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RESOLUÇÃO N.º 82, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 | CMDCA_GOIÂNIA 
 

Dispõe sobre a convocação da 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências.  
 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE, CMDCA-Goiânia, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 
8.483, de 29 de setembro de 2006 e alterações introduzidas posteriores, e,  

 

CONSIDERANDO a Resolução n.º 227, de 19 de maio de 2022, do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre a convocação 
da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências;  

 

CONSIDERANDO a Resolução n.º 54, de 6 de setembro de 2022, do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/GO, que dispõe sobre da convocação 
da 12ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras providências;  

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso IV, do art. 11, do Regimento Interno do 
CMDCA/Goiânia; 

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer a Política Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente; e 

 

CONSIDERANDO a deliberação à unanimidade dos(as) Conselheiros(as) de 
Direitos presentes na Assembleia Ordinária do dia 11 de outubro de 2022. 

 

RESOLVE: 
 

 

Art. 1º Convocar a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, com o tema: “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em 

tempos de pandemia pela COVID-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para 

reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade.”  

§1º A 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem 

como objetivo geral promover ampla mobilização social na esfera municipal, estadual/Distrito 

Federal e nacional, 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. 

§ 2º São Objetivos Específicos da 12ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: 
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I – Identificar os desafios a serem enfrentados durante e pós pandemia da 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 o 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 da Covid-19; 

V – Promover/garantir a participação de crianças e adolescentes no processo de 
discussão sobre os reflexos da pandemia da 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 à ações, 
programas e políticas de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos da criança e do 
adolescente, considerando os reflexos da pandemia da Covid-19; e 

VII – Aprofundar a discussão sobre o papel dos conselhos 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. 

 
§ 2º São Eixos Temáticos da 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente: 
 
a) Eixo I: Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes 

no contexto pandêmico e pós-pandemia; 
 

b) Eixo II: Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da 
pandemia de Covid-19;  

 
c) 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;  

 
d) 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;  

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

e adolescentes durante a após a pandemia de Covid-19.  
 
Art. 2º A 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

realizar-se-á nos dias 30 e 31 de março de 2023, no Auditório da Escola de Formação de Profes-
sores e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás – Área VI, com 
endereço na Rua 227, n.º 3.669, Setor Leste Universitário, Goiânia, Goiás, CEP 74610-155, fone: 
(62) 3946-1626. 

 
Art. 3º Poderão se inscrever como representantes na 12ª Conferência Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescentes:  
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I - 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, e com referentes adultos encarcerados;  

 
II - Conselheiros (as) dos direitos da criança e do adolescente, garantindo a 

paridade; 
 
III - Conselheiros/as Tutelares; 
 
IV - Representantes de Conselhos Setoriais, a partir de sua atuação na área da 

criança e do adolescente; 
 
V - Representantes de órgãos públicos com políticas de atendimento de crianças 

e adolescentes; 
 

VI - Representantes de instituições privadas de promoção, proteção, defesa e 
controle social de direitos de crianças e adolescentes;  

 
VII - Representantes dos Fóruns dos Direitos da Criança e do Adolescente;  

 
VIII - Representantes de Universidades, desde que vinculados aos núcleos de 

extensão, estudos e pesquisas sobre os direitos de crianças e adolescentes;  

 
IX - Representantes do Sistema de Justiça: Juízes (as) da Infância e Juventude, 

Promotores(as) de Justiça da Infância e Juventude, Defensores(as) da Defensoria Pública que 
atuem na Vara da Infância e Juventude; técnicos que integram a equipe multidisciplinar do núcleo 
ou coordenação dos Tribunais ou órgãos do MP e da Defensoria Pública;  

 
X - Representantes da segurança pública: Delegacia Especializada de 

Atendimento a Crianças e Adolescentes, de Proteção ou Apuração de Ato Infracional; Polícia Militar 
e Polícia Civil;  

 

XI - Representantes do Poder Legislativo municipal; 
 
XII - Profissionais das políticas setoriais básicas de educação, saúde, assistência 

social, esporte, lazer, cultura, trabalho e emprego.  
 
§ 1º As inscrições poderão ser efetivadas a partir do dia 24 de fevereiro de 2023 

até às 23h59min do dia 20 de março de 2023, pelo endereço eletrônico https://cmdca.go.gov.br.  
 

§ 2º As inscrições de crianças, a partir dos sete (7) anos de idade e adolescentes 
para participação na 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, somente 
serão aceitas, se acompanhada da autorização dos seus pais, individualmente e/ou conjuntamente 
se possível, e/ou do responsável legal.  

Art. 4º As vagas para a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, estão limitadas ao número máximo de 400 (quatrocentos) representantes/delegados, 
incluindo as crianças e adolescentes entre 07 (sete) e 18 (dezoito) anos.  

https://cmdca.go.gov.br/
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Art. 5º Serão fornecidos Certificados para os participantes/delegados que obtive-
rem 75% de frequência na respectiva Conferência. 

Art. 6º Fica instituída a Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, assegurada a paridade, sob a coordenação do Presidente e 
Vice-Presidente do CMDCA/Goiânia, assim composta:  

I – representantes do CMDCA/Goiânia: 

a) Aguinaldo Lourenço Filho – Presidente do CMDCA; 
b) Raiane Karuelle Maia Carrijo Viana – Vice-Presidente do CMDCA; 
c) Rosana Cristina Santana Santos – CESAM; e 

d) Sheila Alves da Cunha – SMS. 

II – representantes do Poder Executivo Municipal e da Sociedade Civil: 

a) Andréia Dias Costa – SEDHS; 
b) Helder Conrado – FINANÇAS; 
c) Maura Ferreira – OSCEIA; e 
d) Virgínia Lopes Ferreira de Sá – APAE. 

III - representantes das crianças e adolescentes (07 a 18 anos) escolhidos(as) 
pelas entidades e/ou movimentos nominados no art. 3º, desta Resolução. 

 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora Municipal poderá convidar profissi-
onais do setor público e privado, que desenvolvam atividades relacionadas ao tema objeto da 12ª 
Conferência, quando entender relevante para a consecução das suas finalidades.  

Art. 7º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social – SMDHS, 
proporcionará o apoio administrativo necessário ao funcionamento da Comissão Organizadora da 
12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Art. 8º Compete à Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente:  

I - definir plano de ação e metodologia de trabalho;  

II - elaborar documento contendo as diretrizes para a realização da 12ª Conferên-
cia Municipal;  

III - elaborar a proposta metodológica e a programação da 12ª Conferência Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e 

IV - propor metodologia de sistematização das propostas provenientes dos Gru-
pos dos cinco (5) Eixos Temáticos. 

Art. 9º Recomendar às entidades e/ou instituições que desenvolvem ações com 
crianças e adolescentes nominadas no inciso III, do art. 6º, desta Resolução, que as indiquem para 
efetiva participação na Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente.  

Parágrafo único. As crianças e adolescentes terão o direito de participar, na con-
dição de delegados, da 12ª Conferência Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente.  

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
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SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, em Goiânia, Goiás, aos onze dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e vinte e dois (11/10/2022). 31º da sua criação pela Lei Municipal n.º 6.966, de 12 de 
junho de 1991, revogada pela Lei n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006.  

 
 

 
 
 

 
 

AGUINALDO LOURENÇO FILHO 
Presidente do CMDCA/GOIÂNIA 

 

 

 


