. 14- A Mesa Credenciadora deverá apresentar a seguinte configuração: 
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I- 01 (um) credenciador para os delegados conselheiros de direitos da 

criança e do adolescente, conselheiros tutelares e representantes do 

Sistema e Justiça;  

II- 01 (um) credenciador para Movimentos Sociais, crianças e 

adolescentes; 

III- 01 (um) credenciador para representantes da Rede de Atendimento a 

criança e o adolescente e Equipe de Apoio. 

IV- 01 (um) credenciador de apoio. 

Art. 15- No ato do credenciamento, cada participante deverá receber 01 (um) crachá, o qual 

deverá dispor de no mínimo: nome, representação ou função, e eixo de participação. 

Art. 16- Os crachás os quais dispõe o artigo anterior, serão identificados por cores, devendo 

sempre conter na parte extrema superior uma barra na cor roxa, seguida abaixo com uma 

barra mais larga de cor distinta, conforme se segue:  

I- Dos delegados: 

a) Roxo e preto: conselheiros (as) de direitos da criança e do adolescente; 

b) Roxo e azul marinho: conselheiros (as) tutelares; 

c) Roxo e verde sépia: Movimentos Sociais;  

d) Roxo e laranja: representantes do Sistema e Justiça;  

e) Roxo e rosa: representantes da Rede de Atendimento a criança e o 

adolescente;  

f) Roxo e amarelo: Adolescentes e crianças. 

 

II- Das Comissões: 

a) Roxo e verde esmeralda: Comissão Organizadora; 

b) Roxo e vermelho: Comissão de Apoio Técnico; 

c) Roxo e cinza: Comissão de apoio. 

Art. 17- Ao se credenciar, cada participante descrito no Inciso I do Art. 16, receberá pasta 

ou envelope contendo o seguinte material: 

I- 01 (uma) caneta estereográfica azul ou preta; 

II- 02 (duas) folhas de papel A4; 

III- 01(um) folder; 

IV- 01 (uma) pesquisa de satisfação.   
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CAPITULO V 

DA I CONFERÊNCIA LIVRE MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

 Almeirim/PA 

 

Art. 18- A I Conferência Livre Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Almeirim/PA, será realizada aos dias 02 de dezembro de 2022, das 08: 00 às 12: 00h, na 

EMEI Jardim de Infância Professora Orlandina de Nazareth Pinto Rocha, na Travessa 

localizado na Travessa Vespaziano Martins, nº 523, na cidade de Almeirim/PA, CEP 

68.230-000, terá como tema central “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. 19- A I Conferência Livre Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Almeirim/PA, terá como objetivos: 

I- Fomentar a participação de crianças e adolescentes na construção de políticas 

públicas de atendimento a crianças e adolescentes em âmbito Municipal, 

Estadual e Nacional; 

II- Orientar crianças e adolescentes quanto o tema central da V Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Almeirim/PA, garantindo 

que estes se apropriem de forma concreta da temática do período conferencial;  

III- Apresentar de forma lúdica os 05 (cinco) eixos temáticos da V Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Almeirim/PA, com 

participação ativa de crianças e adolescentes; 

IV- Eleger 10 (dez) crianças e/ou adolescentes para compor a Comissão 

Organizadora da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Almeirim/PA, conforme se dispõe: 

a) 05 (cinco) crianças e/ou adolescentes titulares; 

b) 05 (cinco) crianças e/ou adolescentes suplentes. 

Art. 20- As crianças e/ou adolescentes eleitas, deverão ser preparadas pela Comissão 

Técnica da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
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Almeirim/PA, para que possam debater os temas dos cinco eixos norteadores nos grupos de 

trabalho da Conferência Municipal.   

Art. 21- Para garantia de participação das crianças e adolescentes na Comissão 

Organizadora da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Almeirim/PA, será observado o que dispõe a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, onde 

deverão os pais ou responsáveis assinar termo de ciência e autorização.   

CAPITULO VI 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS  

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE  

ALMEIRIM/PA 

 

Art. 22- Avaliar, aprovar e deliberar, a Comissão Organizadora da V Conferência Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Almeirim/PA, a qual contará com os seguintes 

membros: 

I- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

a) TITULAR: KÁRYN FLEXA FREITAS, PORTADORA DO RG 

46666662, INSCRITA NO CPF 731.343.412-04. 

b) SUPLENTE: CELINA ROBERTA MONTEIRO BAIMA, CPF. 

440548902-53 

 

II- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: 

a) TITULAR: MARILEIDE PEREIRA MACIEL, PORTADORA DO 

RG 4347221, INSCRITA NO CPF 527.354.604-44. 

c) SUPLENTE: DANIELE SOUZA DA SILVA, IDENTIDADE 

5454863, CPF 869.228.742-34. 

 

III - IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 

a) TITULAR: RONALD VIEIRA MARTINS, RG 014978472000-3, 

CPF 0101629223-09. 

b)  SUPLENTE: VANIRES ARAÚJO EVANGELISTA  

CPF 009.897.752-08  

RG 5191426 
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IV - CONSELHO TUTELAR  

A) TITULAR: MARIA CARME RODRIGUES DA SOUSA, RG 

509235, CPF 015.083.643-22 

B) SUPLENTE: SAMUEL DE SOUZA PEDROZO, RG 5049979, CPF 

923.164.012-68 

 

V- 10 (dez) crianças e adolescentes eleitas na Conferência Livre Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de, as quais serão distribuídas do seguinte modo: 

a) 05(cinco) titulares, e; 

b) 05 (cinco) suplentes.   

                                           

Art. 23- A Comissão Organizadora da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Almeirim/PA, terá como atribuições: 

I- Organizar o processo conferencial; 

II- Eleger seu coordenador; 

a) Eleger seu relator; 

b) Apresentar as demandas a serem dirimidas, à Plenária do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

c) Realizar estudos quanto às situações apresentadas no decorrer do processo 

conferencial, levantado possíveis soluções e pleiteando-as junto a Plenária do 

CMDCA; 

d) Elaborar o regimento Interno da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Almeirim/PA, para apreciação e deliberação da Plenária da 

referida Conferência; 

e) Elaborar instrumentais próprios para melhor execução do processo conferencial; 

f) Coordenar e capacitar às comissões técnicas e de apoio; 

g) Elaborar o relatório Final da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Almeirim/PA; 

h) Outras atribuições que lhe forem conferidas. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 24- A Comissão Organizadora da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Almeirim/PA, deverá contar com Comissão Técnica, para subsidiar as 

discussões nos grupos de trabalho.  

 

Art. 25- A Comissão Organizadora da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Almeirim/PA, deverá contar com Comissão de apoio, a qual terá sua 

quantidade de membros e funções definidas posteriormente. 

 

Art. 26- As despesas decorrestes da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Almeirim/PA, bem como todos os atos inerentes ao período conferencial, a 

exemplo da Conferência livre, reuniões, deslocamentos das comissões de trabalho entre 

outras, serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Almeirim/PA.                                                                                                                                                                                                                                                      

Art. 27- Esta resolução, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Almeirim/PA, 09 de novembro de 2022. 

 

 

______________________________________ 

RAYANNY NARA GAMA VIEIRA 

Presidente do CMDCA 
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