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1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ALÉM PARAÍBA – MG 
DIA: 18 DE OUTUBRO DE 2018 – Horário 12 às 18h. 

Local: Câmara Municipal de AlémParaíba 

 
REGIMENTO INTERNO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALÉM PARAÍBA- MG 
 

CAPITULO I 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

Art. 1º - A 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente tem como tema "Proteção Integral, 

Diversidade e Enfrentamento das Violências" e possui os seguintes objetivos: I – Objetivo geral: 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, devendo ser desenvolvidas uma reflexão 

com a sociedade e o poder público na temática eleita para a Conferência: Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento 

das Violências. II - Objetivos específicos: a) Apontar os desafios a serem enfrentados e definir ações para garantir o pleno 

acesso das crianças e adolescentes às políticas sociais, considerando as diversidades; b) Formular propostas para o 

enfrentamento das diversas formas de violência contra crianças e adolescentes; c) Propor ações para a democratização, 

gestão, fortalecimento e participação de crianças e adolescentes nos espaços de deliberação e controle social das políticas 

públicas; d) Propor ações para a garantia e a qualificação da participação e protagonismo de crianças e adolescentes nos 

diversos espaços: escola, família, comunidade, políticas públicas, sistema de justiça, conselhos de direitos da criança e do 

adolescente, dentre outros; e) Elaborar ações para garantir a promoção da igualdade e valorização da diversidade na 

proteção integral de crianças e adolescentes; e f) Elaborar propostas para a ampliação do orçamento e aperfeiçoamento da 

gestão dos fundos para criança e o adolescente. III – Eixos de discussão da 1ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: EIXO 1 – GARANTIA DOS DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS E DE INCLUSÃO; EIXO 

2 – PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; EIXO 3 – 

ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; EIXO 4 – 

PARTICIPAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROTAGONISMO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; EIXO 5 – 

ESPAÇOS DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

 

CAPITULO II 

 

DA PROGRAMAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALÉM PARAÍBA/MG . 

Art. 2º - A 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente seguirá a seguinte programação: I – 

Credenciamento; II – Abertura oficial da 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; III – 

Composição da mesa; IV - Apresentação Cultural; V – Leitura e validação do Regimento Interno da 1ª Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; VI – Palavras das autoridades; VII - Palestra Magna sobre o tema e 

eixos temáticos da 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; VIII – Divisão dos Grupos de 

Trabalho;  IX – Apresentação e Aprovação das propostas por Eixo temáticos; X - Eleição de delegados para a X 

Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; e XI – Encerramento.  

Parágrafo Único: A 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Além Paraíba, ocorrerá no seguinte 

local: Câmara Municipal de Além Paraíba, no dia 18 de Outubro de 2018, no horário de 12 às 18hs.  

 

CAPITULO III 

– DOS PARTICIPANTES E CREDENCIAMENTO 

Art. 3º - Participarão da 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente os inscritos no ato do 

credenciamento, com direito a voz e voto.  

Art. 4º - Os participantes receberão certificado no final da Conferência.  

 

CAPÍTULO IV 

– DO GRUPO DE TRABALHO 

Art. 5º - O grupo de trabalho da Conferência será formado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social 

e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA que auxiliarão o público no entendimento dos 

eixos e no desenvolvimento das propostas, avaliação dos principais avanços, dificuldades e outras questões relacionadas à 

temática apresentada.  

Art. 6º - A Conferência Municipal aprovará até 03 (três) propostas por eixo, considerando os âmbitos municipal, estadual e 

nacional, respectivamente, totalizando 15 (quinze) propostas da Conferência Municipal.  

Art. 7º - A Conferência Municipal contará com: um facilitador, um apoiador e um relator. § 1º O Facilitador será indicado 

pela comissão organizadora e terá a função de: I – Apresentar o tema contextualizando-o nos eixos propostos no âmbito 

municipal, estadual e federal; II – Apoiar as discussões para a elaboração das propostas; e III – Estimular a participação dos 

membros do Grupo; § 2º O Apoiador será indicado pela comissão organizadora e terá a função de: a) Assessorar as 



 
 

Página 2 de 2 
 

1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ALÉM PARAÍBA – MG 
DIA: 18 DE OUTUBRO DE 2018 – Horário 12 às 18h. 

Local: Câmara Municipal de AlémParaíba 

 
discussões; b) Controlar o tempo; c) Providenciar o credenciamento dos conferencistas interessados na função de delegados. 

§ 3º O Relator será escolhido pelo grupo e terá a função de registrar as proposições e apresentá-las na Plenária Final.  
 

CAPÍTULO V 

– DAS MOÇÕES 

Art. 8º - As moções, que podem ser de reivindicação, repúdio, indignação, apoio, congratulação ou recomendação, deverão 

ser apresentadas à Comissão Organizadora até 16horas, do dia 18 de Outubro de 2018, devidamente assinadas por no 

mínimo vinte por cento (20%) do total de conferencistas.  

Art. 9º - Serão consideradas aprovadas as moções que obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade mais um dos 

participantes votantes presentes na Plenária Final. §1º Os formulários para a apresentação das moções estarão disponíveis na 

recepção do evento. § 2º O propositor da moção será responsável por coletar as devidas assinaturas.  

Art. 10º – As moções somente são apreciadas e votadas, após o término da votação das propostas dos grupos temáticos. 

Após aprovada, cada moção deverá ser encaminhada à instância devida.  
 

CAPÍTULO VI 

– DOS DELEGADOS 

Art. 11º - Poderá ser eleito até 6 (Seis) delegados, respeitando a seguinte proporção: I – 01 (um) criança ou adolescente; II – 

01 (um) Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representante da Sociedade Civil; III – 01 (um) 

Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representante Governamental; IV – 01 (um) Conselheiro 

Tutelar; V – 01 (um) de “outros segmentos”, conforme elencados abaixo:  Rede de Atendimento;  Movimentos Sociais; 

Representantes do Sistema de Justiça; Representantes do Poder Legislativo Municipal; VI – Sexta vaga de delegado/a 

poderá ser indicada em quaisquer dos segmentos (Criança ou Adolescente; Conselho Municipal Governamental; Conselho 

Municipal Não Governamental, Conselheiro Tutelar e Outros Segmentos) a critério do Município; e  01 (uma) vaga 

exclusiva para criança ou adolescente representante de segmentos sociais com maior vulnerabilidade.  

Art. 12º - A Conferência Municipal terá 06 (seis) delegados titulares e respectivos suplentes e 01(uma) Vaga exclusiva para 

criança ou adolescente representante de segmentos sociais com maior vulnerabilidade à Conferência Regional e/ou 

Estadual.  

Art. 13º - Os delegados serão credenciados na 1ª Conferência Municipal e referendados pela plenária.  

 

CAPÍTULO VII 

– DA PLENÁRIA FINAL 

Art. 14º - A plenária final terá por objetivos: I – Apreciar e votar as propostas elaboradas na Conferência Municipal dentre 

os diferentes eixos; II – Aprovar as moções apresentadas; III – Aprovar as indicações dos delegados, devidamente eleitos, 

para a etapa estadual.  

Art. 15º - A mesa organizadora coordenará a apresentação das propostas sugeridas nos grupos temáticos: I – As proposições 

de alteração da redação das propostas deverão ser realizadas oralmente à mesa organizadora que as submeterão à apreciação 

da plenária; II – Os propositores de destaque terão 2 (dois) minutos, no máximo, para defesa da proposta; III – A aprovação 

das propostas dar-se-á por maioria simples. IV – Encerrada a votação dos destaques do relatório final, o coordenador da 

mesa procederá a leitura das moções apresentadas, facultando-se o tempo máximo de 2 (dois) minutos aos participantes que 

queiram se manifestar contrariamente à moção.  

CAPÍTULO VIII 

– DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 16º - Este regimento interno, elaborado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 

será lido na abertura dos trabalhos da 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e constará no site 

Prefeitura Municipal para consulta prévia. Art. 17º - Questões de ordem relacionadas ao presente regimento deverão ser 

encaminhadas para a Comissão Organizadora que deliberará junto à plenária sobre casos omissos.  

Art. 18º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nomeou a Comissão Organizadora para 

preparação e realização da 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, composta por 02 (dois) 

membros titulares e seus respectivos suplentes membros do CMDCA, respeitando a paridade dos mesmos e 02 (dois) 

adolescentes.  
 

Além Paraíba, 18 de Outubro de 2018.  
 

Gilmar de Paula Silva 

Presidente do CMDCA 
 

 Demais membros da Comissão Coordenadora da Conferência: Jaime Augusto da Silva, Ilma Selma Silveira Barbosa, 

Josnânia de Castro Silva, Maria Fernanda da Silva Melo e Guilherme Vieira Lima. 


