
DECRETO N.º 128/2022, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022       

 

CONVOCA A 6.ª 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 2022. 

 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICIPIO DE AGUDO, ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica convocada a 6.ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente a realizar-se no dia 14 de outubro de 2022, tendo como tema central: “A 

situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela 

covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de 

políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”. 

Parágrafo único. O evento será realizado nas dependências do (a) Polo Agudo (UAB) 

sito a Avenida Borges de Medeiros, nº 1194, Bairro Centro, nesta cidade. 

 

Art. 2º O objetivando é favorecer o debate no processo conferencial das etapas estadual 

e federal sendo a atividade dividida em cinco eixos temáticos segundo deliberação do 

Conselho Nacional Dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, conforme 

do Documento Orientador da XII – Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente a realizar-se em novembro de 2022.  

I. Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no 

contexto pandêmico e pós pandemia; 

II. Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia de 

Covid-19; 

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; 

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, 

V. Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para crianças e 

adolescentes durante e após a pandemia de Covid-19. 

 

Art. 3º A pauta da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

seguirá o protocolo previamente aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, conforme segue indicado: 

 

 

a) Turno da manhã  

08h30min. Atividade de orientação para equipe técnica e monitores de grupos, 

gestores, conselheiros municipais sobre os eixos temáticos da 



conferência, conforme abaixo indicado: 

1. Apresentação de texto de básico sobre os eixos temáticos; 

2. Diagnóstico da a realidade local; 

10h30min. Sistematização das informações apresentadas considerando a realidade 

local identificada pela equipe técnica e monitores de grupos. 

11h30min. Intervalo. 

 

b) Turno da tarde 

13h30min. Recepção a Convidados, Inscrição dos Candidatos a Delegados da Etapa 

Estadual. 

13h50min. Solenidade Abertura da Conferência Municipal. 

14h00min. Atividade Cultural Recreativa / Crianças & Adolescentes. 

14h15min. Palestra Magna/Tema: “A situação dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19: violações e 

vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de 

políticas de proteção integral, com respeito à diversidade. 

15h30min. Atividade de Grupo: Discussão e apresentação dos resultados 

identificados no diagnóstico da realidade local e aprovação das 

deliberações ao Relatório Final da Conferência Criança & Adolescente 

2022. 

16h15min. Coffee break. 

16h45min. Eleição por município dos delegados à etapa estadual. 

17h00min. Apresentação das Indicações da Plenária e aprovação das Deliberações 

Finais da Conferência. 

17h30min. Encerramento. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de 

dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Habitação.   

 

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO, 22 de setembro de 2022; 164º da Colonização e 63º da 

Emancipação. 

 

 

 

      PEDRO ÁLVARO MÜLLER JÚNIOR  

Registre-se e publique-se.              Prefeito em Exercício de Agudo 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Agudo 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2022 

“Dispõe sobre a criação Comissão Organizadora 
responsável pela condução dos trabalhos da 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 2022”.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(CMDCA), no uso das atribuições que lhe confere da Lei n° 9.063, de 13 de julho de 
1990 e, 
 
Considerando o disposto nos instrumentos normativos da XII CONFERÊNCIA 

NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOA ADOLESCENTE que propõe 

avaliar a política de promoção, proteção e defesa da criança e do adolescente com o 

Tema Central: “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em 

tempos de pandemia pela covid-19: violações e vulnerabilidades, ações 

necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral, com 

respeito à diversidade”: 

I. Resolução CEDICA-RS nº 285, de 29 de julho de 2022, da Secretaria de 

Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Convoca a XI 

Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

II. OFÍCIO CIRCULAR Nº 36/2022/CONANDA/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH 

de29/06/2022; 

III. OFÍCIO-CIRCULAR Nº 17/2022/CONANDA/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH 

de 12/04/2022; 

IV. RESOLIÇÃO N] 227, DE 27/MAIO DE 2022; 

V. RESOLUÇÃO Nº 223, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. 

 
RESOLVE:  

 
Art. 1° - Criar a Comissão Organizadora da 6.ª Conferência dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - 2022, conforme Anexo I desta Resolução. 
 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 3° - Registre-se e publique-se. 

 

AGUDO, 22 de setembro de 2022. 
 
 

PRESIDÊNCIA do CMDCA 



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Agudo 

 

 

 ANEXO I 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS  

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2022 

 

Presidente e Vice-Presidente 
do CMDCA; 

Etiane Kemmerich e Vagner Loose Medeiros 

Conselheiros do CMDCA 
Representantes 
Governamentais 

Jenifer Priscila Gonçalves Martis 

Conselheiros do CMDCA 
Representantes da Sociedade 

Civil: 
Marise Cristina Gehrke 

Representante do Fórum 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

Gabriela Paula Bertoti 

Representante de Conselho 
Tutelar: 

Aline Rosangela Borth 

Adolescentes: Hans Henrique Ferreira Temp 

Representante da Secretaria 
Municipal a qual o CMDCA 

está vinculado: 
Raquel de Melo Ferreira 
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RESOLUÇÃO Nº 002/2022 

“Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno da Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 2022”.  

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA), no uso das 

atribuições que lhe confere da Lei n° 9.063, de 13 de julho de 1990. 

 

Considerando o disposto nos instrumentos normativos da XII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DOA ADOLESCENTE que propõe avaliar a política de promoção, proteção e 

defesa da criança e do adolescente com o Tema Central: “A situação dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19: violações e vulnerabilidades, 

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

diversidade”: 

I. Resolução CEDICA-RS nº 285, de 29 de julho de 2022, da Secretaria de Igualdade, Cidadania, 

Direitos Humanos e Assistência Social, Convoca a XI Conferência Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

II. OFÍCIO CIRCULAR Nº 36/2022/CONANDA/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH de29/06/2022; 

III. OFÍCIO-CIRCULAR Nº 17/2022/CONANDA/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH de 12/04/2022; 

IV. RESOLIÇÃO N] 227, DE 27/MAIO DE 2022; 

V. RESOLUÇÃO Nº 223, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1° - Aprovar o Regimento Interno da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente 

- 2022, conforme Anexo I desta Resolução. 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° - Registre-se e publique-se. 

 

Agudo, 22 de setembro de 2022. 

 

 

PRESIDÊNCIA do CMDCA 
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ANEXO I – Resolução nº 002/2022   
  

REGIMENTO INTERNO DA 6.ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL  

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2022 
 

Art. 1º A 6.ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, convocada pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do Resolução nº 001/2022.  

 

Art. 2º A 6.ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, instância de caráter 

deliberativo, reger-se-á pelo presente Regimento Interno, conforme disposições da legislação vigente.  

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º Tem como objetivo mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos-SGD, crianças, 

adolescentes e a sociedade para a construção de propostas voltadas para a afirmação do princípio da 

proteção integral de crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações 

de enfrentamento às violências e considerando a diversidade.  

 

Art. 4º São objetivos específicos da 6.ª Conferência Municipal:  

I. Identificar os desafios a serem enfrentados durante e após a pandemia de Covid-19;  

II. 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;  

III. Definir ações para garantir o pleno acesso de crianças e adolescentes às políticas sociais 

durante e após a pandemia, considerando as especificidades/diversidades;  

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 destinados às ações, programas e 

políticas de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, considerando os reflexos da pandemia de Covid-19;  

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 póspandemia 

 

CAPÍTULO II 

DO TEMÁRIO 

 

Art. 5º A 6.ª Conferência Municipal terá como tema central: “A situação dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19: violações e vulnerabilidades, 
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ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à 

diversidade”. 

 

Art. 6º O tema central será discutido por meio dos seguintes Eixos Temáticos:   

I. Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e 
pós pandemia; 

II. Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia de Covid-19; 
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; 

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, 

V. Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes durante e 
após a pandemia de Covid-19. 

 

  

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 7º A composição da Comissão Organizadora Municipal da 6.ª Conferência Municipal, conforme 

Resolução nº 001/2022 do CMDCA, será integrada por:  

a. Presidente e vice-presidente do CMDCA;  

b. 01 Conselheiro do CMDCA representantes governamentais;  

c. 01 Conselheiro do CMDCA representantes da sociedade civil;  

d. 01 Representante do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;  

e. 01 Representante de Conselho Tutelar;  

f. 01 Adolescente;  

g. 01 Representante da Secretaria Municipal a qual o CMDCA está vinculado;  

h. 01 - Outras representações a critério do CMDCA.  

 

Art. 8º Constituem-se atribuições da Comissão Organizadora durante a realização da 6.ª Conferência 

Municipal:  

 

a. Coordenar o processo de aprovação do Regimento Interno na abertura da Conferência;  

b. Propor critérios de escolha dos (as) delegados (as) para a Conferência Estadual, conforme 

orientações do CONANDA e do CEDICA/RS;  

c. Realizar o credenciamento dos (as) delegados (as) e convidados (as) para Conferência 

Municipal;  

d. Viabilizar a sistematização das propostas da Conferência Municipal, aprovadas nos grupos, 

para serem submetidas à aprovação da Plenária final;  

e. Elaborar o relatório final da 6.ª Conferência Municipal;  
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f. Definir o material de subsídio para os delegados eleitos para a Conferência Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente a realizar-se em 2023;  

g. Socializar informações de utilidade pública;  

h. Disponibilizar atendimento de emergência à saúde;  

i. Receber a imprensa, prestar informações e estar disponível para participar de entrevistas;  

 

CAPÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 9º Todos os participantes da 6.ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

constituem-se delegados (as) na etapa municipal.  

 Parágrafo único. A condição de delegado (a) é validada por meio da lista de presença.  

 

Art. 10 Todos os participantes da 6.ª Conferência Municipal terão direito à voz e voto, podendo se 

manifestar, verbalmente ou por escrito, durante os períodos de debate, através de comentários ou 

perguntas pertinentes ao tema, obedecendo ao tempo estipulado.  

 § 1º Os (as) Delegados (as) serão identificados (as), nos períodos de votação, pelo crachá 

fornecido pela Comissão Organizadora.  

 § 2º O controle do uso dos crachás de identificação dos (as) Delegados (as), por ocasião da 

votação, será de responsabilidade de todos os participantes da Conferência.  

 

CAPÍTULO V 

DA REALIZAÇÃO 

 

Art. 11 A 6.ª Conferência Municipal será realizada no dia 14 do mês de outubro de 2022, das 8h30 às 

17h30, (Polo Agudo UAB) no município de Agudo.  

 

Art. 12 O credenciamento será realizado de acordo com a ordem alfabética dos mesmos, somente das 

8h às 9 h, do dia da Conferência.  

 Parágrafo único: No ato de credenciamento os participantes optarão por um dos cinco (5) 

eixos temáticos para discussão nos grupos de trabalho, que ocorrerá no dia 14 de outubro, das 8h às 

9h, respeitando o limite máximo das acomodações, por ordem de inscrição.  

 

Art. 13 A Abertura Oficial será realizada às 13h50 do dia 14 de outubro de 2022, com a formação da 

mesa de abertura e pronunciamento de autoridades.  

 

Art. 14 Após a Abertura Oficial, haverá a palestra sobre o tema central da Conferência, sob a 

coordenação do (a) presidente do CMDCA.  

 

Art. 15 Cada grupo de trabalho que abordará os 5 eixos temáticos terá (1) um (a) Facilitador (a), 

indicado (a) pela Comissão Organizadora da 6.ª Conferência Municipal e um (a) Coordenador (a) e um 

(a) Relator(a), indicados(as) pelo próprio grupo de trabalho.  
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 § 1º Compete ao (à) Facilitador (a) realizar a acolhida do grupo, auxiliar na escolha do (a) 

Coordenador (a) e do(a) Relator(a), apresentar a proposta de trabalho e mediar as discussões para a 

construção das propostas, que serão apresentadas e votadas na plenária final da 6.ª Conferência.  

 § 2º Compete ao (à) Coordenador (a) orientar os trabalhos no que tange ao cumprimento dos 

prazos e horários estabelecidos, provocar o debate entre os presentes, oportunizando a participação 

de todos e manter a discussão em torno do tema proposto.  

 § 3º Compete ao (à) Relator (a) sistematizar as conclusões do grupo de trabalho, em ordem de 

prioridade, e repassá-las, nos prazos previstos na programação, ao grupo de sistematização, do qual 

fará parte.  

 

Art. 16 Os grupos terão um prazo máximo de 1h:30 minutos para realizarem as discussões e 

encaminhar ao grupo de sistematização as propostas.  

 

Art. 17 As propostas serão apresentadas na plenária final pelos relatores (as), e por um (a) 

adolescente de cada grupo de trabalho para deliberação.  

 

Art. 18 A indicação dos (as) delegados (as) titulares e suplentes, por segmento, à Conferência 

Estadual será realizada no mesmo dia da Conferência Municipal, nas mesmas salas em que foram 

desenvolvidos os grupos de trabalho. A condução deste momento será orientada pela Comissão 

Organizadora.  

 

 1º Os (as) candidatos (as) a delegados (as) estaduais deverão estar presentes em todas as 

etapas da Conferência Municipal.  

 2° A nominata dos (as) indicados (as) a delegados (as) estaduais titulares e suplentes, bem 

como os próprios, deverá ser apresentada na Plenária Final da Conferência.  

 

CAPÍTULO VI 

DA PLENÁRIA FINAL 

 

Art. 19 A plenária final será conduzida por uma mesa coordenadora indicada pelo CMDCA e 

deliberará sobre as propostas construídas nos grupos de trabalho, conforme os eixos temáticos.  

 

Art. 20 A equipe de relatores efetuará a leitura das propostas de acordo com os 5 eixos temáticos, 

assegurando aos membros da plenária, o direito de solicitar destaque de qualquer um de seus pontos:  

a. Os pontos que não forem destacados serão considerados como aprovados por unanimidade 

pela plenária final;  

b. As solicitações de alteração das propostas deverão ser encaminhadas, por escrito, à mesa 

coordenadora, no prazo de até 10 (dez) minutos após a leitura da mesma, que encaminhará à 

aprovação da plenária;  

c. Os (as) propositores (as) de destaque terão 02 (dois) minutos para a defesa de cada proposta. 

Após este prazo, o (a) Coordenador (a) da mesa concederá 02 (dois) minutos à outra pessoa 

para defender a posição contrária à proposta, procedendo-se, em seguida, a votação;  

d. Assegurar-se-á aos membros da plenária final o questionamento, por ordem de inscrição, à 

mesa coordenadora, sempre que houver dúvida sobre o cumprimento do presente regimento;  
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e. Durante os períodos de votação, serão vedados os levantamentos de questões de ordem;  

f. Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem maioria de votos dos (as) delegados 

(as) presentes;  

g. Os casos omissos da plenária final serão resolvidos pela mesa coordenadora, cabendo recurso 

ao plenário.  

 

Art. 21 A plenária final homologará a nominata dos (as) Delegados (as) titulares e suplentes à XI 

Conferência Estadual, obedecendo à proporção previamente definida pelo CEDICA/RS, a saber: 

População 

do 

Município 

Nº mínimo 

de 

participantes 

nas 

Conferências 

Conselho 

de 

Direitos 

Conselho 

Tutelar 

Movimentos 

Sociais / 

Fórum dos 

Direitos da 

Criança e do 

Adolescente 

* 

Sistema 

de 

Justiça 

** 

Rede de 

atendimento 

*** 

Adolescentes 

Até 20 mil 

habitantes  
30 pessoas  1 1 1 

 
De 20.001 

a 

50.000mil 

habitantes  

50 pessoas  1 1 1 

 

 (*) Integrante de Fórum Municipal DCA ou de Movimentos Sociais relacionados aos direitos da 

criança e ao adolescente, espaço de articulação da sociedade civil organizada, desde que 

existente e com reuniões regulares (nesse caso, atas das três últimas reuniões ordinárias 

devem acompanhar a documentação enviada ao CEDICA para habilitação das propostas e 

delegação). 

 (**) Promotor de Justiça, Defensor Público, Juiz da Vara da Infância e da Juventude.  

 (***) Profissional ligado ao atendimento à criança/adolescente das políticas setoriais de 

educação, saúde e assistência social. 

 

 § 1º Integrarão a delegação da X Conferência Estadual, o (a) acompanhante responsável com 

direito a voz, para adolescentes, que necessitarem de acompanhamento à sua condição específica, 

como nos casos de pessoa com deficiência, em cumprimento de medida socioeducativa, em 

acolhimento institucional e em situação de rua.  

 § 2º No caso de não haver representação de algum segmento, a vaga deste não será 

redistribuída ao demais.  

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 22 As moções devem ser subscritas nos grupos de trabalhos por 70% de seus integrantes, 

devidamente identificados, com nome completo e assinatura, e entregues à Secretaria do Evento até às 

17h30, do dia 14 de outubro de 2022.  
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Art. 23 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 6.º Conferência Municipal 

ou Intermunicipal ou Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

Art. 24 O presente Regimento Interno aprovado passa a reger a 6.ª Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

AGUDO, 22 de setembro de 2022. 

 

 

ASSINATURA DA PRESIDÊNCIA CMDCA 

 

 

 

 


