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Elisane A. Santos Rodrigues         Regional Administrativa Pampulha 
Marina Rocha Braz                      Regional Administrativa V.N 
Karla Patricia Vital Damiani          Associação Imagem Comunitária 
Ana Carolina Costa Castro          Instituto Bras. de Direito de Família 
Fabíola Ribeiro Farias                      Fundação Municipal de Cultura 
Fabiano Antonio Sena Peres          Secretaria M. de Esporte e Lazer 
Maria Beatriz Pereira Cartacho         Subsecretaria de Part.Popular 
Moisés Barbosa Ferreira Costa         Fórum DCA 
Rafaela de Oliveira Moreira         Adolescentes  
Gustavo A. Santos Alves Pereira       Adolescentes 
Stefanne Azevedo Silva                     Adolescentes 
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Thiago Alves Costa – Subsecretário de Direito e Cidadania - SUDC   

 

 

SISTEMATIZAÇÃO GERAL: 

 
Anderson Alves da Silva 
Maria Fernanda e Silva 
Widller Raphael Ferreira Maciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

2 APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – CMDCA/BH, 

em sintonia com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e o 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente realizaram a 9.ª Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A conferência que teve como tema central 

“Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências” foi realizada em 03 (três) etapas, a 

saber: conferências livres, pré conferências regionais e a Conferência Municipal. 

 

Na primeira etapa, representantes da sociedade civil e do poder público promoveram um ciclo de 

54 conferências livres, no período de fevereiro a junho de 2018, com a participação de quase 

6.000 crianças e adolescentes, o que representou um marco histórico no campo da participação 

social da infância e da adolescência de Belo Horizonte. Foi um espaço aberto de participação, 

sendo um processo dinâmico de diálogos e encontros voltados para o fortalecimento da cidadania 

infanto-juvenil a partir de uma visão crítica, inclusiva, democrática e transformadora. Temas de 

extrema relevância foram debatidos, tais como o enfrentamento ao trabalho infantil, ao tráfico de 

drogas, ao genocídio da juventude negra, à exploração sexual, saúde mental, bem como a 

necessidade de ampliação e aprimoramento das políticas públicas. 

 

Na segunda etapa, foram realizadas as nove Pré-Conferências regionais, que mobilizaram 220 

profissionais, distribuídos nas áreas de assistência social, educação e saúde, favorecendo a 

participação organizada e robusta de mais de 2.228 pessoas. Nesses eventos, os participantes 

elegeram os delegados, representantes de cada regional, para a etapa final e apresentaram ao 

todo 229 propostas. 

 

Na terceira etapa, foi realizada a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, nos dias 29 e 30 de novembro, com a participação de 482 pessoas, em sua maioria 

crianças e adolescentes. Na ocasião, foram retiradas propostas para os âmbitos municipal, 

estadual e nacional, além de serem eleitos delegados para representar Belo Horizonte na 

Conferência Estadual. O evento foi realizado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e 

no primeiro dia, contou com abertura, execução do Hino Nacional apresentado por crianças e 

adolescentes, mesclando o clássico com o contemporâneo, leitura e aprovação do regimento 

interno e encerramos o dia com um coquetel. No segundo dia, continuamos com a 

leitura/aprovação do regimento interno; apresentação cultural do Teatro de Mobilização Social com 

a peça “A Mecânica” que versava de forma lúdica sobre o tema e os eixos da conferência; 

apresentação da metodologia para os trabalhos em grupo e a divisão dos participantes por eixos. 



                                                                                                     
 

Durante o trabalho nos grupos foram realizadas pequenas intervenções artísticas com “palhaços” 

tornando o ambiente mais adequado ao público alvo. Por fim, foi apresentado uma intervenção 

artística de música com as crianças e adolescentes da organização da sociedade civil Ciame 

Pindorama e após a referida intervenção, foi aberta a plenária final, para a votação dos delegados 

(as) e apresentação das propostas e moções. 

 

Por fim, cabe destacar que o desafio de fomentar o protagonismo infanto-juvenil de forma 

responsável está posto para toda a sociedade. O período da conferência foi uma oportunidade para 

crianças e adolescentes do município, em conjunto com os diversos atores do Sistema de Garantia 

de Direitos, debaterem a respeito da execução da política municipal. Ela, a conferência, também é 

um momento deliberativo. A realização da conferência alcançando a diversidade, números e 

conteúdo das propostas foi possível devido ao comprometimento com a causa, criatividade e 

confiança de todas as pessoas envolvidas nas nove regionais de Belo Horizonte, secretaria 

executiva do CMDCA, Conselheiros (as) de Direitos, Conselheiros (as) Tutelares, servidores(as) 

municipais, funcionários(as) das organizações da sociedade civil, voluntários(as) que se colocaram 

em movimento na direção de tornar o tempo da conferência em algo que de fato indique o 

protagonismo. 

 

 

 

 

 
Marcelo Moreira de Oliveira  
Presidente do CMDCA/BH 

 



                                                                                                     
 

 

3 IDENTIDADE VISUAL UTILIZADA NA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS LIVRES 

 

Em Belo Horizonte, foram realizadas as Conferências Livres no período de fevereiro à 

junho/2018, que constitui-se numa das etapas da 9ª Conferencia Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e teve como objetivo sensibilizar, mobilizar e debater com a sociedade, 

principalmente com crianças e adolescentes, as políticas de âmbito municipal, estadual e 

nacional. Foi um espaço aberto de participação, sendo um processo dinâmico de diálogos e 

encontros voltados para o fortalecimento da cidadania infanto-juvenil a partir de uma visão crítica, 

inclusiva, democrática e transformadora.  

 

O processo de construção dessa conferência representou um marco histórico no campo da 

participação social de crianças e adolescentes. Representantes da sociedade civil e do poder 

público desprenderam esforços e promoveram um ciclo de conferências livres, com 54 encontros, 

mobilizando mais de 6 mil pessoas, em sua grande maioria crianças e adolescentes. Temas de 

extrema relevância foram debatidos, tais como o enfrentamento ao trabalho infantil, ao tráfico de 

drogas, ao genocídio da juventude negra, à exploração sexual, bem como a necessidade de 

ampliação e aprimoramento das políticas públicas. 

 

Essa etapa preparatória possibilitou o compartilhamento e a construção democrática de 

importantes conhecimentos sobre “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das 

Violências”. Acreditamos que, agora, nessa etapa das pré-conferências regionais poderemos 



                                                                                                     
 

 

avançar ainda mais, elaborando propostas capazes de assegurar o avanço das políticas de 

proteção Integral e o fortalecimento da agenda de direitos. 

 

REGIONAL BARREIRO 

1. Conferência Livre órgão/entidade Ação Social Técnica 

2. Datas e período de realização  22/05/2018 

3. Horário  14h às 17h 

4. Local de realização Avenida Flor de Seda, 957 – Lindéia  

5. Número total de participantes  52 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS Petrópolis  

2. Data e período de realização  22/05/2018 

3. Horário  Manhã 

4. Local de realização CRAS Petrópolis 

5. Número total de participantes  42 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS VILA CEMIG – CRASVC-B 

2. Datas e período de realização  12/06/2018 

3. Horário  Tarde  

4. Local de realização CRAS VILA CEMIG 

5. Número total de participantes  22 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Projeto Laços – PUC Minas /Creas Barreiro 

2. Datas e período de realização  21/06/2018  

3. Horário  14h às 16h 

4. Local de realização PUC Minas Coração Eucarístico 

5. Número total de participantes  21  

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Escola Municipal Polo de Educação Integrada 

2. Data e período de realização  19/06/2018 e 26/06/2018 

3. Horário  Manhã 

4. Local de realização Nos espaços da escola 



                                                                                                     
 

 

5. Número total de participantes  270 

 

 

REGIONAL CENTRO-SUL 

1. Conferência Livre órgão/entidade 
Escola Municipal Caio Líbano Soares – 

Educação de Jovens e Adultos  

2. Data e período de realização  Abril a Agosto  

3. Horário  Manhã/ Tarde/Noite  

4. Local de realização Rua Carangola, nº 288 - Santo Antônio,  

5. Número total de participantes  2472 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho 

Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador 

2. Datas e período de realização  23/05/2018 

3. Horário  Tarde  

4. Local de realização Centro de Referência da Juventude / Rua 

Guaicurus, 50 – Praça da Estação – BH 

5. Número total de participantes  248 participantes, 234 aprendizes e 14 

educadores. 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere 

e Direitos Humanos – LABTRAB UFMG 

2. Datas e período de realização  15/06/2018 

3. Horário  Tarde  

4. Local de realização Centro de Referência da Juventude - CRJ 

5. Número total de participantes  180 

  

1. Conferência Livre órgão/entidade 

Saúde Mental – Atenção e cuidado no território 

– 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente Cível de 

Belo Horizonte  

2. Data e período de realização  29/06/2018 



                                                                                                     
 

 

3. Horário  13h as 17:30h 

4. Local de realização Rua Tamoios nº 831 Centro,  

5. Número total de participantes  109 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade PBH/ASSPROM 

2. Datas e período de realização  29/06/2018 

3. Horário  Tarde  

4. Local de realização Centro de Referência da Juventude - CRJ 

5. Número total de participantes  45 participantes 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade 
 
 Fórum DCA/BH  

2. Data e período de realização  17/04/2018  

3. Horário  14 às 17 hs 

4. Local de realização CRJ 

6. Número total de participantes  200 

 
 
 

REGIONAL LESTE 

1. Conferência Livre órgão/entidade Associação Projeto Providência  

2. Datas e período de realização  12/06/2018 

3. Horário  13h às 17hs 

4. Local de realização Unidade Taquaril - Rua Alair Pereira da Silva Nº 

100, Conjunto Taquaril  

5. Número total de participantes  162 participantes, sendo: 24 crianças; 138 

adolescentes. 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade 
Ciame Flamengo (Grupo de Pais dos 

Educandos do Ciame Flamengo) 

2. Data e período de realização  08/06/2018 

3. Horário  15h às 17h 



                                                                                                     
 

 

4. Local de realização 
Quadra do Ciame Flamengo – Rua Fernão Dias 

1147 – Alto Vera Cruz 

5. Número total de participantes  
111- crianças e adolescentes (idade de 6 a 14)  

  09- adultos 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Escola Municipal Professor Lourenço de Oliveira  

2. Datas e período de realização  30/06/2018  

3. Local de realização Escola Municipal Professor Lourenço de Oliveira  

4. Horário 07:30 às 12h 

5. Número total de participantes  90 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Programa de Controle de Homicídios- Fica Vivo! 

Taquaril  

2. Datas e período de realização  08/06/2018 

3. Horário 14h às 17h 

4. Local de realização Rua Diniz Dias, 145- Abrigo Granja de Freitas 

5. Número total de participantes  23 

 

 

REGIONAL NORDESTE 

1. Conferência Livre órgão/entidade 
CRAS Arthur de Sá, CRAS Vila Maria e Grupo 

de Desenvolvimento Comunitário - GDECOM  

2. Data e período de realização  14/06/2018 

3. Horário  14h 

4. Local de realização Museu da Moda de Belo Horizonte  

5. Número total de participantes  45 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS Conjunto Paulo VI  

2. Data e período de realização  20/06/2018 

3. Horário  14h às 16h 



                                                                                                     
 

 

4. Local de realização Rua Neblina 120- Conjunto Paulo VI 

5. Número total de participantes  57 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade DRAS-NE  

2. Data e período de realização  27/06/18 

3. Horário  08h às 12h 

4. Local de realização Av.Cristiano Machado. Nº 555, Bairro da Graça 

5. Número total de participantes  11 

 

 

REGIONAL NOROESTE 

1. Conferência Livre órgão/entidade Centro de Referência em Reabilitação Noroeste (CREAB-

NO) 

2. Datas e período de realização 14/06/2018 

3. Horário  13:30h  

4. Local de realização Auditório URS-PE, Rua Padre Eustáquio 1951, 3° Andar, 

Bairro Padre Eustáquio. 

5. Número total de participantes  24 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Centro de Saúde Jardim Filadélfia (Arte da Saúde) 

2. Data e período de realização  14/06/2018 

3. Horário  14h ás 16h 

4. Local de realização Salão da Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida 

5. Número total de participantes  44  adolescentes  

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Centro de Saúde São Cristóvão  

2. Data e período de realização  13/06/2018 

3. Horário  13:30 h 

4. Local de realização Academia da Cidade Mercadinho da Lagoinha  

5. Número total de participantes  60 

 



                                                                                                     
 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS - Pindorama/Sumaré/ Elza Martins  

2. Data e período de realização  13/06/2018 

3. Horário  Tarde  

4. Local de realização Ciame Pindorama 

5. Número total de participantes  200 adolescentes  

 
 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS Vila Senhor dos Passos  

2. Data e período de realização  17/05/2018 

3. Horário  14h  

4. Local de realização CRAS Vila Senhor dos Passos  

5. Número total de participantes  17 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade  DIRE – NO - Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo  

2. Data e período de realização  21/05/2018 

3. Horário  8 às 11 hs 

4. Local de realização Rua Hespéria, 300 – Aparecida. 

5. Número total de participantes  45 

 

 

REGIONAL NORTE 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS Jardim Felicidade- Acessuas Trabalho 

2. Data e período de realização  23/05/2018 

3. Horário  15h 

4. Local de realização  CRAS Jardim Felicidade  

5. Regional  Norte 

6. Número total de participantes  10 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade 

CRAS Vila Biquinhas (PAIF), Serviço de Convivência 

Fortalecimento de Vínculos-SCVF, Grupo de 

Desenvolvimento Comunitário – GDECOM (Projovem 



                                                                                                     
 

 

Adolescentes) e Agência Adventista de Desenvolvimento 

e Recursos Assistenciais – Adra (Grupo de Idosos) 

2. Data e período de realização  22/05/2018 

3. Horário  14h 

4. Local de realização CRAS Vila Biquinhas  

5. Número total de participantes  37 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade 
CRAS Vila Biquinhas: Arte da Saúde: Centro Cultural São 

Bernardo e Escola Municipal José Maria dos Mares Guias  

2. Data e período de realização  18/05/2018 

3. Horário  9h às 12h 

4. Local de realização Centro Cultural São Bernardo  

5. Número total de participantes  33 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade 
Escola Rui da Costa Val; CRAS; Fica Vivo, Coletivo da 

Juventude; Fundação João Pinheiro 

2. Data e período de realização  09/06/2018 

3. Horário  09h 

4. Local de realização 
Rua Antônio Pereira dos Santos, 30 - Jardim Felicidade, 

Belo Horizonte - MG 

5. Número total de participantes  51 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade 
Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga 

CRAS Zilah Spósito/Projovem  

2. Data e período de realização  11/05/2018 

3. Horário  14 às 17 hs 

4. Local de realização 
Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga  

Rua Coquilho,10 Zilah Spósito  

5. Número total de participantes  84 

 



                                                                                                     
 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Grupo de Desenvolvimento comunitário- GDECOM 

2. Data e período de realização  17/06/2017 

3. Horário  14h às 17h 

4. Local de realização 
Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional/ 

Parque Lagoa do Nado 

5. Número total de participantes  25 

 

 

REGIONAL OESTE 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS Graça Sabóia (Morro Das Pedras), CRAS Vila 

Antena e Associação Cruz de Malta. 

2. Datas e período de realização  28/06/2018 

3. Horário 13h30min às 17hs 

4. Local de realização Associação Cruz de Malta 

5. Número total de participantes  67 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS Havaí/Ventosa 

2. Datas e período de realização  20/06/2018 e 21/06/2018 

3. Horário  14h às 17h 

4. Local de realização CRAS Havaí/Ventosa 

5. Número total de participantes  28 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade 
CRAS Vista Alegre 
  

2. Data e período de realização  03/07/2018 

3. Horário  14h às 16h  

4. Local de realização CRAS Vista Alegre 

5. Número total de participantes  44 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade DRAS-O + CREAS-O + MSE 

2. Data e período de realização  28/06/2018 



                                                                                                     
 

 

3. Horário  14:00 hs 

4. Local de realização Auditório da Assistência Social 

5. Número de participantes 26 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Escola Municipal Professor Efigênia Vidigal  

2. Data e período de realização  04/06/2018 a 20/06/2018 

3. Horário  07:00 as 11:30 

4. Local de realização Rua José Gualberto 295, Palmeiras 

5. Número total de participantes  130  

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Programa Fica Vivo! Cabana do Pai Tomas 

2. Datas e período de realização  21/05/2018,  

3. Horário  16 às 18 horas 

4. Local de realização CRAS Vista Alegre, Rua Aguanil, 425 

5. Número total de participantes  24 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Programa Fica Vivo! Cabana do Pai Tomás 

2. Datas e período de realização  24/05/2018 

3. Horário  16h às 18h 

4. Local de realização Salão da Capela, Rua Amanda 

5. Número total de participantes  17 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Programa Fica Vivo! Cabana do Pai Tomás- Oeste  

2. Data e período de realização  17/05/2018 

3. Horário  17h ás 19h 

4. Local de realização 
Centro Juvenil Salesianos, Rua São Carlos, 201- Madre 

Gertrudes 

5. Número total de participantes  25 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Programa Fica Vivo! Cabana do Pai Tomás 



                                                                                                     
 

 

2. Data e período de realização  18/05/2018 

3. Horário  16h às 18h 

4. Local de realização Quadra do Bolinha, Avenida Capim Branco, n°15 

5. Número total de participantes  17 

 

 

REGIONAL PAMPULHA 

1. Conferência Livre órgão/entidade Associação Cultural Esportiva e Social – Projeto Verena 

2. Data e período de realização  25/05/2018 

3. Horário  09h 

4. Local de realização Centro Cultural Pampulha 

5. Regional Pampulha 

6. Número total de participantes  
Total de 59 pessoas, sendo 44 crianças e adolescentes 

nos grupos, 15 participantes adultos  

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS Novo Ouro Preto 

2. Datas e período de realização  03/05/2018 e 08/05/2018 

3. Horário  09h30min 

4. Local de realização CRAS Novo Ouro Preto 

5. Número total de participantes  14 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS Santa Rosa 

2. Datas e período de realização  12/04/2018, 26/04/2018 e 03/05/2018 

3. Horário  09h30min 

4. Local de realização Centro de Saúde Padre Maia 

5. Número total de participantes  03 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS Confisco - SCFV 

2. Datas e período de realização  22/05/2018 e 05/06/2018  

3. Horário  14h 

4. Local de Realização CRAS Confisco  



                                                                                                     
 

 

5. Número total de participantes  08 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade 
CRAS Novo Ouro Preto/Serviço de Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos -  

2. Data e período de realização  07/05/2018 

3. Horário  Manhã 

4. Local de realização 
CRAS Novo Ouro Preto/ Serviço de Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos -  

5. Número total de participantes  13 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS São José 

2. Datas e período de realização  24/05/2018 

3. Horário  16h30min às 18h  

4. Local de realização CRAS São José 

5. Número total de participantes  02 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS SÃO JOSÉ/SCFV 

2. Datas e período de realização  15/05/2018 

3. Horário  13h30min às 15h30min 

4. Local de realização CRAS São José 

5. Número total de participantes  36 

  

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS SÃO JOSÉ/SCFV 

2. Datas e período de realização  08/05/208 

3. Horário 13h30min ás 15h00min 

4. Local de realização CRAS SÃO JOSÉ 

5. Número total de participantes  17 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Escola Municipal Júlia Paraíso 

2. Datas e período de realização  26/06/2018 

3. Local de realização Escola Municipal Júlia Paraíso - Rua Tiés, S/N - Alípio de 

Melo 



                                                                                                     
 

 

4. Horário  13h 

5. Número total de participantes  186 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Proteção Social Básica Pampulha  

2. Datas e período de realização  24/05/2018 

3. Horário 13h30min  

4. Local de realização Centro Cultural da Pampulha  

5. Número total de participantes  16 

 

 

REGIONAL VENDA NOVA 

1. Conferência Livre órgão/entidade Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos / 

ADRA 

2. Datas e período de realização  24/05/2018 

3. Horário  Tarde  

4. Local de realização CRAS Lagoa 

5. Número total de participantes  59 Participantes 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CRAS Mantiqueira/Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos-ADRA 

2. Datas e período de realização  13/06/2018 

3. Horário  14h 

4. Local de realização CRAS Mantiqueira 

5. Número total de participantes  34 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade CREAS-VN 

2. Datas e período de realização  29/06/2018 

3. Horário  14h às 17h  

4. Local de realização Auditório da Regional Venda Nova  

5. Número total de participantes  10 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Comunidade Kolping Minas Caixa 

2. Datas e período de realização  26/05/2018 



                                                                                                     
 

 

3. Horário  14h às 18 h 

4. Local de realização Sede da Comunidade localizada a Rua Padre Adolfo 

Kolping, nº 170, Bairro Minas Caixa. 

5. Número total de participantes  20  

 

1. Conferência Livre órgão/entidade Escola Municipal Milton Campos 

2. Data e período de realização  22/06 e 28/06/2018 

3. Horário  Manhã e Tarde 

4. Local de realização Rua Jovino Rodrigues Pego, 145 – Mantiqueira 

5. Número total de participantes   550 

 

1. Conferência Livre órgão/entidade 
Terra da Sobriedade – Associação de Atenção à 

Dependência Química 

2. Data e período de realização  26/05/2018 

3. Horário  08h às 11h 

4. Local de realização Rua das Pedrinhas, 342, São João Batista 

5. Número total de participantes  51 

 

 

FOTOS 

 

Conferência Livre “Enfrentamento do Genocídio da Juventude Negra e Pobre de Belo Horizonte” (Foto: 

CEDUC Virgilio Resi) 



                                                                                                     
 

 

 
Conferência Livre “Enfrentamento do Genocídio da Juventude Negra e Pobre de Belo Horizonte” (Foto: 

CEDUC Virgilio Resi) 

 
Conferência Livre de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (Foto: FEVCAMG) 



                                                                                                     
 

 

 Conferência Livre de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (Foto: FEVCAMG) 

 

 

Conferência Livre “O atual cenário político e seu impacto na garantia de direitos”, promovida pelo Fórum da 

Criança e do Adolescente de BH 



                                                                                                     
 

 

 

Conferência Livre “O atual cenário político e seu impacto na garantia de direitos”, promovida pelo Fórum da 

Criança e do Adolescente de BH (Foto: Fórum DCA/BH) 

   

Conferência Livre “O atual cenário político e seu impacto na garantia de direitos”, promovida pelo Fórum da 

Criança e do Adolescente de BH (Foto: Fórum DCA/BH) 



                                                                                                     
 

 

Conferência Livre “Fica Vivo! Taquaril” (Foto: Fica Vivo! Taquaril) 

 Conferência Livre “Fica Vivo! Taquaril” (Foto: Fica Vivo! Taquaril) 



                                                                                                     
 

 

 
Conferência Livre “Adolescente no Trampo” (Foto: ASSPROM) 

  
Conferência Livre “Adolescente no Trampo” (Foto: ASSPROM) 



                                                                                                     
 

 

 

Conferência Livre “Adolescentes no Tráfico: entre o trabalho e o crime” 

 

5 PRÉ- CONFERÊNCIAS REGIONAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE DE BELO HORIZONTE 

 

5.1  RELATÓRIO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS REGIONAIS 

 
 

1. Regionais 09 Regionais administrativas de BH 

2. Período de realização  14 a 30 de setembro de 2018. 

3. Quantidade de pessoas inscritas 2.339  

4. Número total de participantes 

presentes  
2.228 

Adultos Crianças e Adolescentes 

1.006 1.222 

 6. Número de Delegados 
 

Adultos Crianças e Adolescentes Total de Delegados 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Titulares Suplentes 

135 83 162 91 297 174 



                                                                                                     
 

 

Divulgação das Pré-Conferências Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

REGIONAL BARREIRO 
 

1. Regional Barreiro  

2. Local  
PUC Barreiro – Avenida Afonso Vaz de Melo nº 1200 

Bairro Barreiro de Baixo   

3. Período de realização  27/09/2018 

4. Quantidade de pessoas inscritas 282 

5. Número total de participantes 

presentes 
239 

Adultos Crianças e Adolescentes 

88 151 

 6. Número de Delegados 
 

Adultos Crianças e Adolescentes Total de Delegados 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Titulares Suplentes 

15 06 18 12 33 18 

 
 
FOTOS  
 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Barreiro (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Barreiro (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 

 
Apresentação cultural da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Barreiro 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Mesa de abertura da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Barreiro (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Barreiro (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Barreiro (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Barreiro (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
REGIONAL CENTRO-SUL 
 

1. Regional Centro - Sul  

2. Local  
Centro de Referencia da Juventude – CRJ, Rua Guaicurus 

nº 50 Bairro Centro.   

3. Período de realização  20/09/2018 

4. Quantidade de pessoas inscritas 249 

5. Número total de participantes 

presentes 
276 

Adultos Crianças e Adolescentes 

142 134 

 6. Número de Delegados 
 

Adultos Crianças e Adolescentes Total de Delegados 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Titulares Suplentes 

15 10 18 12 33 22 

 
 
 
 
FOTOS 
 

 
Mesa de abertura da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Centro-Sul 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Centro-Sul (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 
 

 
Credenciamento da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Centro-Sul 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Apresentação cultural do Grupo de Teatro MOBS na Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Regional Centro-Sul (Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Centro-Sul (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Centro-Sul (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Centro-Sul (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

REGIONAL LESTE 
 

1. Regional Leste  

2. Local  PLUG MINAS – Rua Santo Agostinho nº 1441 Bairro Horto  

3. Período de realização  21/09/2018 

4. Quantidade de pessoas 

inscritas 
246 

5. Número total de participantes 

presentes 
224 

Adultos Crianças e Adolescentes 

96 128 

 6. Número de Delegados 
 

Adultos Crianças e Adolescentes Total de Delegados 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Titulares Suplentes 

15 08 18 12 33 20 

 
 
FOTOS 
 

 
Mesa de abertura da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Leste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Leste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Leste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Leste (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 
 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Leste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 

 
Palestra da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Leste (Foto: Assessoria 

de Comunicação Social – SMASAC) 
 

 
Apresentação cultural do Grupo de Teatro MOBS na Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Regional Leste (Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

REGIONAL NORDESTE 
 

1. Regional Nordeste  

2. Local  
Centro de Apoio Comunitário do São Paulo - Rua Aiuruoca 

nº 501 Bairro São Paulo  

3. Período de realização  19/09/2018 

4. Quantidade de pessoas inscritas 253 

5. Número total de participantes 

presentes 
307 

Adultos Crianças e Adolescentes 

142 165 

 6. Número de Delegados 
 

Adultos Crianças e Adolescentes Total de Delegados 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Titulares Suplentes 

15 10 18 12 33 20 

 
 
FOTOS 
 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Nordeste (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 
 
 



                                                                                                     
 

 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Nordeste (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 
 
 
 
 
 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Nordeste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 
 



                                                                                                     
 

 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Nordeste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Nordeste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Nordeste (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 
 
 
 
 

 
Apresentação cultural do Grupo de Teatro MOBS na Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Regional Nordeste (Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 



                                                                                                     
 

 

REGIONAL NOROESTE 
 

1. Regional Noroeste  

2. Local  
Escola Estadual Doutor Lucas Monteiro Machado, Rua 

Guararapes nº 1800  - Bairro Pindorama    

3. Período de realização  26/09/2018 

4. Quantidade de pessoas inscritas 258 

5. Número total de participantes 

presentes 
238 

Adultos Crianças e Adolescentes 

123 115 

 6. Número de Delegados 
 

Adultos Crianças e Adolescentes Total de Delegados 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Titulares Suplentes 

15 05 18 12 33 17 

 
 
FOTOS 
 

 
Apresentação cultural da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Noroeste 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 



                                                                                                     
 

 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Noroeste (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 
 
 
 

 
Apresentação cultural da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Noroeste 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Apresentação cultural da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Noroeste 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Noroeste (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Mesa de abertura da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Noroeste 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Noroeste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

REGIONAL NORTE 
 

1. Regional Norte  

2. Local  
CRAS Novo Aarão Reis - Avenida Risoleta Neves, nº 347  

(Via 240) Bairro Novo Aarão Reis  

3. Período de realização  14/09/2018 

4. Quantidade de pessoas inscritas 322 

5. Número total de participantes 

presentes 
250 

Adultos Crianças e Adolescentes 

93 157 

 6. Número de Delegados 
 

Adultos Crianças e Adolescentes Total de Delegados 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Titulares Suplentes 

15 10 18 12 33 22 

 
 
FOTOS 

 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Norte (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Norte (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 
 

 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Norte (Foto: 

CMDCA/BH) 



                                                                                                     
 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Norte (Foto: 

CMDCA/BH) 
 
 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Norte (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

REGIONAL OESTE 
 

1. Regional Oeste  

2. Local  
Centro de Acolhida Betânia - Rua Cipriano de Carvalho, nº 

574 - Bairro Cinquentenário. 

3. Período de realização  18/09/2018 

4. Quantidade de pessoas inscritas 256 

5. Número total de participantes  273 
Adultos Crianças e Adolescentes 

129 144 

 6. Número de Delegados 
 

Adultos Crianças e Adolescentes Total de Delegados 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Titulares Suplentes 

15 10 18 12 33 22 

 
 
 
FOTOS 
 
 
 
 

 
Apresentação cultural da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Oeste 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 
 
 



                                                                                                     
 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Oeste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 
 
 
 
 
 

 
Apresentação cultural da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Oeste 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 
 
 



                                                                                                     
 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Oeste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 
 
 

 
Credenciamento da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Oeste (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Oeste (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 
 
 
 
 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Oeste (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 
 
 



                                                                                                     
 

 

REGIONAL PAMPULHA 
 

1. Regional Pampulha  

2. Local  
Regional Pampulha - Avenida Presidente Antônio Carlos 

nº 7596 Bairro São Luiz   

3. Período de realização  25/09/2018 

4. Quantidade de pessoas inscritas 247 

5. Número total de participantes  229 
Adultos Crianças e Adolescentes 

109 120 

 6. Número de Delegados 
 

Adultos Crianças e Adolescentes Total de Delegados 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Titulares Suplentes 

15 10 18 12 33 22 

 
 
FOTOS 
 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Pampulha (Foto: Assessoria de 

Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

  
Apresentação cultural da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Pampulha 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Apresentação cultural do Grupo de Teatro MOBS na Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Regional Pampulha (Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Pampulha (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Pampulha (Foto: 

Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 
 
 
 

 
Apresentação cultural da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Pampulha 

(Foto: Assessoria de Comunicação Social – SMASAC) 



                                                                                                     
 

 

REGIONAL VENDA NOVA 
 

1. Regional Venda nova 

2. Local  
Escola Municipal Geraldo Teixeira da  

Costa - Rua Márcio Lima Paixão nº 08 Bairro Rio Branco   

3. Período de realização  15/09/2018 

4. Quantidade de pessoas inscritas 226 

5. Número total de participantes  192 
Adultos Crianças e Adolescentes 

84 108 

 6. Número de Delegados 
 

Adultos Crianças e Adolescentes Total de Delegados 

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Titulares Suplentes 

15 04 18 10 33 14 

 

 

FOTOS 

 

 
Credenciamento da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Venda Nova 

(Foto: CMDCA/BH) 



                                                                                                     
 

 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Venda Nova 

(Foto: CMDCA/BH) 

 

 
Apresentação cultural da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Venda 

Nova (Foto: CMDCA/BH) 



                                                                                                     
 

 

 
Eixo Temático da Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Venda Nova 

(Foto: CMDCA/BH) 
 

 
Pré-Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente da Regional Venda Nova (Foto: CMDCA/BH) 

 
 



                                                                                                     
 

 

5.2 SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS REGIONAIS  

 
 
EIXO TEMÁTICO I - GARANTIA DOS DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS E DE 

INCLUSÃO SOCIAL 
 

A) Âmbito Municipal 

1. Ampliar a oferta das atividades culturais, de lazer e esportes através de projetos e programas 

de promoção da cidadania nas comunidades, bem como nas escolas e outros espaços públicos, 

com profissionais qualificados de forma continuada. 

2. Subsidiar o acesso das famílias de baixa renda ao direito a habitação, além de fomentar as 

políticas de profissionalização e o acesso ao mercado de trabalho. 

3. Criar, ampliar e garantir as ofertas de equipamentos públicos para promoção, prevenção e 

garantia do acesso da criança e do adolescente nos territórios, priorizando os de maior 

vulnerabilidade e com menor oferta, observando a variedade dos serviços públicos das diversas 

políticas: cultura, lazer, esporte, saúde, educação, profissionalização, assistência social, e a 

diversidade. 

4. Acesso à mobilidade gratuita dentro e fora do território para participação em espaços de cultura 

e lazer. 

5. Garantir a gratuidade do transporte estudantil dos alunos de baixa renda. 

6. Garantir o passe livre para todos os estudantes de Belo Horizonte. 

7. Criar o passe livre para estudantes irem a espaços culturais nos fins de semana. 

8. Ter profissionais do apoio social nos espaços escolares que colabore como ponte nos demais 

espaços de garantia de direitos. 

9. Garantir o profissional da psicologia nos espaços escolares e ampliar a presença dos mesmos 

nos centros de saúde. 

10. Realizar nas escolas CAMPANHAS sistemáticas sobre a prevenção de todas as formas 

discriminatórias, garantindo assim o direito à diversidade. 

11. Articular com as políticas de saúde, assistência social e educação a realização de grupos para 

discutir temas ligados à sexualidade na adolescência. 

12. Fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação no que tange a inclusão da diversidade 

(pessoas com deficiências, sofrimento mental, população LGBT, população de rua) na educação, 

no mercado de trabalho e saúde. 

13. Reativar e garantir o funcionamento dos Fóruns Distritais (Fóruns Intersetoriais da Criança e 

do Adolescente) com a participação das crianças e adolescentes com planejamento e execução 

intersetorial, buscando atualização dos diagnósticos regionais referentes à política pública da 

criança e do adolescente para definição de prioridades e ações para grupos em situação de 

vulnerabilidade social. 



                                                                                                     
 

 

14. Fortalecer as parcerias entre o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada, garantindo a 

continuidade de projetos exitosos existentes no território (ex.: Arte na Saúde). 

15. Modernizar as políticas de educação e de saúde garantindo a participação, estrutura e 

acessibilidade, promovendo atividades mais interativas com uso de tecnologia. 

16. Fortalecer e ampliar através da contratação de profissionais especialistas o Programa Saúde 

na Escola. 

17. Garantir o direito à escola integral, desde a educação infantil, com a presença das políticas de 

saúde, trabalhando junto com a educação, dentro de uma proposta pedagógica, incluindo no 

currículo escolar ações que promovam os cuidados com a saúde (prevenção a doenças, cuidados 

com medicamentos, saúde mental, bucal, autocuidado e prevenção ao uso de drogas). 

18. Fortalecer a educação integral, como alternativa ao trabalho infantil promovendo a autonomia 

das crianças e adolescentes, sobretudo na educação infantil criando condições, mecanismos e 

alternativas para as famílias cumprirem seu papel na educação dos filhos. 

19. Qualificar a formação de todos os profissionais da educação; e criar uma equipe 

multidisciplinar para a integração da relação família/ escola, abrangendo a inserção dos jovens na 

geração de renda e profissionalização. 

20. Ampliar o Projeto Jovem Aprendiz, sendo presente dentro das escolas, a fim de estimular as 

primeiras experiências de trabalho, garantindo o direito de passe livre. 

21. Criar mecanismos para garantir a integração família, escola, alunos, comunidade através de 

ações coletivas: palestras, ações conjuntas, momentos lúdicos, práticas esportivas e 

comemorações; com o objetivo de prevenir situações de violência, conflitos, bullying. 

22. Ampliar o número de vagas e profissionais na Escola Integrada, Escola Aberta, demais 

projetos extraclasse, Arte da Saúde, bem como ofertar atividades físicas e culturais no ambiente 

escolar. 

23. Assegurar serviços públicos que fortaleçam a rede de atenção a crianças e adolescentes – 

educação, saúde, esporte, assistência social – envolvendo profissionais que tecerão essa rede, 

assim como, articuladores de território, técnicos do PNAISARI, técnicos do SUAS e profissionais 

de programas de trabalho e renda. 

24. Estruturar uma rotina diferenciada para o acesso dos adolescentes à rede de saúde com 

profissionais capacitados para acolher as demandas específicas desse público, garantindo a 

presença de hebiatras e pediatras em todas as Unidades Básicas de Saúde, assim como a 

ampliação do Programa Saúde na Escola e garantia de auxílio transporte para crianças 

hospitalizadas e seus acompanhantes. 

25. Fortalecimento e/ou criação de Políticas Públicas com foco territorial para crianças e 

adolescentes, com atenção especial à primeira infância, que contemplem o direito à educação, 

cultura, direito ao brincar, esporte, lazer e ocupação do espaço público, ressaltando a questão da 

inclusão e acessibilidade à criança e ao adolescente com deficiência. 

26. Criar políticas públicas que visem combater o bullying nas escolas. 



                                                                                                     
 

 

27. Garantir ações integradas entre família, escola e centro de saúde com o objetivo de orientar e 

conscientizar quanto aos efeitos da obesidade e as consequências no desenvolvimento adequado 

da criança e adolescente. 

28. Garantir a acessibilidade física e de tecnologia assistivas das crianças e adolescentes a todos 

os espaços da cidade. 

29. Otimizar e desburocratizar o fluxo de denuncias, no âmbito da rede de PBH, dos profissionais 

de educação frente aos casos de violência,dos quais crianças e adolescentes estão submetidos e 

garantir nas escolas municipais e estaduais equipe  multiprofissional para acompanhamento e 

encaminhamento desses casos junto a rede de serviços. 

30. Implementar projetos para a saúde dos adolescentes, voltados para a educação sexual e 

reprodutiva visando a proteção integral da saúde e promoção  de vida saudável, garantindo o 

acolhimento das demandas desse público junto ao PSF. 

 

B) Âmbito Estadual  

1. Fortalecimento e expansão do Programa Saúde na Escola, ofertando cobertura para educação 

infantil, fundamental e creche, tendo em seu escopo a formação permanente de acompanhantes 

especializados /monitores de inclusão, professores e a família. 

2. Qualificar a formação de todos os profissionais da educação; e criar uma equipe multidisciplinar 

para a integração da relação família/ escola, abrangendo a inserção dos jovens na geração de 

renda e profissionalização. 

3. Garantir uniforme gratuito para todos os alunos de baixa renda. 

4. Garantir a formação profissional/educação permanente, dentro dos parâmetros previstos pelo 

ECA, na localidade de moradia do adolescente por meio do acesso à telecentros, centros de 

formação como monitores habilitados e ampliar as parcerias com as empresas, através de 

incentivos fiscais de modo a garantir o acesso dos adolescentes ao primeiro emprego.  

5. Ampliar e incentivar os programas de socioprofissionalização e aprendizagem para os 

adolescentes, garantindo o encaminhamento para o trabalho na condição de aprendiz.  Além de 

divulgar vagas para o trabalho, bem como as formas de acesso,e critérios aos  programas de 

aprendizagem social. 

6. Implantação de cursos técnicos e profissionalizantes nas escolas de ensino Médio, vinculado a 

um trabalho de promoção de acesso aos cursos superiores como complemento da formação. 

7. Capacitação e formação de professores para a verdadeira inclusão da diversidade e ao fomento 

das práticas restaurativas no âmbito escolar, assim como, para uma atenção especial às 

necessidades de todas as crianças e adolescentes. 

8. Promover mais divulgação dos espaços de garantias de direito. 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

C) Âmbito Nacional  

1. Subsidiar o acesso das famílias de baixa renda ao direito a habitação, além de fomentar as 

políticas de profissionalização e o acesso ao mercado de trabalho. 

2. Ampliação dos programas e espaços de garantia de direito (saúde, esporte, lazer, cultura); 

3. Ofertar cursos profissionalizantes nas escolas públicas. 

4. Garantir o acesso das crianças de adolescentes a medicamentos, infraestrutura na unidades de 

saúde e profissionais especializados (pediatra, hebiatra, profissionais com formação específica na 

infância e adolescência. 

5. Garantia de gratuidade ao transporte público a atividades culturais e de lazer as crianças e 

adolescentes, assim como, garantia de acessibilidade e mobilidade a esses espaços. 

6. Garantir o acesso a tratamento e acompanhamento para crianças e adolescentes que sofram 

de obesidade infantil e juvenil. 

7. Garantir o direito da Criança em ser criança, mantendo as propostas do ECA inclusive a de 

maioridade penal. 

8. Assegurar, fiscalizar e articular recursos para as políticas públicas como cultura, esporte e 

educação. 

 

EIXO TEMÁTICO II – PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

A) Âmbito Municipal 

1. Criar nas escolas núcleo de apoio para o enfrentamento do preconceito e discriminação no 

ambiente escolar, com o intuito de acolher, informar e promover formação permanente de todos 

profissionais que atuam nas escolas para saberem lidar com as situações de violência. 

2. Criar nas escolas mais espaços e abertura para orientação a qualquer tipo de preconceito de 

religião e Bullying, capacitando os profissionais das escolas para discutirem e orientarem sobre as 

consequências desses preconceitos. 

3. Fortalecer a política pública educacional, através da contratação de um profissional do Serviço 

Social para atuar em cada uma das escolas da rede.  

4. Implantar disciplinas com temas transversais que abordem as diversas formas de violência com 

o intuito de preparar crianças e adolescentes para situação de violências. 

5. Articulação das escolas com os programas sociais para promover a inclusão social. 

6. Criar monitoramento com normas severas, nas escolas, que estejam relacionadas às diversas 

violências, principalmente Bullyng e homofobia. 

7. Atuar de maneira efetiva na identificação e acolhimento de pais, familiares, para tratar da 

temática visando a criação de uma rede de apoio e proteção junto às escolas e saúde. 



                                                                                                     
 

 

8. Implementação de rodas de conversa com as famílias nas escolas, com a participação da 

saúde, assistência social e educação para o enfrentamento do bulliyng e suicídio entre os 

adolescentes. 

9. Ter profissionais capacitados nas escolas responsáveis pela escuta de crianças e 

adolescentes; ficando atento às crianças e adolescentes que não falam muito o que acontecem 

com eles. 

10. Criar uma política permanente de educação para a prevenção ao tráfico e uso de drogas, com 

foco nas escolas e comunidade escolar (pais, alunos e professores), incluindo recursos e 

metodologia apropriada ao público e objetivando desmistificar o assunto. 

11. Qualificação de educadores, policiais e de todos os profissionais que lidam diretamente com 

as crianças e adolescentes. 

12. Rever os fluxos de denúncias de forma a não expor repetidamente as crianças e os 

adolescentes vítimas de violência. 

13. Criar serviços de base territorial e canais de atendimento às crianças, de forma a garantir o 

acesso. 

14. Fortalecer as políticas públicas de prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas por 

parte de crianças e adolescentes, com foco na intersetorialidade e integração, ressaltando a 

importância do não uso dessas substâncias. 

15. Ampliar e qualificar a oferta das políticas públicas no território: CRAS, Escola Integrada e 

políticas públicas para adolescentes acima de 14 anos. 

16. Ampliar trabalhos de prevenção ao uso de drogas que trabalham na linha do PROERD da 

PMMG. 

17. Criar parcerias e convênios em cursos técnicos e profissionalizantes para o adolescente, 

considerando as particularidades e vulnerabilidades do público prioritário (baixa escolarização, 

egresso do sistema socioeducativo, vulnerabilidade socioeconômicas), etc. 

18. Criação de um Centro de Referência da Juventude em cada regional, abordando as 

particularidades de cada território.  

19. Revitalizar e melhorar os equipamentos dos espaços públicos relacionados ao esporte, lazer e 

cultura. 

20. Ocupar espaços públicos nas vilas e favelas, principalmente praças, com atividades para 

crianças e adolescentes com brincadeiras, esportes, oficinas, músicas (RAP, Hip Hop) de forma 

sistemática e permanente, buscando criar oportunidades de novas experiências e convivências 

comunitárias. Para financiar essa proposta, as leis de incentivo à cultura tenham cotas de 

ocupação em vilas e favelas. 

21. Implantar uma política intersetorial de prevenção ao abuso de drogas, contemplada nas 

políticas de saúde, educação, assistência social, esporte e cultura. Contemplar a formação de 

educadores, rodas de conversas com famílias e alunos, utilização de recursos audiovisuais e 



                                                                                                     
 

 

didáticas de formação, saindo da esfera da segurança pública e perpassando a política de 

prevenção da saúde. 

22. Ampliar e divulgar os programas existentes voltados para crianças e adolescentes, criando 

aplicativos com uma linguagem das crianças e que contribua com a informação e a prevenção de 

ações do tipo: suicídio, automutilação etc. 

23. Implementar programas e projetos nos Centros de Saúde e nos Centros de Referência da 

Assistência Social voltados para a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. 

24. Fomentar os fóruns e conselhos locais e comunitários a fim de aumentar a participação da 

comunidade, crianças e adolescentes que vivenciam violências na formulação e acompanhamento 

de políticas públicas.  

25. Capacitar melhor os policiais para lidarem com a violência que ocorre contra as crianças e 

adolescentes, não havendo discriminação sobre a aparência e cor quando abordados e quando 

ocorrer a abordagem que se façam os encaminhamentos necessários para os órgãos 

competentes. 

26. Criar mecanismos de controle social para a fiscalização da atuação policial e da guarda 

municipal, como por exemplo, conselhos comunitários que envolvam a participação expressiva 

das polícias e guarda municipal, visto que os canais de denúncias são ineficazes para a 

população, pois a identificação pessoal (por exemplo, DISQUE 100 E CORREGEDORIA) gera 

retaliação e mais violações de direitos.  

27. Ampliar as vagas para estágio na PBH, pensando em estender convênio com mais empresas 

para possibilitar maior acesso ao mercado de trabalho. 

28. Implementação/divulgação do ECA para que os direitos das crianças e adolescentes sejam 

fortalecidos e respeitados, nos mais diversos setores da sociedade.  

 

B) Âmbito Estadual  

1. Fomentar junto às crianças e adolescentes, no contexto escolar, a discussão e o conhecimento 

sobre os seus direitos e sobre as diferentes formas de violência. Ofertar nas escolas serviço de 

psicologia. Retorno dos grêmios escolares em outro formato e fortalecimento da comunicação 

entre escola e família. 

2. Implementar, através de profissionais qualificados (psicólogos), dentro da escola,  espaços de 

escuta  para que a criança e o adolescente possa relatar e ter encaminhamento em casos de 

violência. 

3. Instituir propostas pedagógicas intersetoriais voltadas para o enfrentamento de ações, 

discursos racistas, discriminatórios, preconceituosos nos espaços públicos, sociais e comunitários, 

tendo como foco o protagonismo juvenil. 

4. Oferecer cursos técnicos integrados ao Ensino Médio viabilizando maior capacitação 

profissional do adolescente, possibilitando assim acesso ao mercado de trabalho. 



                                                                                                     
 

 

5. Fortalecer a qualificação e sensibilização humana dos profissionais das políticas públicas no 

Estado, no que tange aos direitos humanos e ao ECA. 

6. Garantir a fiscalização nas instâncias de segurança pública no intuito de diminuir as 

negligências nas abordagens a crianças e adolescentes. 

7. Reativação do PROERD nas escolas estaduais e municipais. 

8. Ampliar as campanhas de esclarecimento das famílias, crianças e adolescentes visando a 

prevenção do abuso sexual (palestras, divulgação, murais e jornal na escola, redes sociais) e a 

orientação da criança e das famílias, no caso de configurar o abuso (criança contar para alguém 

de confiança o que aconteceu, denunciar no disque 100, procurar os órgãos competentes e 

serviço de saúde). 

9. Aperfeiçoar iniciativas de compartilhamento de informações acerca das violências recorrentes 

no cotidiano de crianças e adolescentes, de maneira a desenvolver campanhas que promovam a 

mobilização social sobre tais violências. Alguns exemplos são campanhas publicitárias, através da 

criação de logomarcas, frases, imagens e vídeos a partir de parcerias e co-participações de 

profissionais, que ofereçam suporte na realização das mesmas. 

10. Mais investimentos em ações de esporte, lazer e cultura. 

 

C) Âmbito Nacional  

1. Reformulação dos conselhos tutelares enquanto órgãos de proteção; e criação de um plano de 

formação dos conselheiros para aprimorar o acolhimento, a abordagem e as intervenções sobre 

as denúncias/situações de violações de direitos. 

2. Criar espaços qualificados de escuta e participação coletiva nas escolas, estimulando o diálogo 

e resolução de conflitos entre o corpo docente e discente. 

3. Garantir apoio psicológico nas várias instâncias que trabalham com crianças e adolescentes 

com apoio inclusive aos familiares, oferecendo espaços de convivência para reduzir as 

ocorrências de violência contra as crianças e adolescentes. 

4. Criação de um projeto de lei que garanta a qualificação de profissionais para trabalhar dentro 

das escolas, especificamente a temática da violência e que isto seja inserido numa base 

curricular. 

5. Criar atendimento especializado para adolescente no serviço de saúde. 

6. Ampliar a campanha de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes (18 de maio), 

intencionando uma campanha mais abrangente; tendo como enfoque: o acolhimento às famílias, 

protagonismo de crianças e adolescentes, fortalecimento da rede e capacitação dos profissionais, 

ampliando e divulgando os serviços de atendimento. 

7. Discutir e debater temas acerca das diversas violências e preconceitos dentro das instituições 

(escolas, centro de saúde, centros culturais, PM, shopping), etc. 

8. Criar um tempo na grade escolar que trabalhe com temáticas relacionadas com a diversidade 

de religião, de gênero, de raça etc. 



                                                                                                     
 

 

9. Criação e divulgação de campanhas sobre os danos causados pelas violências física, 

psicológica e sexual. 

10. Reestruturar a formação policial a fim de reduzir o preconceito e a violência policial atual, 

ligada principalmente as minorias, ao racismo e aos moradores de periferias, e que haja o 

acompanhamento continuado de tais formações e conteúdos. 

 

EIXO TEMÁTICO III – ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO  DAS POLÍTICAS PARA CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES 

 

A) Âmbito Municipal 

1. Ampliar recursos na saúde com a garantia de médicos e demais profissionais em todas as 

equipes de saúde da família, com destaque a saúde bucal e oferta de medicamentos. 

2. Ampliar o investimento em atendimento pediátrico e hebiátrico qualificado na atenção básica e 

hospitalar. 

3. Aumentar número de profissionais médicos para atender crianças e adolescentes; 

4. Ampliar os recursos humanos nas escolas públicas, garantindo a presença de professores em 

todas as disciplinas, assim como capacitação e formação para os profissionais da área, incluindo 

a educação sexual como conteúdo programático. 

5. Criar parcerias para implantação nas escolas municipais de Belo Horizonte de cursinhos pré-

ENEM populares, auxiliando no fornecimento de espaço seguro e material de baixo custo. 

6. Garantir mais recursos para que não faltem insumos fundamentais para o funcionamento da 

escola; melhorar a qualidade nutritiva da merenda escolar, de forma que ela fique mais atraente e 

saborosa para os alunos. 

7. Modernizar a gestão das escolas, facilitando o acesso às informações referentes ao 

planejamento escolar, através de investimento em tecnologias práticas e palpáveis no dia a dia do 

discente. Ex.: aulas de robótica, programação, desenvolvimento de aplicativos, investimento em 

tecnologias para a educação dos alunos das escolas públicas. 

8. Ampliar a oferta de atividades esportivas, com novas modalidades como, por exemplo, ciclismo, 

skate, patins e interação com o meio ambiente e culturais que contemplam oficinas de música nas 

escolas e equipamentos, fortalecendo e articulando parcerias com a rede. 

9. Ampliar para os povos tradicionais, de forma integrada acesso aos espaços da cidade, 

garantindo transporte público para todas as criança e adolescentes nos dias de lazer. 

10. Criar, melhorar e manter espaços de lazer que existem na comunidade, como campos de 

futebol, pistas de skate, patins e outros. 

11. Garantir recursos para a instalação de brinquedos e prover a manutenção regular nos espaços 

públicos (praças, BH Cidadania, etc.). 



                                                                                                     
 

 

12. Garantir recursos para a implementação de academias ao ar livre com diversas atividades 

(danças, esportes, lutas esportivas) e manutenção dos equipamentos. 

13. Garantir recursos para implantar espaços com atividades que garantam a ampliação de 

acesso a cursos com temáticas culturais e educação ambiental. 

14. Garantir o direcionamento de parte dos recursos de eventos culturais, esportivos e artísticos 

realizados no município para políticas destinadas a crianças e adolescentes. 

15. Aumentar a destinação de recursos para projetos de instituições do terceiro setor e fornecer 

apoio através de consultoria para que as instituições consigam elaborar de forma mais efetiva 

suas ações com a finalidade de garantir o direcionamento e utilização de verbas adequadamente. 

16. Criar aplicativo eletrônico para fiscalizar os recursos públicos captados e gastos para ações de 

crianças e adolescentes. 

17. Garantir recursos do orçamento municipal para ampliação do CRJ (Centro de Referência da 

Juventude) nas regionais para criação de espaços de esporte e lazer em locais de maior 

vulnerabilidade e de fácil acesso e reforma e manutenção dos espaços já existentes. 

18. Aumentar o percentual da verba escolar: merenda escolar, projetos de ampliação do tempo na 

escola, criação e manutenção das hortas escolares e garantir recurso do fundo municipal para 

curso profissionalizante para jovens. 

19. Aumentar o valor do orçamento público municipal para ampliação dos serviços de atendimento 

em saúde mental das crianças e adolescentes: CERSAMI’S, Unidade de Acolhimento Infanto-

juvenil, Projeto Arte da Saúde, Consultório de Rua e equipes complementares. 

20. Garantir recurso no orçamento público municipal para direito ao passe livre de crianças e 

adolescentes para acesso a escola, projetos sociais, atividade de lazer e cultura e esporte. 

21. Garantir recursos para manutenção e segurança para os espaços de esporte, lazer e cultura. 

22. Garantia de recursos destinados à oferta de tecnologias para jovens e adolescentes nos 

equipamentos públicos. 

23. Propostas de captação de recursos via destinação fiscal com maior clareza para a população 

fazer escolhas. 

24. Garantir o aumento de investimentos em programas de incentivo para a captação de recursos 

através do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas para os fundos da infância e 

adolescência. 

25. Ampliação do orçamento e financiamento para os serviços, programas e projetos da cultura, 

do esporte, do lazer e da assistência social e saúde para criança e adolescente. 

26. Garantir orçamento e financiamento para a continuidade de serviços e projetos independente 

de mudanças na gestão pública para crianças e adolescente. 



                                                                                                     
 

 

27. Garantir orçamento e financiamento para ampliação e manutenção de espaços voltados para 

cultura, esporte e lazer, para crianças e adolescentes, de forma descentralizada e em territórios 

de maior vulnerabilidade social, com divulgação para acesso desses espaços. 

28. Estabelecer percentuais de aplicações de fundos e orçamentos a partir da organização 

popular. 

29. Gestão territorializada dos recursos para garantir projetos em todas as regiões da cidade. 

Distribuir os recursos respeitando as necessidades de cada regional e suas comunidades. 

30. Maior divulgação do FIA através de campanhas (com empresários, sindicatos dos contadores, 

pessoas físicas, etc.). 

31. Criação de um grupo auditor/conselhos regionais para fiscalização, destinação e propostas de 

recursos. 

32. Participação efetiva das crianças e adolescentes. 

33. Implementar uma agenda jovem, para informação, mobilização e divulgação de eventos, 

oficinas, shows, projetos e outras atividades voltada para criança adolescente na região em 

diferentes espaços, em formato de aplicativo online. 

34. Investimentos em centros culturais, projetos sociais, lazer. 

35. Ampliar e garantir a divulgação sobre o portal da transparência e outros mecanismos de 

participação para toda a população, a fim de garantir maior monitoramento da gestão de recursos. 

Através de campanhas anuais de divulgação do portal da transparência e das datas de tramitação 

das leis orçamentárias. 

 

B) Âmbito Estadual  

1. Garantir recursos para a construção e ampliação dos Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS). 

2. Ampliar e garantir recursos para programas de proteção à criança e ao adolescente como FICA 

VIVO e outros. Institucionalizar esses programas como política pública e não política de governo, 

assegurando a continuidade destes programas. 

3. Ampliar orçamento para esporte, lazer e cultura. 

4. Garantir orçamento e financiamento na segurança pública para as crianças e adolescentes, 

visando redução no índice de violência e mortalidade. 

5. Garantir maior fiscalização, publicização e transparência da destinação e aplicação das verbas 

direcionadas a políticas de crianças e adolescente, inclusive as provenientes do pagamento de 

fianças determinados pela justiça que são destinados para políticas de crianças e adolescentes. 

6. Publicizar o acesso à leitura identificada com o público infanto-juvenil, divulgar os espaços 

públicos existentes nas comunidades, como bibliotecas, escolas abertas, escolas integradas e 



                                                                                                     
 

 

programas culturais, garantindo assim que a população tenha informação e acesso aos serviços 

ofertados de maneira integral. 

 

 

C) Âmbito Nacional  

1. Aumentar a porcentagem de renúncia fiscal para o orçamento da Criança e do Adolescente. 

2. Destinação de apreensões realizadas pela Polícia Federal, Militar e Civil para políticas 

educacionais, profissionalizantes, culturais, esportivas direcionadas a crianças e adolescentes. 

3. Garantir que orçamento da criança e adolescente (OCA) acompanhe o aumento do orçamento 

público nas três esferas de governo. 

4. Ampliar os recursos para ações da assistência social voltadas para crianças e adolescentes. 

5. Ampliar e garantir o orçamento Federal destinado à Criança e ao Adolescente, investindo em 

segurança e espaços de esporte, cultura e lazer. 

6. Garantir e ampliar o orçamento e financiamento direcionado para as políticas de esporte, 

cultura, lazer, cursos profissionalizantes, qualificação profissional e transporte gratuito voltados 

para crianças e adolescentes, assegurando a sua participação no conselho da criança e do 

adolescente. 

7. Assegurar, fiscalizar e articular recursos para as políticas públicas como cultura, esporte e 

educação. 

 

EIXO TEMÁTICO IV – PARTICIPAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROTAGONISMO DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

A) Âmbito Municipal 

1. Secretário de Governo, em parceria com o CMDCA, Secretário de Educação e Cultura deverão 

criar um comitê infanto-juvenil para divulgar informações de interesse das crianças e adolescentes 

nas escolas, centros culturais, CRAS, internet, redes sociais. 

2. Criar espaços para protagonismo e divulgar os espaços existentes. Reduzir a burocracia e 

rigidez na utilização desses espaços, garantindo que seu funcionamento esteja em consonância 

com a demanda das crianças e adolescentes. 

3. Criar um grupo de crianças, adolescentes e adultos que sejam os protagonistas mobilizadores 

de outros. Esse grupo vai ir nos diversos espaços (escolas, igrejas, praças, parques) para divulgar 

encontros. Esses encontros serão dinâmicos, com brincadeiras, música, teatro, dança 

entretenimento em geral. Esse grupo irá criar um meio de comunicação para essa divulgação 

(mídia, folder). 



                                                                                                     
 

 

4. As secretarias municipais e estaduais de educação e deverão criar um espaço de escuta, 

informação, capacitação participação e convívio para a criança e adolescente em cada escola. 

5. Criação, dentro das instituições locais de saúde e educação, (centros de saúde e escolas) de 

espaços que permitam a divulgação dos meios de participação das crianças e adolescentes. 

6. Criar e ampliar espaços de formação do protagonismo de crianças e adolescentes visando a 

conscientização dos seus direitos. 

7. Garantir espaços lúdicos para o diálogo de todos os atores envolvidos (crianças, adolescentes, 

pais, professores e sociedade) seja nas escolas de forma continua bimestral, CRAS, Centro de 

Saúde, Centro de Referência da Juventude, Igrejas, etc., através de uma forma lúdica e de fácil 

comunicação. Os jovens protagonistas serão responsáveis por mobilizar e divulgar os grupos. 

8.Criar espaços que propiciem o debate sobre temáticas referentes à infância e juventude, 

garantindo integração entre as políticas públicas de saúde, educação e assistência para assuntos 

relacionados à infância e juventude: violência, racismo, trabalho infantil, democracia, orientação 

sexual, gênero, acessibilidade e empreendedorismo juvenil. Garantir que esse espaço ofereça 

atividades culturais, oficinas e cursos que atendam as demandas dos adolescentes. 

9. Criar Centros de Referência itinerantes por Regionais para as juventudes. 

10. Criar Centros de Referência da Juventude Regionais, facilitando o acesso do público e 

garantindo e ampliando esse acesso com transporte gratuito ou meio passe. Garantir que esses 

Centros ofereçam atividades de interesse de crianças e adolescentes, a partir da demanda, 

construção e gestão dessas pelos próprios participantes. Participação de crianças e adolescentes 

na gestão desses espaços, com respeito à diversidade e garantindo decisões paritárias e 

horizontais. 

11. Criar um conselho jovem por regional que discuta e permita a participação e defesa dos 

direitos de crianças e adolescentes. 

12. Revitalizar os espaços abandonados do município para criação de centros culturais voltadas 

para crianças e adolescentes 

13. Divulgar os espaços de defesa de crianças e adolescentes e criar mecanismos de linguagem 

acessível que permita uma melhor participação. 

14. Fomentar a divulgação por meio de mídias sociais e dentro das escolas informações acerca 

de eventos, espaços participativos e projetos voltados para crianças e adolescentes. 

(Responsáveis: Secretaria de Cultura, Assistência Social, Educação, Saúde). 

15. Garantir o acesso às tecnologias de informação e mídias sociais como ferramentas de 

conhecimento e participação, implantando telecentros com monitores qualificados para colaborar 

na formação das crianças, adolescentes e jovens, em todos os espaços em que circulam (escolas, 

centros de saúde, CERSAMIs, Centros Culturais, CRAS e em Oficinas do Arte da Saúde). 



                                                                                                     
 

 

16. Garantir acesso à informação e aos meios de comunicação (mídias sociais e outros) de forma 

crítica e regulada pelos próprios coletivos ou grupos de crianças e adolescentes. 

17. Potencializar o acesso aos sites das escolas a fim de divulgar ações e projetos, permitir que 

os alunos sejam protagonistas. 

18. Institucionalizar as assembleias de turma no currículo escolar, voltadas aos interesses de 

crianças e adolescentes. 

19. Incentivar e apoiar a criação de grêmios, com a participação de representantes de turma nas 

escolas e demais equipamentos públicos.  

20. Criação e fortalecimento de grêmios estudantis sendo sua instituição obrigatória nas escolas. 

Instrumentos de fiscalização e acompanhamento desses espaços devem ser pensados bem como 

os recursos para atender as reivindicações devidamente previstos. 

21. Implementar o orçamento participativo na escolas municipais e estaduais. (Responsáveis: 

Secretarias de Educação Estadual e Municipal). 

22. Garantir o direito a aprendizagem de forma criativa e participativa, com formação mais lúdica e 

participação dos alunos. 

23. Realizar passeatas sobre diferentes temas e assuntos e proporcionar aos adolescentes e 

crianças a participação de forma mais efetiva nas conferências, inclusive no planejamento. 

24. Conscientizar as famílias, comunidades e poder público através do diálogo e espaços de 

informação e comunicação e garantir acesso à equipe multidisciplinar nas escolas a fim de 

garantir o sigilo profissional.   

25. Inserir as crianças e adolescentes nos processos de gestão, a fim de responsabilizá-los sobre 

os processos de regulação e funcionamento dos espaços, como por exemplo, o grêmio estudantil. 

26. As escolas e os CRAS deverão apoiar a participação das crianças e adolescentes no CMDCA 

27. Inclusão, dentro do Conselho de Educação, de integrantes crianças e adolescentes. 

28. Fomentar a participação das crianças e adolescentes como delegados, na avaliação periódica 

do Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente (OPCA) de modo a garantir a sua 

ampliação para todas as escolas. 

 

B) Âmbito Estadual  

1. Capacitar crianças e adolescentes para se tornarem mobilizadores sociais. 

2. Criar um canal de comunicação (aplicativo) que permita contato com as entidades em defesa 

dos direitos de crianças e adolescentes no município e no âmbito estadual. 

3. Criar espaços de capacitação, aperfeiçoamento e fortalecimento para os pais, educadores, 

servidores públicos que atuam com as crianças e adolescentes. 



                                                                                                     
 

 

4. Promover e garantir espaços em todas as escolas públicas para crianças e adolescentes 

auxiliarem nas decisões – Grêmio Estudantil. 

5. Garantir a participação dos jovens na deliberação do Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente, bem como Conselhos Estaduais e Nacionais, e outros espaços formais de assuntos 

relacionados a essa temática. Garantindo essa atuação de forma plena, por meio de divulgação, 

visita aos locais e incentivos à participação efetiva nesses espaços. Utilizar-se de mídias sociais e 

outros mecanismos virtuais acessíveis e de interesse para o público jovem para disseminar essas 

informações. 

6. Adaptar a linguagem dos espaços deliberativos à linguagem da criança e do adolescente. 

 

C) Âmbito Nacional  

1. Criação/ampliação dos grupos de convivência e espaços de participação para adolescentes em 

outros bairros, além dos espaços do território do CRAS. 

2. Divulgar, ampliar e legitimar os programas e projetos institucionalizados para as crianças e 

adolescentes. 

3. Instituir um grêmio em cada escola. 

4. Garantir a representação de crianças e adolescentes por meio de um comitê nos espaços 

escolares que acesse o ambiente escolar e as demais instâncias governamentais. 

5. Instituir a participação das crianças e adolescentes em todos os Conselhos e Comissões de 

Direitos (educação, saúde, assistência social), garantindo como lei no ECA e no Estatuto da 

Juventude. 

6. Garantir a participação dos jovens na deliberação do Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente, bem como Conselhos Estaduais e Nacionais, e outros espaços formais de assuntos 

relacionados a essa temática. Garantindo essa atuação de forma plena, por meio de divulgação, 

visita aos locais e incentivos à participação efetiva nesses espaços. Utilizar-se de mídias sociais e 

outros mecanismos virtuais acessíveis e de interesse para o público jovem para disseminar essas 

informações 

7. Elaboração de um diagnóstico do jovem de periferia, seu perfil e suas demandas sociais, sendo 

que a construção desse diagnóstico deve ser feita por esses jovens. 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

EIXO TEMÁTICO V – ESPAÇOS DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

A) Âmbito Municipal 

1. Garantir o funcionamento dos FOCAS com ampla divulgação em todos os meios de 

comunicação. 

2. Solicitar ao Governo Municipal que realize ações efetivas para criação de fóruns regionais, com 

a participação das crianças e adolescentes, para proposição e monitoramento de políticas 

públicas de crianças e adolescentes. 

3. Criação de Fóruns Regionalizados que ofereçam formação integral e permanente para os/as 

jovens sobre os espaços de direito. 

4. Criação de Conselhos regionais com participação de representantes dos grêmios estudantis, 

fóruns de adolescentes e outros coletivos no intuito de discutir pautas para o CMDCA. 

5. Implantar as comissões locais e regionais para discussão de políticas públicas para crianças e 

adolescentes. 

6. Garantir acessibilidade para a participação de pessoas com deficiência no CMDCA . 

7. Trazer as discussões e deliberações do CMDCA para dentro das escolas. 

8. Proposição de um eixo transversal , a ser trabalhado em todas as disciplinas escolares, que 

trataria acerca da participação e controle social de crianças e adolescentes nas diversas políticas 

públicas. 

9. Incluir o segmento usuários adolescentes na composição do Conselho Municipal dos Direitos 

das Crianças e Adolescentes. 

10. Garantir espaço para participação de 18 adolescentes (um titular e um suplente de cada 

regional de BH) com voz, na reunião mensal do CMDCA, para embasar as discussões e tomadas 

de decisões dos conselheiros. 

11. Criação de vaga para a criança e o adolescente no sentido de garantir de participação nos 

Conselhos de Direito da Criança e do adolescente e garantia da parceria entre os Conselhos da 

Criança e do Adolescente e da Educação para o Fortalecimento dos colegiados escolares, 

grêmios estudantis e grupos de mediação de conflitos dentro das escolas Municipais. 

12. Demandar a Direção das Escolas Municipais que realize ações efetivas para criação de 

grêmios estudantis. 

13. Incentivar e fomentar a criação nas escolas do município dos “grêmios estudantis” conforme 

preconiza a LDB (lei 9.394/1996) – espaços onde alunos e representantes da comunidade escolar 

possam discutir as questões locais para posteriormente levarem às instâncias maiores. 



                                                                                                     
 

 

14. Criação e fortalecimento dos grêmios estudantis nas escolas e pactuar a garantia da  

participação de seus representantes nas reuniões do CMDCA, sendo essa participação garantida 

no Regimento Interno do CMDCA tendo em vista que o CONANDA prevê essa discricionariedade  

15. Criar leis que garantam espaço de organizações estudantis, como os grêmios estudantis, que 

viabilizam a participação e a luta de crianças e adolescentes pelo seu empenho. 

16. Fomentar a participação do Conselho de Direitos da Criança e Adolescentes em espaços 

como escolas, postos de saúde, CRAS, Centros de Cultura para apresentar-se, com linguagem 

própria para crianças e adolescentes garantindo assim, a divulgação do CMDCA. 

17. Criar espaços nas escolas para que as crianças possam fazer sugestões e/ou reclamações, 

que depois sejam encaminhadas para as Diretorias de Educação que deverão acolher, 

encaminhar para os órgãos responsáveis e responder a essas demandas.  

18. Capacitar os agentes públicos para garantir, defender e promover os direitos de crianças e 

adolescentes. 

19. Implementar uma página oficial do CMDCA nas redes sociais (facebook, instagram, 

WhatsApp) com conteúdo interativo voltado para o público infanto juvenil visando a divulgação de 

informações, participação e protagonismo. 

20. Divulgar amplamente nos meios de comunicação redes sociais os espaços de controle social 

e defesa das políticas para criança e adolescente. 

21. Ampliar o acesso dos adolescentes aos espaços públicos por meio de tarifa social ou passe 

livre e entrada gratuita para atividades culturais (cinema, teatro, museus...). 

22. Ampliação dos espaços culturais nos territórios, compreendendo a dinâmica territorial e a 

linguagem dos jovens para incentivar a participação nos espaços de controle social. 

23. Solicitar ao CONANDA, a criação de mais um Conselho Tutelar afim de subdividir o 

atendimento da Demanda da Regional Nordeste. 

24. Criar mecanismos para o fortalecimento do caráter preventivo dos conselheiros tutelares 

articulados com a sociedade civil e ampliação dos conselheiros tutelares conforme o quantitativo 

de crianças e adolescentes das Regionais (Municipal). 

25. Ampliação do número de Conselheiros tutelares com base em diagnósticos das demandas de 

cada território. 

26. Tornar mais sucinta e objetiva a documentação que precisa ser apresentada ao Conselho 

Tutelar para agilizar o processo de resolução dos problemas. 

27. Abertura de Novos CRAS e fortalecimento dos existentes com recursos humanos e materiais, 

para que estes possam contribuir com a atuação dos Conselhos de Direitos. 

28. Integração entre Conselho Tutelar e Escolas com reuniões mensais na escola com a 

participação do grêmio estudantil e interessados. 



                                                                                                     
 

 

29. Valorização de Programas contra o bullying dentro das escolas em parceria com o Conselho 

Tutelar. 

30. Estabelecer agendas periódicas para garantir espaços de formação sobre controle social nos 

territórios, sendo o CMDCA e OAB- MG responsáveis por essa formação. 

31. Implementar conforme previsto na LDB, na grade curricular a disciplina Direito na Escola em 

parceria com a  OAB- MG. 

 

B) Âmbito Estadual  

1. Criar disciplinas sobre controle social e participação social nas escolas. 

2. Incluir o segmento usuários adolescentes na composição do Conselho Estadual dos Direitos 

das Crianças e Adolescentes. 

3. Realizar o mapeamento, pelo Estado e Município, dos espaços e grupos já existentes voltados 

para criança e adolescente para incentivo, divulgação e ampliação de investimentos para 

estimular a participação e controle social. 

4. Promover maior articulação entre os Conselhos Estadual e Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente com fóruns de representação da sociedade civil e grêmios estudantis. 

5. Criação de núcleos regionais de crianças e adolescentes com discussão permanente da 

Política Pública; 

6. Incentivo à criação de Grêmios Estudantis, oferecendo auxílio na organização e na formação 

dos / das jovens participantes. 

7. Implementar conforme previsto na LDB, na grade curricular a disciplina Direito na Escola em 

parceria com a  OAB- MG. 

8. Criar espaço de participação intersetorial para garantir direito da criança e adolescente. 

 

C) Âmbito Nacional 

1. Determinar percentual de crianças e adolescentes para participação no CMDCA, com direito a 

voz e voto, através de Representantes Regionais dos FOCAS. 

2. Incluir o segmento usuários adolescentes na composição do Conselho Nacional dos Direitos 

das Crianças e Adolescentes. 

3. Descentralizar as ações já existentes para ampliar a ofertas em todos os territórios. 

4. Promover campanhas educativas para crianças e adolescentes sobre o seu papel na 

proposição e monitoramento das políticas públicas. 

5. Criar ferramentas e equipamentos ligados a publicização do ECA fazendo com que ele seja 

melhor divulgado e mais compreendido principalmente pelas crianças e adolescentes, público a 



                                                                                                     
 

 

qual ele é destinado, como também  a criação de ferramentas como sites e aplicativos com a 

finalidade de divulgar e expressar opiniões políticas.   

6. Investir na ampliação dos Conselhos Tutelares, na capacitação permanente dos conselheiros e 

proporcionar estrutura física adequada. 

7. Estabelecer um percentual de recursos adequado para que o CMDCA e Conselho Tutelar 

cumpra seu papel e implementem ações voltadas para garantia de direitos para crianças e 

adolescentes.



                                                                                                     
 

 

 

6 RELATÓRIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DA 9ª CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

BELO HORIZONTE 

 

1. Período e local de 
realização do evento 

29 e 30 de novembro, 14h às 18h e de 08h às 19h, conforme 
programação anexa. O evento foi realizado na Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-MINAS Avenida 
Dom José Gaspar nº 500 Prédio 30 - Bairro Coração 
Eucarístico - Belo Horizonte – MG 

2. Número total de delegados 
eleitos presentes na 9ª 
Conferência 

231 

Adultos 108 

Crianças e Adolescentes 123 

3. Número total de delegados natos presentes – conselheiros de direitos 17 

4. Número total de delegados natos presentes – conselheiros tutelares 17 

5. Número total de delegados participantes 265 

6. Convidado presentes  25 

7. Autoridades presentes 14 

08. Observadores presentes  168 

09. Secretaria Executiva do CMDCA/BH 10 

10. Número total  217 

11. Total geral de participantes na Conferência 482 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

 

6.1 PROGRAMAÇÃO 

 

PROGRAMAÇÃO 29/11/2018 

 

 

 

Evento: 
9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte 

Local: 
PUC-MINAS Avenida Dom José Gaspar nº 500 Prédio 30 - Bairro Coração Eucarístico - 

Belo Horizonte – MG 

13h30 - CREDENCIAMENTO 

14h30 

- ABERTURA: 

Intervenção artística: Execução do Hino Nacional Brasileiro: Orquestra Escola CRIARTE, 

MC Nay e Alécio. 

14h45 

- COMPOSIÇÃO DA MESA DE ABERTURA:  

1. Prefeito de Belo Horizonte; 
2. Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania; 
3. Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Belo Horizonte – CMDCA/BH; 
4. Representante do Fórum dos 45 Conselheiros Tutelares; 
5. Representante da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte; 
6. Representante da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e 

dos Adolescentes de Belo Horizonte; 
7. Representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte; 
8. Representante da Defensoria Pública da Infância e Juventude de Belo Horizonte; 
9. Representante do Fórum DCA; 
10. Representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 
11.  Representante das crianças e adolescentes; 
12. Representante da PUC-MINAS. 

15h30 
- LEITURA E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA 9ª CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

16h30 - ENCERRAMENTO - COQUETEL. 



                                                                                                     
 

 

 

PROGRAMAÇÃO 30/11/2018 

 

8h - CREDENCIAMENTO e CAFÉ 

9h - APRESENTAÇÃO CULTURAL - MOBS 

9h30 - APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA PARA OS TRABALHOS EM GRUPO – 

orientações pela Mesa Coordenadora 

10h 

- INÍCIO DOS TRABALHOS EM GRUPO: 

Grupo 1 – Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão 

Social; 

Grupo 2 – Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e 

Adolescentes; 

Grupo 3 – Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e 

Adolescentes; 

Grupo 4 – Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e 

Adolescentes; 

Grupo 5 – Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de 

Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. 

12h às 13h30 - INTERVALO – Almoço (intercalado). 

13h30 - CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS EM GRUPO E INDICAÇÃO DOS 

DELEGADOS PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL 

15h  - INTERVENÇÃO ARTÍSTICA com violões - Projeto CIAME Pindorama 

15h30 

 
- PLENÁRIA FINAL 

17h - LANCHE DA TARDE E CONFRATERNIZAÇÃO 

17h - ENCERRAMENTO. 

 



                                                                                                     
 

 

 

6.2 APRESENTAÇÃO CULTURAL 

 

No dia 29/11/2018, o Hino Nacional foi executado pelas crianças e adolescentes da organização 

da sociedade civil, Orquestra Escola Criarte, com a participação de mais 03 (três) adolescentes de 

outras regionais de Belo Horizonte. O hino nacional foi cantado com um arranjo de “beat box” com 

a orquestra, o que impressionou a todos (as) os convidados (as) pela bela apresentação.  

 

No dia 30/11/2018, no período da manhã, o Teatro de Mobilização Social da organização da 

sociedade Civil AMAS, apresentou a peça “A Mecânica” que versava de forma lúdica sobre o tema 

e os eixos da conferência. No período da tarde, aconteceu a intervenção cultural com palhaços do 

Instituto HaHaHa durante os trabalhos nos grupos e, anterior a plenária final, crianças e 

adolescentes da organização da sociedade civil CIAME Pindorama realizaram uma apresentação 

musical, tocando diversas músicas, com bastante interação com o público presente. 

 

 

6.3 PALESTRA 

 

A participação social de crianças e adolescentes na 9ª Conferencia Municipal, representou um 

marco histórico na luta pelos direitos do público infanto-juvenil em nossa cidade. Nas etapas que 

antecederam a conferência municipal, mais de 8.000 (oito mil) crianças, adolescentes, jovens e 

adultos participaram das conferências livres e pré-conferencias regionais, utilizando-se de 

metodologias que facilitaram a comunicação e a compreensão do papel de cada um nesse 

momento tão importante. Nesta Conferência, o CMDCA/BH, por meio da Comissão Organizadora 

Central, optou por não colocar no cronograma uma palestra, no sentido de exposição formal do 

tema. A referida comissão compreendeu que o tema central e os eixos temáticos seriam 

abordados com os participantes em um formato lúdico, uma vez que a maioria dos presentes na 

conferência fora constituído por crianças e adolescentes. Cabe destacar que após a apresentação 

do teatro, o Sr. Marcelo Moreira, Presidente do CMDCA/BH, fez a apresentação da metodologia 

para os trabalhos em grupo, e nesta ocasião, abordou a temática da Conferência e os seus eixos, 

articulando sua fala com a apresentação teatral.  

 



                                                                                                     
 

 

 

6.4 METODOLOGIA 

 

A assembleia geral da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte foi dividida em sessão solene de abertura, grupos de trabalho e sessão plenária final. 

Visando estimular o protagonismo juvenil, a Comissão Organizadora articulou para que a 

condução das atividades da Conferência Municipal, fosse realizada por uma adolescente (mestre 

de cerimônia).  O regimento interno que dispôs sobre as regras de funcionamento da Conferência 

Municipal, foi aprovado na manhã do segundo dia pela maioria simples dos delegados titulares, 

com a participação ativa de crianças e adolescentes. Antes do inicio dos trabalhos em grupo, foi 

apresentada a metodologia para os trabalhos e a dinâmica para o dia. Cada Grupo de Trabalho foi 

coordenado por uma Mesa Diretora composta por 01 (um) coordenador; 01 (um) mediador, e 01 

(um) relator. Cabe destacar que as coordenações dos grupos foram orientadas a 

estimular/orientar a participação dos presentes com maior diversidade possível, bem como 

promover a inclusão de crianças e adolescentes nas discussões da temática.   

 

Aos Grupos de Trabalho competia a discussão das propostas encaminhadas pelas Pré-

Conferências Regionais; contextualizadas com a realidade das políticas para crianças e 

adolescentes nas esferas municipal, estadual e nacional, o encaminhamento à Mesa 

Coordenadora do relatório sistematizado das propostas aprovadas e o encaminhamento das 

indicações para delegados crianças/adolescentes e de outros segmentos. Na sequência, os 

participantes foram divididos por eixos e direcionados aos seguintes auditórios:  

 

EIXO 1: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social - Prédio 

05 - auditório 2 - 1º andar – Faculdade de Direito; 

EIXO 2: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes - Prédio 

04 - auditório 1 - 1º andar - Faculdade de Filosofia e Teologia; 

EIXO 3: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes - Prédio 42 

- sala Multimeios 3º andar - Faculdade de Comunicação Social e Artes; 

EIXO 4: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes - 

Prédio 47 – Instituto de Ciências Sociais; 

EIXO 5: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Promoção, Proteção 

e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes - Prédio 13 - sala Multimeios 3º andar - 

Faculdade de Comunicação Social e Artes. 

 



                                                                                                     
 

 

 

Na primeira parte dos grupos de trabalho, foram contempladas as discussões específicas do tema 

constante no Documento Base expedido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA e na segunda parte, os grupos analisaram a síntese das propostas 

retiradas nas Pré-Conferências regionais. Cada grupo de trabalho podia indicar 10 (dez) propostas 

de âmbito municipal; 02 (duas) propostas de âmbito estadual e 02 (duas) propostas de âmbito 

nacional. Essas propostas foram apresentadas na sessão plenária final que tinha como objetivos 

deliberar, aprovar ou rejeitar, em parte ou na totalidade, as ações propostas pelos grupos de 

trabalho, de acordo com os eixos estratégicos da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Na sessão plenária final também foram eleitos os 

delegados que representarão o Município de Belo Horizonte na 10ª Conferência Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais.  

 

 

FOTOS 

 

 
Apresentação cultural da Orquestra Escola Criarte na 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte (Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 

 



                                                                                                     
 

 

 

 
9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte (Foto: MIDIANELE 

Agência de Comunicação e Eventos) 

 

 
Apresentação cultural da Orquestra Escola Criarte na 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte (Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 



                                                                                                     
 

 

 

 
Apresentação cultural da Orquestra Escola Criarte na 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte (Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 
 

 
Mestre de Cerimônia da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte (Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 



                                                                                                     
 

 

 

 
Apresentação cultural na 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte (Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 
 

 
Delegadas/os crianças da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte (Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 



                                                                                                     
 

 

 

 
9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte (Foto: MIDIANELE 

Agência de Comunicação e Eventos) 

 

 
Cobertura fotográfica da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte, realizada pelo Projeto Verena (Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 



                                                                                                     
 

 

 

 
Votação das/os Delegadas/os na 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Belo Horizonte (Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 
 

 

 
9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte (Foto: MIDIANELE 

Agência de Comunicação e Eventos) 



                                                                                                     
 

 

 

 
9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte (Foto: MIDIANELE 

Agência de Comunicação e Eventos) 

 

 
Mesa de abertura da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte 

(Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 



                                                                                                     
 

 

 

 
Mesa de abertura da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte 

(Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 

 

 
Mesa de abertura da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte 

(Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 



                                                                                                     
 

 

 

 
Mesa de abertura da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte 

(Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 

 

 
Mesa de abertura da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte 

(Foto: MIDIANELE Agência de Comunicação e Eventos) 



                                                                                                     
 

 

 

7 RESOLUÇÕES DELIBERADAS PELO CMDCA/BH 

 

O CMDCA/BH deliberou as seguintes resoluções:  

 RESOLUÇÃO CMDCA/BH Nº 149/2018, Dispõe sobre a convocação da 9ª Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Belo Horizonte e dá 

outras providências. 

 RESOLUÇÃO CMDCA/BH Nº 153/2018, Dispõe sobre alterações da Resolução 

CMDCA/BH nº 149/2018. 

 RESOLUÇÃO CMDCA/BH Nº 154/2018, Dispõe sobre a organização e a realização da 9ª 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. 

 RESOLUÇÃO CMDCA/BH Nº 168/2018, Dispõe sobre as propostas aprovadas na 9ª 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Belo 

Horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                     
 

 

 

7.1 RESOLUÇÃO CMDCA/BH Nº 149/2018 

 
Dispõe sobre a convocação da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Município de Belo Horizonte e dá outras providências. 
  

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – 
CMDCA/BH, no exercício de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, pela Lei Municipal nº 8.502, de 06 de março de 2003, pela Resolução 
CMDCA/BH n° 110, de 20 de setembro de 2014, e considerando as recomendações da 
Resolução CONANDA nº 202, de 21 de novembro de 2017, 
RESOLVE: 
  

Art. 1º - Convocar a 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de Belo Horizonte, com o tema “Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente: Proteção Integral, Diversidade e Enfretamento as Violências”. 

Parágrafo único. A 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de Belo Horizonte, realizar-se-á em conformidade com o cronograma constante no 
Anexo Único desta Resolução. 
  

Art. 2º - Instituir as Comissões Organizadora, de Mobilização e Temática para a 
organização, implementação e desenvolvimento da 9ª Conferência Municipal. 
  

Art. 3º - Integram a Comissão Organizadora: 
  

I – 04(quatro) conselheiros de direitos representantes do executivo municipal; 
II – 04(quatro) conselheiros de direitos representantes da sociedade civil; 
III – 03(três) adolescentes representando as regionais administrativas municipais. 

  
Parágrafo único. A Comissão Organizadora será coordenada pelo Presidente do 

CMDCA/BH. 
  

Art. 4º - Integram a Comissão de Mobilização: 
  

I – 09(nove) representantes das regionais administrativas municipais; 
II – 03(três) adolescentes representando as regionais administrativas municipais; 
III – 04(quatro) conselheiros de direitos para a coordenação, sendo 02(dois) 

representantes do executivo municipal e 02(dois) representantes da sociedade civil; 
IV – 01(um) representante da Subsecretaria de Participação Popular; 
V – 01(um) representante do Fórum DCA. 

  
Art. 5º - Integram a Comissão Temática: 

  
I – 02(dois) conselheiros de direitos representantes do executivo municipal; 
II – 02(dois) conselheiros de direitos representantes da sociedade civil; 
III – 03(três) adolescentes representando as regionais administrativas municipais; 
IV – 01(um) representante da Vara Cível da Infância e Juventude da Comarca de Belo 

Horizonte; 
V – 01(um) representante da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes Cível de Belo Horizonte. 
  



                                                                                                     
 

 

 

Art. 6º - Compete a Comissão Organizadora: 
  

I - organizar, desenvolver e implementar todas as atividades necessárias, a realização da 
9ª Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

II - apoiar a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – 
SMASAC, na execução das atividades administrativas, necessárias à realização da 9ª 
Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

III - colaborar com as Coordenadorias de Atendimento Regionais, nas atividades referentes 
às Pré-Conferências Regionais; 

IV - elaborar o Relatório Final da Conferência; 
V- resolver os casos omissos desta Resolução. 

  
Art. 7º - Compete a Comissão de Mobilização: 

  
I – elaborar o plano de mobilização para as Pré-Conferências Regionais e para a 9ª 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
II - mobilizar o público para as Pré-Conferências Regionais e para a 9ª Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
III – Incentivo e apoio a realização das conferências livres; 
IV - elaborar proposta de calendário para as Pré-Conferências; 
V - realizar reuniões regionais com os seguintes pontos: apresentação do calendário das 

reuniões dos Grupos de Trabalho Regionais e conferências livres, formação de grupos de trabalho 
por temas e elaboração de propostas por grupo, sendo de cunho municipal, Estadual e Nacional; 

VI – elaborar diretrizes e orientações para a realização da Educomunicação. 
  
Art. 8º - Compete a Comissão Temática: 

  
I – estabelecer as diretrizes para a realização das Conferências livres, Pré-Conferências 

Regionais e para a 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
II - definir a metodologia de abordagem e debate do tema nos Grupos de Trabalho e em 

Plenária; 
III - propor os subtemas e roteiros a serem desenvolvidos pelos Grupos de Trabalho; 
IV - acompanhar e dar apoio às atividades dos Grupos de Trabalho; 
V - estabelecer critérios de exposição e de elaboração dos relatórios dos Grupos de 

Trabalho; 
VI - indicar o(a) facilitador(a) de cada Grupo de Trabalho; 
VII - redigir o Relatório Final dos grupos de trabalho e submete-lo à aprovação; 
VIII - elaborar a proposta para os grupos temáticos das Pré-Conferências e da 9ª 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
  

Art. 9º - A Comissão Organizadora poderá, a seu critério, convidar profissionais do setor 
público e/ou privado, que desenvolvam atividades relacionadas ao tema objeto da 9ª Conferência 
Municipal, quando entender relevante para a consecução de suas finalidades. 
  

Art. 10 - A Comissão Organizadora poderá convocar, caso necessário, os conselheiros de 
direitos indicados para suplência dos representantes do CMDCA/BH nas Comissões. 
  

Art. 11 - A Secretaria Executiva do CMDCA/BH proporcionará o apoio administrativo, 
técnico e jurídico necessário ao funcionamento das Comissões, observado o limite de suas 
respectivas competências. 



                                                                                                     
 

 

 

  
Art. 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  
Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2018 
  
 
 

Marcelo Moreira de Oliveira 
Presidente CMDCA/BH 

  
 
 
 
 
ANEXO ÚNICO 
  

Atividade Período 

Conferências Livres 
Fevereiro/2018 
à Maio/2018 

Entrega das propostas das Conferências Livres às 
09 (nove) Coordenadorias de Atendimento 
Regional 

Até 30/06/2018 

Realização de Pré-Conferências Regionais 
01/08/2018 à 
31/08/2018 

Entrega ao CMDCA/BH da síntese das Pré-
Conferências Regionais e relação de delegados da 
9ª Conferência Municipal 

Até 08/09/2018 

Realização da 9ª Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de BH 

22 e 23 de 
novembro/2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                     
 

 

 

7.2 RESOLUÇÃO CMDCA/BH Nº 153/2018 

 
 
Dispõe sobre alterações da Resolução CMDCA/BH nº 149/2018. 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/BH, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, pela Lei 
Municipal nº 8.502, de 06 de março de 2003 e pela Resolução nº 110, de 20 de setembro de 
2014, 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. O inciso I do artigo 4º da Resolução nº 149, de 22 de janeiro de 2018, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“I – 27 (vinte e sete) representantes das regionais administrativas municipais;” 
 

Art. 2º. O Anexo Único da Resolução nº 149, de 22 de janeiro de 2018, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
ANEXO ÚNICO 
 

Atividade Período 

Conferências Livres Fevereiro/2018 à Maio/2018 

Entrega das propostas das 
Conferências Livres às 09 (nove) 
Coordenadorias de Atendimento 
Regional e/ou ao CMDCA/BH 

Até 30/06/2018 

Realização de Pré-Conferências 
Regionais 

01/08/2018 à 31/08/2018 

Entrega ao CMDCA/BH da 
síntese das Pré-Conferências 
Regionais e relação de 
delegados da 9ª Conferência 
Municipal 

Até 08/09/2018 

Realização da 9ª Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de BH 

29 e 30 de novembro/2018 

 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 
 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Belo Horizonte, 23 de abril de 2018 

 
Andrea Francisca dos Passos 

Vice-Presidente 



                                                                                                     
 

 

 

7.3 RESOLUÇÃO CMDCA/BH Nº 154/2018 

 
Dispõe sobre a organização e a realização da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – 

CMDCA/BH, no exercício de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.069, de 

13 de julho de 1990, pela Lei Municipal nº 8.502, de 06 de março de 2003, pela Resolução 

CMDCA/BH n° 110, de 20 de setembro de 2014, pela Resolução CMDCA/BH nº 149, de 22 de 

janeiro de 2018, pela Resolução CMDCA/BH nº 153, de 23 de abril de 2018, e, considerando as 

recomendações da Resolução CONANDA nº 202, de 21 de novembro de 2017, 

RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º. A organização e a realização da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Belo Horizonte devem atender ao disposto nesta Resolução. 

Parágrafo único. A 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte será realizada no Município de Belo Horizonte, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, 

a partir de 14:00 horas às 18:00 horas e de 08:00 às 19:00 horas, respectivamente. 

 

Art. 2º. Constitui-se como tema da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte: “Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento às Violências”. 

 

Art. 3º. A 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte tem por 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. 

 

Art. 4º. São objetivos estratégicos da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Belo Horizonte: 

 



                                                                                                     
 

 

 

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 para 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 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; 

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 aperfeiçoamento da gestão do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA/BH; 

VII – avaliar a execução das deliberações da 8ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança de Belo Horizonte. 

 

Art. 5º. As discussões e deliberações da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Belo Horizonte, visando seus objetivos geral e estratégicos, considerando a 

mobilização, implementação e monitoramento, serão desenvolvidas sob os seguintes eixos 

temáticos: 

 

I – Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social; 

II – Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes; 

III – Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes; 

IV – Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes; 

V – Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Promoção, Proteção e 

Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. 

 

Art. 6º. A 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte será precedida por Conferências Livres, de 1º de fevereiro a 30 de junho de 2018, e, por 

Pré-Conferências Regionais, de 1º de agosto a 08 de setembro de 2018. 

 
 
 
 



                                                                                                     
 

 

 

CAPÍTULO II 
DAS COMISSÕES ORGANIZADORA CENTRAL, DE MOBILIZAÇÃO E TEMÁTICA 

 
Art.7º. Integram a Comissão Organizadora Central: 

 

I – 04 (quatro) conselheiros de direitos representantes do executivo municipal; 

II – 04 (quatro) conselheiros de direitos representantes da sociedade civil; 

III – 03 (três) adolescentes representando as regionais administrativas municipais; 

IV – 01 (um) representante da Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes – 

DPCA/Subsecretaria de Direito e Cidadania – SUDC/SMASAC. 

 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora Central será coordenada pelo Presidente do 

CMDCA/BH. 

 

Art. 8º. Integram a Comissão de Mobilização: 

 

I – 27 (vinte e sete) representantes das regionais administrativas municipais; 

II – 03 (três) adolescentes representando as regionais administrativas municipais; 

III – 04 (quatro) conselheiros de direitos, sendo 02 (dois) representantes do executivo 

municipal e 02 (dois) representantes da sociedade civil; 

IV – 01 (um) representante da Subsecretaria de Participação Popular; 

V – 01 (um) representante do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte. 

 

Art. 9º. Integram a Comissão Temática: 

 

I – 02 (dois) conselheiros de direitos representantes do executivo municipal; 

II – 02 (dois) conselheiros de direitos representantes da sociedade civil; 

III – 03 (três) adolescentes representando as regionais administrativas municipais; 

IV – 01 (um) representante da Vara Cível da Infância e Juventude da Comarca de Belo 

Horizonte; 

V – 01 (um) representante da Vara Infracional da Infância e Juventude da Comarca de 

Belo Horizonte; 

VI – 01 (um) representante da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes de Belo Horizonte (Cível); 



                                                                                                     
 

 

 

VII – 01 (um) representante da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes de Belo Horizonte (Infracional). 

 

Art. 10. A Secretaria Executiva do CMDCA/BH proporcionará o apoio técnico, jurídico e 

administrativo necessário ao funcionamento das Comissões, observado o limite de suas 

respectivas competências. 

Art. 11. Compete ao CMDCA/BH aprovar resolução dispondo sobre as deliberações da 9ª 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. 

 

Art. 12. A 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte será coordenada pelo Presidente do CMDCA/BH, observando, caso necessário, o 

disposto no artigo 29, caput e parágrafo 1º, da Resolução nº 110/ 2014 – Regimento Interno do 

CMDCA/BH. 

 

Art. 13. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania – SMASAC e ao CMDCA/BH adotar as providências necessárias ao cumprimento desta 

Resolução, observado os limites de suas competências. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania – SMASAC, por meio da Subsecretaria de Direito e Cidadania – SUDC/Diretoria de 

Políticas para Crianças e Adolescentes – DPCA responsabilizar-se-á pela execução operacional e 

apoio administrativo e financeiro necessários ao desenvolvimento dos trabalhos da 9ª Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. 

 
CAPÍTULO III 

DAS CONFERÊNCIAS LIVRES 
 

Art. 14. As Conferências livres são espaços de diálogos e encontros voltados para o 

fortalecimento da cidadania infanto-juvenil a partir de uma visão crítica, participativa, democrática 

e transformadora, e, deverão ser realizadas no período de 1º de fevereiro de 2018 a 30 de junho 

de 2018. 

 

Art. 15. A realização das Conferências Livres tem como objetivo a discussão do 

fortalecimento dos espaços e formas de participação das crianças e dos adolescentes, bem como, 

a contribuição aos temas relativos às políticas públicas, com foco na discussão do tema central e 

dos eixos temáticos previstos nesta Resolução. 



                                                                                                     
 

 

 

Art. 16. Poderão realizar as Conferências Livres: 

 

I – crianças e adolescentes; 

II – entidades, instituições, fóruns, redes e comitês; 

III – conselhos setoriais e/ou profissionais; 

IV – programas e serviços públicos e/ou privados; 

V – outros segmentos sociais; e, 

VI – escolas públicas e privadas. 

 

Art. 17. A convocação das Conferências Livres não depende de ato oficial, mas deve ser 

comunicada à Comissão Organizadora Central da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. 

 

Art. 18. Para a realização das Conferências Livres deverá ser respeitada a diversidade, 

tendo como público prioritário crianças e adolescentes. 

 

Art. 19. As Conferências Livres poderão adotar as metodologias de Educomunicação e/ou 

Arte Educação e seus resultados poderão ser traduzidos em produções artísticas e 

educomunicativas (jornal, vídeo, fanzine, rádio, poesias, redações, desenhos, contos, cordéis, 

teatro, música, histórias, entre outros). 

 

Art. 20. Os resultados das discussões e produções realizadas nas Conferências Livres 

deverão ser encaminhados para a Comissão Organizadora Central até no máximo dia 06 de julho 

de 2018, e, servirão de subsídios para debates nas Conferências Regionais e Municipal. 

Parágrafo único. Os resultados de discussões e produções encaminhadas após o prazo previsto 

no caput serão desconsiderados pela Comissão Organizadora Central. 

 

Art. 21. As produções das Conferências Livres poderão ser expostas nas Pré-Conferências 

Regionais e na 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte. 

 
 
 
 
 



                                                                                                     
 

 

 

CAPÍTULO IV 
DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS REGIONAIS 

 
Art. 22. As Pré-Conferências Regionais serão realizadas conforme objetivos estratégicos e 

eixos temáticos previstos nos artigos 4º e 5º desta Resolução. 

 

Art. 23. Ficam instituídas as Comissões Organizadoras Regionais da 9ª Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, que serão constituídas por 

08 (oito) membros, sendo: 

 

I – 01 (um) representante de cada uma das Diretorias Regionais de Assistência Social, 

Saúde e Educação; 

II – 02 (dois) representantes de organizações da sociedade civil que atuam na regional 

administrativa; 

III – 03 (três) crianças e/ou adolescentes, preferencialmente indicados pelos Fóruns 

Temáticos. 

 

Parágrafo Único. Recomenda-se aos Conselheiros de Direitos do CMDCA/BH e aos 

Conselheiros Tutelares que participem de pelo menos 01 (uma) Pré-Conferência Regional. 

 

Art. 24. Para a organização e realização das Pré-Conferências Regionais, a Comissão 

Organizadora Central dará às Comissões Organizadoras Regionais suporte de orientação e 

capacitação, bem como disponibilizará os instrumentais a serem utilizados nas Pré-Conferências 

Regionais. 

Parágrafo único. A coordenação geral das Pré-Conferências Regionais será da 

responsabilidade das respectivas Comissões Organizadoras Regionais. 

 

Art. 25. As Pré-Conferências Regionais procederão à escolha dos delegados para a 9ª 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, à observância 

dos seguintes critérios: 

 

I – 15 (quinze) delegados adultos para o total de adultos que participarem da Pré-

Conferência Regional; 

II – 15 (quinze) delegados adolescentes para o total de adolescentes que participarem da 

Pré-Conferência Regional; 



                                                                                                     
 

 

 

III – 03 (três) delegados crianças para o total de crianças que participarem da Pré-

Conferência Regional. 

 

§ 1º. Os delegados adultos e adolescentes serão eleitos entre os participantes 

credenciados, mediante manifestação de vontade própria ou indicação dos demais participantes. 

§ 2º. Os delegados natos participantes da Pré-Conferência Regional não poderão 

concorrer às 15 (quinze) vagas previstas no inciso I deste artigo. 

§ 3º. As Pré-Conferências Regionais elegerão delegados suplentes na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) mais um dos delegados titulares eleitos. 

 

Art. 26. As Comissões Organizadoras Regionais serão extintas automaticamente quando 

da extinção da Comissão Organizadora Central da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. 

 
CAPÍTULO V 

DAS INSCRIÇÕES E DO CREDENCIAMENTO 
 

Art. 27. As inscrições para as Pré-Conferências Regionais serão realizadas a partir do dia 

20 de julho de 2018 até 48 (quarenta e oito) horas anteriores à realização da respectiva pré-

conferência: 

 

I – pelo endereço eletrônico a ser divulgado no sitio do CMDCA/BH; 

II – presencialmente, nos endereços fornecidos pelas Regionais Administrativas. 

 

Art. 28. Para participar em qualquer uma das 09 (Nove) Pré-Conferências Regionais, 

respeitado o limite de vagas, o interessado deverá: 

 

I – residir ou trabalhar na respectiva área geográfica de cada Regional Administrativa, ou; 

II – atuar na área de política sobre criança e adolescente da respectiva Regional. 

Art. 29. Devido às limitações estruturais dos espaços onde serão realizadas as Pré-

Conferências Regionais, serão efetuadas inscrições de acordo com a capacidade de cada local. 

 

Art. 30. O credenciamento de todos os participantes previamente inscritos deverá ser 

realizado no dia e local da realização da Pré-Conferência Regional, no máximo até 01 (uma) hora 



                                                                                                     
 

 

 

de antecedência e encerrado até 30 (trinta) minutos após o início da Pré-Conferência Regional, 

observadas os seguintes critérios: 

 

I – o não credenciamento dentro do prazo previsto no caput poderá acarretar a perda do 

direito de participar da Pré-Conferência Regional, conforme decisão da Comissão Organizadora 

Regional; 

II – cada participante somente poderá ser credenciado para uma das 09 (nove) Pré-

Conferências Regionais; 

III – no ato do credenciamento será exigida a apresentação de documento oficial de 

identidade com foto; 

IV – serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de 

identidade: carteira de identidade, carteira de identificação profissional, carteira de motorista 

(CNH), carteira de trabalho (CTPS), passaporte e certificado de alistamento militar; 

V – a comprovação de residência ou domicilio deverá ser realizada mediante apresentação 

de comprovante recente de residência ou domicilio na respectiva regional, emitido até no máximo 

02 (dois) anos da data de sua apresentação; 

VI – a comprovação de trabalho poderá ser realizada mediante apresentação de Carteira 

de Trabalho, recibo de pagamento salarial, declaração do empregador em papel timbrado da 

empresa, crachá funcional e outros documentos congêneres que comprovem o trabalho realizado 

na respectiva Regional Administrativa; 

VII – caso o candidato resida ou tenha domicílio na Regional Administrativa, mas não 

possua comprovante de residência ou domicílio em seu nome, deverá apresentar documentação 

que comprove esta condição, para análise e validação da Comissão Organizadora Regional; 

VIII – no caso de crianças e/ou adolescentes poderá ser apresentada a certidão de 

nascimento, acompanhada de documento de identidade com foto do pai ou da mãe ou do 

responsável legal, salvo se forem conduzidas pelas instituições do Sistema de Garantia de 

Direitos – SGD, que se responsabilizarão pelas informações e acompanhamento dos mesmos 

durante a realização da Pré-Conferência Regional. 

 
CAPÍTULO VI 

DOS GRUPOS DE TRABALHO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS 
 

Art. 31. Os grupos de trabalho serão compostos pelos participantes devidamente inscritos 

na Pré-Conferência Regional. 



                                                                                                     
 

 

 

§ 1º. A escolha do eixo temático a ser tratado por cada grupo de trabalho, conforme 

estabelecido nos incisos I a V do artigo 5º desta Resolução, deverá ser efetuada no ato da 

inscrição para a Pré-Conferência Regional, conforme disposto no artigo 27 desta Resolução. 

§ 2º. Cada eixo temático contará com no máximo 50 (cinquenta) participantes. 

 

Art. 32. No ato do credenciamento para a Pré-Conferência Regional, conforme 

estabelecido no artigo 30 desta Resolução, será fornecido um crachá referente ao grupo de 

trabalho previamente escolhido pelo participante no ato da inscrição para a Pré-Conferência 

Regional. 

Parágrafo único. Os participantes dos grupos de trabalho terão direito a voz e voto. 

 

Art. 33. Após a realização da Pré-Conferência Regional, cada Comissão Organizadora 

Regional encaminhará a Comissão Organizadora Central, até no máximo dia 08 de setembro de 

2018, os seguintes instrumentais padronizados: 

 

I – relação de delegados titulares e suplentes; 

II – lista de presença dos participantes dos Grupos de Trabalho; 

III – lista de presença de todos os participantes da Pré-Conferência Regional; 

IV – Relatório de Conclusões e Propostas de cada um dos 05 (cinco) eixos temáticos; e, 

V – síntese das deliberações aprovadas na sessão plenária da Pré-Conferência Regional. 

 

Parágrafo único. Os documentos previstos nos incisos I a V que porventura forem 

encaminhados após o prazo previsto no caput serão desconsiderados pela Comissão 

Organizadora Central. 

 

Art. 34. Cada grupo de trabalho terá 01 (um) coordenador e 01 (um) relator previamente 

definidos pela Comissão Organizadora Regional. 

§ 1º. Cada grupo de trabalho apresentará o Relatório de Conclusões e Propostas, que 

conterá no mínimo 01 (uma) e no máximo 05 (cinco) propostas, elaboradas a partir das perguntas 

geradoras constantes no Documento Base expedido pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA e demais materiais disponibilizados pelo CMDCA/BH para 

orientar os trabalhos. 

§ 2º. Compete aos coordenadores dos grupos de trabalho coordenar e dirimir quaisquer 

dúvidas referentes aos trabalhos. 



                                                                                                     
 

 

 

§ 3º. Compete aos relatores dos grupos de trabalho registrar as discussões e as propostas 

aprovadas. 

§ 4º Caso o grupo de trabalho formule mais que 05 (cinco) propostas, seus participantes 

deverão escolher, por meio de votação, as 05 (cinco) propostas que serão apresentadas na 

sessão plenária da Pré-Conferência Regional. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DA ASSEMBLEIA GERAL DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

 
Art. 35. A Assembleia Geral da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte será dividida em Sessão Solene de Abertura, Grupos de Trabalho 

e Sessão Plenária Final. 

§ 1º. O Regimento Interno constante no Anexo II desta Resolução regulará os trabalhos da 

9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. 

§ 2º. O Regimento Interno deverá ser aprovado pela maioria simples dos delegados titulares, no 

primeiro dia de realização da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Belo Horizonte. 

 

Art. 36. Os eixos temáticos da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte serão debatidos em conformidade com o disposto no Regimento 

Interno constante no Anexo II desta Resolução. 

 

Art. 37. Participarão da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Belo Horizonte todos os cidadãos previamente eleitos como delegados nas Pré-Conferências 

Regionais, os delegados natos, os convidados, os observadores e os palestrantes. 

 

Art. 38. Os participantes serão admitidos nos seguintes termos: 

§ 1º. Como delegados: 

 

I – 135 (cento e trinta e cinco) delegados adultos, eleitos nas Pré-Conferências Regionais, 

em uma proporção de no máximo 15 (quinze) delegados adultos por Pré-Conferência Regional; 

II – 135 (cento e trinta e cinco) delegados crianças/adolescentes, eleitos nas Pré-

Conferências Regionais, em uma proporção de no máximo 15 (quinze) delegados 

crianças/adolescentes por Pré-Conferência Regional. 



                                                                                                     
 

 

 

 

§ 2º. Como delegados natos: 

 

I – 40 (quarenta) Conselheiros de Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Belo Horizonte, titulares e suplentes; 

II – 45 (quarenta e cinco) Conselheiros Tutelares, titulares e suplentes em efetivo exercício 

da função; 

 

§ 3º. Como convidados: 

 

I – até 40 (quarenta) instituições governamentais e não governamentais representantes do 

Sistema de Garantia de Direitos que atuam na promoção, proteção de defesa dos direitos da 

criança e do adolescente no Município de Belo Horizonte. 

 

§ 4º. Como observadores: 

 

I – os primeiros 40 (quarenta) cidadãos credenciados para a 9ª Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, poderão ser inscritos como 

observadores, no caso de existirem desistências de convidados. 

 

§ 5º. Como palestrantes: 

 

I – os cidadãos indicados pela Comissão Organizadora Central, para procederem à 

exposição teórica do tema da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Belo Horizonte e dos eixos temáticos. 

 

Art. 39. Recomenda-se que no processo de eleição dos delegados e delegadas crianças 

e/ou adolescentes, se busque garantir a representatividade de até 30% (trinta por cento) de 

representação de segmentos sociais com maior vulnerabilidade, representativos da diversidade 

brasileira ou, ainda, invisibilizados frente às políticas públicas, conforme Anexo I desta Resolução. 

 

Art. 40. Ao delegado é assegurado o direito de voz e voto em todos os trabalhos da 9ª 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. 

 



                                                                                                     
 

 

 

Art. 41. Os convidados e observadores terão direito a voz em todos os trabalhos da 9ª 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. 

 

Art. 42. O credenciamento dos delegados titulares, convidados e observadores será 

realizado pela equipe de credenciamento, no local do evento, de 14:00 às 17:00 horas do dia 29 

de novembro de 2018. 

§ 1º Os delegados titulares que não puderem comparecer no credenciamento, de que trata 

o caput, deverão comunicar sua ausência ao CMDCA/BH, por mensagem eletrônica (e-mail) 

enviada no máximo até às 17 horas do dia 28 de novembro de 2018. 

§ 2º. Na ausência de credenciamento dos delegados titulares, no dia e horário 

estabelecidos no caput, os delegados suplentes deverão ser credenciados de 08:00 às 10:00 

horas do dia 30 de novembro de 2018. 

 

Art. 43. A formalização da escolha dos delegados para a 9ª Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte será feita em formulário padronizado e 

distribuído pela Comissão Organizadora Central para as 09 (nove) Comissões Organizadoras 

Regionais. 

 

Art. 44. Serão eleitos para representar o Município de Belo Horizonte na Conferência 

Regional, se houver, e, na 10ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Minas Gerais, delegados titulares e suplentes na mesma proporção e categoria, em conformidade 

com as diretrizes a serem disponibilizadas pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA/MG. 

 

Art. 45. Participarão da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Belo Horizonte, os delegados, observadores, convidados e palestrantes, na forma dos artigos 

37 e 38 desta Resolução. 

 

Art. 46. A Sessão Plenária Final tem como objetivos deliberar, aprovar ou rejeitar, em parte 

ou na totalidade, as ações propostas pelos grupos de trabalho, de acordo com os eixos 

estratégicos da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte. 

§ 1º. As moções porventura apresentadas pelos participantes deverão estar em 

conformidade com os critérios estabelecidos no Regimento Interno da 9ª Conferência Municipal 



                                                                                                     
 

 

 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, constante no Anexo II desta 

Resolução. 

§ 2º. O funcionamento dos grupos de trabalho será estabelecido no Regimento Interno da 

9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 47. O CMDCA/BH tornará público todos os encaminhamentos e decisões adotadas 

durante a realização da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Belo Horizonte, por meio do Diário Oficial do Município – DOM e na página do CMDCA/BH 

constante no Portal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que serão constituídos em 

diretrizes para a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

Art. 48. Para atender às necessidades e demandas da realização da 9ª Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, poderão ser incorporados 

colaboradores às Comissões Organizadora Central, de Mobilização e Temática. 

 

Art. 49. Os nomes dos membros das Comissões Organizadora Central, de Mobilização e 

Temática, bem como dos colaboradores e das crianças/adolescentes, serão oficialmente 

divulgados por meio de Comunicado do CMDCA/BH publicado no Diário Oficial do Município – 

DOM e na página do CMDCA/BH constante no Portal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

Art. 50. A execução das deliberações aprovadas pela 9ª Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte observará as normativas legais vigentes 

para sua efetivação. 

 

Art. 51. Os casos omissos desta Resolução serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

Central. 

 

Art. 52. As Comissões Organizadora Central, de Mobilização e Temática, serão extintas 

após a realização da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte. 

 



                                                                                                     
 

 

 

Art. 53. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Belo Horizonte, 11 de junho de 2018 

 
Marcelo Moreira de Oliveira 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
 

 

 

ANEXO I 
LISTA DE SEGUIMENTOS SOCIAIS COM MAIOR VULNERABILIDADE 

 
São considerados segmentos sociais com maior vulnerabilidade, representativos da diversidade 

brasileira ou ainda invisibilizados frente às políticas públicas, para a 9ª Conferencia Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente: 

 

1. Povos indígenas; 

2. População negra; 

3. Meninas; 

4. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexos; 

5. Pessoas com deficiência; 

6. Povos e comunidades tradicionais; 

7. Pessoas do campo, pertencentes às famílias assentadas pela reforma agrária, pertencentes a 

famílias de agricultores; 

8. Famílias acampadas em áreas rurais ou urbanas; 

9. Em acolhimento institucional; 

10. Em situação de rua; 

11. Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; 

12. Migrantes, refugiados e apátridas; 

13. Filhos de pais em situação de privação de liberdade; 

14. Populações atingidas por empreendimentos de infraestrutura; 

15. Moradores de periferias e favelas; 

16. Pessoas com sofrimento mental; 

17. Crianças e adolescentes em situação de uso e/ou abuso de álcool e outras drogas; 

18. Crianças e adolescentes com doenças graves. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

 

7.4 RESOLUÇÃO CMDCA-BH Nº 168/2018 

 

Dispõe sobre as propostas aprovadas na 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Belo Horizonte. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA-BH, no 

exercício de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal nº 8.069/1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente, na Resolução CONANDA nº 202/2017, nas Orientações 

CEDCA/MG nº 001/2018 e nº 002/2018, nas Resoluções CMDCA-BH nº 149/2018, nº 153/2018 e 

nº 154/2018, e demais disposições legais vigentes,  

 

RESOLVE:  

 

Art.1º. Referendar e publicizar as propostas aprovadas na 9ª Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, realizada nos dias 29 e 30 de novembro 

de 2018, constantes no Anexo Único que integra a presente resolução para todos os fins de 

direito. 

 

Art.2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2018. 

 

Marcelo Moreira de Oliveira  
Presidente CMDCA/BH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
 

 

 

ANEXO ÚNICO 
 

 
PROPOSTAS APROVADAS NA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE BELO HORIZONTE 

 

EIXO TEMÁTICO I - GARANTIA DOS DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS E DE 

INCLUSÃO SOCIAL 

 

ÂMBITO MUNICIPAL 
 
1. Ampliar a oferta das atividades culturais, de lazer e esporte transformando-as em serviços 

para crianças e adolescentes, incluindo aquelas com deficiências, garantindo mobilidade urbana 

gratuita para todas e seus acompanhantes. 

2. Garantir e estruturar todas as UBS (Unidade Básica de Saúde) e serviços públicos de 

saúde do SUS nos territórios, com acesso diferenciado à rede de saúde para crianças e 

adolescentes e profissionais capacitados para o cuidado com este público, garantindo a presença 

de equipe multidisciplinar na atenção à saúde, inclusive, em diferentes níveis de complexidade de 

atenção, além de transformar o programa voltado para a educação sexual e reprodutiva em 

serviço continuado. 

3. Implementar e garantir o transporte estudantil gratuito a todos os alunos de baixa renda da 

rede pública de ensino, inclusive para participação em eventos de cultura, esporte e lazer. 

4. Articular com as políticas de saúde, assistência social, cultura, esporte e educação a 

realização de campanhas e grupos continuados para discussão, conscientização e prevenção de 

todas as formas discriminatórias: gênero, sexualidade, bullying, raça, religião, dentre outras; 

garantindo o direito à diversidade, ligados à formação cidadã, destacando situações no ambiente 

escolar, criando mecanismos para garantir a integração e fortalecimento da 

família/escola/comunidade. 

5. Fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação no que tange a inclusão da diversidade 

(crianças e adolescentes com deficiências, sofrimento mental, LGBT, em situação de rua) na 

educação, no mercado de trabalho e saúde. 

6. Implantar/Assegurar serviços públicos que fortaleçam a rede de atenção à criança e ao 

adolescente, transformando projetos em serviços, incluindo profissionais que tecerão a rede 

intersetorialmente: articuladores de território, técnicos do PNAISARI, redutores de danos, Arte da 



                                                                                                     
 

 

 

Saúde, privilegiando a atuação nos territórios, além de assegurar gratuidade do transporte público 

para pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde. 

7. Garantir o direito à escola integral e esporte, desde a educação infantil, com a presença das 

políticas de saúde, através do Programa Saúde na Escola, incluindo no currículo escolar os 

cuidados com a promoção e prevenção à saúde (prevenção a doenças, cuidados com 

medicamentos, saúde mental, bucal, autocuidado e prevenção ao uso de drogas). 

8. Universalizar o acesso à educação integral como alternativa ao trabalho infantil, promovendo a 

autonomia das crianças e adolescentes, garantindo e ampliando o número de vagas na escola 

integrada, escola aberta e demais projetos extra classe em articulação com as demais políticas 

públicas, instâncias do poder público e sociedade civil. 

9. Ampliar os serviços de formação de educadores e servidores públicos, bem como políticas 

públicas, com foco territorial para crianças e adolescentes, em atenção especial a primeira 

infância, que contemplem o direito à educação, cultura, direito ao brincar, esporte, lazer e 

ocupação do espaço público, ressaltando a inclusão e acessibilidade à criança e ao adolescente 

com deficiência. 

10. Otimizar, agilizar e desburocratizar o fluxo de denuncias (notificações) no âmbito da rede da 

PBH, frente aos casos de violência, dos quais crianças e adolescentes estão submetidos e 

garantir nos equipamentos públicos equipe  multiprofissional para acompanhamento e 

encaminhamento desses casos junto a rede de serviços. 

 
ÂMBITO ESTADUAL  
 
1. Fortalecimento, expansão e divulgação do Programa Saúde na Escola, ofertando cobertura 

para as escolas de ensino fundamental e médio, tendo em seu escopo a formação permanente de 

acompanhantes especializados /monitores de inclusão, professores e a família. 

2. Garantir, ampliar e incentivar a formação profissional/educação permanente, de acordo com o 

ECA, na localidade de moradia do adolescente por meio de acesso a telecentros, centros de 

formação com profissionais devidamente qualificados para verdadeira inclusão da diversidade e 

ampliar as parcerias com empresas, através de incentivos fiscais, de modo a garantir o acesso 

dos adolescentes ao primeiro emprego. 

 
ÂMBITO NACIONAL  
 
1. Promover o acesso a famílias de baixa renda ao direito de habitação e ao mercado de trabalho, 

fomentando políticas de profissionalização e trabalho, bem como, garantir a oferta de cursos 



                                                                                                     
 

 

 

técnicos e profissionalizantes que contemplem conteúdo didático pedagógico inerente ao ensino 

médio, privilegiando os adolescentes na educação pública. 

2. Assegurar, fiscalizar e efetivar a destinação de recursos para as políticas públicas 

previstas no ECA, como saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, transporte 

público e habitação, garantindo os direitos de crianças e adolescentes, principalmente a 

manutenção da maioridade penal em 18 anos. 

 
 
EIXO TEMÁTICO II- PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES 

 
 
ÂMBITO MUNICIPAL 
 
1. Implementar espaços de diálogo com famílias e profissionais do sistema de garantia de 

direitos, visando o acolhimento, a formação e a orientação sobre violências contra crianças e 

adolescentes, visando a prevenção das violências por meio de fomento à rede de apoio e 

proteção. 

2. Promover ações de qualificação e formação para comunidade escolar e todo Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD), visando promover a cultura do respeito às diversidades de raça, 

gênero, religião, orientação sexual e identidade de gênero, como forma de prevenção e 

enfrentamento às violências e às fobias que violam os Direitos Humanos. 

3. Criar parcerias e convênios em cursos técnicos e profissionalizantes para o adolescente, 

considerando as particularidades e vulnerabilidades do público prioritário (baixa escolarização, 

egresso do sistema socioeducativo, vulnerabilidade socioeconômica etc). 

4. Revitalizar e apoiar a ocupação de espaços públicos nas vilas e favelas, principalmente 

praças, com atividades para crianças e adolescentes com brincadeiras, esportes, oficinas, 

músicas (rap, hip-hop) de forma sistemática e permanente, assegurando a acessibilidade e 

buscando criar oportunidades de novas experiências e convivências comunitárias. Para financiar 

essa proposta, as leis de incentivo à cultura teriam cotas de ocupação em vilas e favelas. 

5. Implantar uma política intersetorial de prevenção ao abuso de drogas, contemplada nas 

políticas de saúde, educação, assistência social, esporte e cultura, por meio de profissionais, 

rodas de conversa com famílias, crianças e adolescentes, com metodologia apropriada ao público, 

saindo da esfera da segurança pública e perpassando a política de prevenção da saúde e redução 

de danos. 



                                                                                                     
 

 

 

6. Ampliar e qualificar a oferta de serviços, programas e projetos sociais (governamentais e 

não-governamentais) nos territórios de maior vulnerabilidade social, promovendo o trabalho 

articulado em rede, visando a promoção dos direitos e o enfrentamento das violações de direitos, 

tais como: violência sexual, trabalho infantil, principalmente, nas suas piores formas, tráfico de 

crianças e adolescentes. 

7. Fomentar os fóruns e conselhos locais e comunitários a fim de aumentar a participação da 

comunidade, crianças e adolescentes que vivenciam violências na formulação e acompanhamento 

de políticas públicas. 

8. Garantir capacitação continuada para agentes da segurança pública sobre Direitos 

Humanos e aprimorar os mecanismos e fluxos de denúncias de violências para crianças, 

adolescentes, sociedade e profissionais com vistas à fiscalização da atuação policial e de outros 

agentes de segurança pública. 

9. Ampliar as vagas para estágio e programas de aprendizagem na PBH, priorizando os 

jovens em vulnerabilidade social. 

 

 

ÂMBITO ESTADUAL  

1. Manutenção e ampliação dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (MP 746) em 

territórios expoentes de maior vulnerabilidade social (contendo baixa escolarização, egressos do 

sistema socioeducativo, vulnerabilidade socioeconômica etc), viabilizando maior capacitação 

profissional do adolescente, possibilitando, assim, acesso ao mercado de trabalho. 

2. Fiscalizar os órgãos de segurança pública, por meio das instâncias de controle social, no intuito 

de erradicar as negligências e violências nas abordagens a crianças e adolescentes, promovendo 

processos de avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

 

 

ÂMBITO NACIONAL 

1. Implementar a fiscalização pelo órgão nacional competente para combater ativamente as 

violências sexuais contra crianças e adolescentes, por meio de ações de fiscalização em rodovias 

e estradas nacionais, e realização de campanhas, elaboradas com a participação de coletivos 

infanto-juvenis, e fortalecimento das políticas de proteção existentes. 

2. Criação de órgão de âmbito nacional dentro do Ministério da Justiça para fiscalizar os órgãos 

de segurança, com o objetivo de combater a violência policial contra crianças e adolescentes, em 

especial contra jovens negros, periféricos, LGBTs e população de rua. 



                                                                                                     
 

 

 

EIXO TEMÁTICO III - ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

AMBITO MUNICIPAL 

1. Ampliar o orçamento e financiamento para os serviços, programas, projetos e benefícios 

da política pública de assistência social, em conformidade com as normativas do sistema único de 

assistência social – SUAS. 

2. Aprimorar os mecanismos de captação de recursos via destinação fiscal para o fundo da 

criança e adolescentes, por meio da promoção de campanha de divulgação no portal da 

transparência e interlocução qualificada com representações profissionais afins,  principalmente  

com o  CRC, divulgando os resultados obtidos da aplicação dos recursos. 

3. Investir recursos para aprimoramento das estratégias de captação de recursos de imposto 

de renda para o fundo da criança e adolescente. 

4. Garantir o monitoramento da gestão dos recursos, por meio de  campanhas anuais de 

divulgação no portal da transparência, criação de aplicativo específico e acompanhamento da  

tramitação das leis orçamentárias na câmara municipal. 

5. Destinar orçamento e financiamento para as polítcas de   cultura, esporte e lazer, meio 

ambiente e segurança pública direcionadas  para crianças e adolescentes, garantindo diversidade, 

inclusão e acessibilidade, de forma descentralizada em territórios de maior vulnerabilidade social, 

a partir de diagnósticos sócio territoriais, apresentados pelo controle social e Executivo Municipal, 

com divulgação de acesso dessas políticas. 

6. Propiciar dotação orçamentaria que garanta professores e profissionais habilitados e 

suficientes às demandas referentes a modernização da gestão das escolas, por meio de 

investimento em tecnologias (aulas de robótica, programação, desenvolvimento de aplicativos, 

aulas de informática, estudos de tecnologia inclusiva e equipamentos de tecnologia assistiva) para 

a educação dos alunos das escolas públicas, por via de execução direta.  

7. Ampliar recursos para segurança alimentar e nutricional nas escolas públicas. 

8. Destinar recursos para o fomento de temáticas de interesse de toda a comunidade escolar 

com prioridade para aquelas propostas nas pré conferências: educação sexual, educação de 

temáticas de povos e comunidades tradicionais, culturas de matriz africana e educação 

patrimonial. 

9. Destinar recursos para esporte e lazer priorizando as propostas apresentadas nas pré 

conferências: academias ao ar livre e a oferta de atividades diversas (circo, dança, música, 

esportes, lutas, capoeira, teatro e congêneres), com a manutenção das praças, parques, jardins, 



                                                                                                     
 

 

 

equipamentos públicos, campos de futebol, ciclovias e pistas de skate e patins, garantindo a 

priorização dos territórios mais vulneráveis, a inclusão e acessibilidade.  

10. Ampliar o valor do orçamento público municipal nos serviços de atendimento na atenção 

básica, média e alta complexidades e, principalmente, aqueles direcionados à saúde mental das 

crianças e adolescentes: CERSAMI’S, Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil, Projeto Arte da 

Saúde: Ateliê de Cidadania, Consultório de Rua, Equipes Complementares. E assegurar para 

crianças e adolescentes equipes de saúde multidisciplinar e multiprofissional, conforme 

regulamentações específicas da política pública de saúde. 

 

ÂMBITO ESTADUAL  

1. Garantir recursos para a execução e o cofinanciamento da política estadual de assistência 

social (proteções sociais básica e especial) em todas as regiões do Estado, incluindo as crianças 

e adolescentes com deficiência e dos povos e comunidades tradicionais.  

2. Ampliar e garantir recursos para as políticas/os programas de prevenção a criminalidade, a 

exemplo do FICA VIVO, e de proteção para crianças e adolescente e ameaçados de morte 

(PPCAAM), assim como, para a implementação do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) no Estado, assegurando a execução da Politica em Meio Aberto e do 

Plano Estadual Decenal do Atendimento Socioeducativo.  

 

 

ÂMBITO NACIONAL 

1. Ampliar e garantir o orçamento federal destinado para as políticas públicas para a criança e o 

adolescente, além de regulamentar e implementar o mecanismo fundo a fundo para a infância e a 

adolescência. 

2. Assegurar, fiscalizar e articular recursos para as políticas públicas de assistência social, saúde, 

segurança alimentar, cultura, esporte, educação, segurança e lazer.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

 

EIXO TEMÁTICO IV – PARTICIPAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROTAGONISMO DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

AMBITO MUNICIPAL  

1. Criar espaços públicos acessíveis e fortalecer espaços públicos já existentes com momentos 

de escuta e desenvolvimento do protagonismo infanto-juvenil, com a redução da burocracia e 

rigidez, divulgando essas ações, além de garantir que o funcionamento esteja em consonância 

com a demanda das crianças e adolescentes.  

2. Criar espaços públicos acessíveis com linguagem lúdica que propiciem a participação da 

criança e do adolescente em debates que integrem as políticas públicas de saúde, educação e 

assistência para discussão de temáticas sobre violência, racismo, trabalho infantil, democracia, 

orientação sexual, gênero, acessibilidade e empreendedorismo juvenil e garantir que esse espaço 

ofereça atividades culturais, oficinas e cursos que atendam as demandas das crianças e 

adolescentes.  

3. Criar Centros de Referência Regionais da Criança e do Adolescente, que tenham acesso 

facilitado por meio passe ou transporte gratuito, cogeridos pelas crianças e adolescentes, 

garantindo a diversidade, decisões paritárias e horizontais.  

4. Fortalecer grêmios estudantis, com a participação de representantes das escolas e demais 

equipamentos públicos, e garantir o acompanhando pela Secretaria Municipal de Educação para 

que os grêmios estudantis sejam efetivos em todas as escolas municipais.  

5. Proporcionar as crianças e adolescentes a participação de forma mais efetiva nas 

conferências, inclusive no seu planejamento.  

6. Fomentar a participação das crianças e adolescentes como delegados, na avaliação 

periódica do Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente (OPCA), de modo a garantir a 

sua ampliação para todas as políticas. 

7. Garantir o acesso às tecnologias de informação e mídias sociais como ferramentas de 

conhecimento e participação, implantando telecentros com monitores qualificados para colaborar 

na formação das crianças, adolescentes e jovens, em todos os espaços em que circulam (escolas, 

centros de saúde, CERSAMIs, Centros Culturais, CRAS e em Oficinas do Arte da Saúde). 

8. Criar sites em todas as escolas municipais, com a coadministração dos alunos, garantindo 

sua manutenção contínua, a fim de potencializar a divulgação de ações e projetos de interesse 

das crianças e adolescentes.  



                                                                                                     
 

 

 

9. Criar, por meio da Secretaria de Governo, da Educação e da Cultura, em parceria com o 

CMDCA, um comitê infanto-juvenil para divulgação de informações de interesse das crianças e 

adolescentes nas escolas, OSC’s, centros culturais, CRAS, internet e redes sociais.  

 

 

ÂMBITO ESTADUAL  

1. Criar e fortalecer espaços de capacitação e aperfeiçoamento de todos os atores sociais 

(crianças, adolescentes, responsáveis legais, educadores e agentes públicos) para se tornarem 

mobilizadores sociais e promoverem uma melhor escuta e entendimento das linguagens e 

necessidades das crianças e adolescentes. 

2. Criar canais de comunicação, sensibilizando sobre o modo de utilização, que englobe 

todas as mídias sociais inclusivas (aplicativo, rádio, televisão) e facilitem o contato com as 

entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, principalmente no âmbito escolar.  

 

 

ÂMBITO NACIONAL  

1. Efetivar e fomentar a participação das crianças e adolescentes, em todos os Conselhos e 

Comissões de Direitos, garantindo uma atuação plena, por meio da divulgação ampla, visita as 

instituições territoriais e incentivo a participação efetiva nesses espaços.  

2. Criar um sistema nacional de diagnóstico junto às crianças, adolescentes e juventudes, 

sobretudo do público com maior vulnerabilidade social, dos municípios brasileiros para identificar 

perfis e demandas sociais promovendo a participação efetiva deste público a fim de eleger 

políticas públicas estruturais que de fato atendam as suas demandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

 

EIXO TEMÁTICO V – ESPAÇOS DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

 

AMBITO MUNICIPAL  

1. Viabilizar o funcionamento dos FOCAS (Fóruns Regionalizados) com ampla participação 

de Crianças e Adolescente na proposição e monitoramento de políticas públicas, oferta de 

formação cidadã para os/as jovens sobre os espaços de direito, instancias de participação 

(grêmios estudantis e outros coletivos), bem como ampla divulgação das pautas, 

encaminhamentos e resoluções do CMDCA. 

2. Garantir acessibilidade de desenho universal para a participação de pessoas com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no CMDCA . 

3. Implementar conforme previsto na LDB, nos termos dos artigos 35 e seguintes, na grade 

curricular os conteúdos de de direito, participação e controle social (ciências humanas e sociais 

aplicadas), em parceria com a  OAB- MG e outras instituições de garantia de direitos de Crianças 

e Adolescentes. 

4. Garantir espaço para participação de 18 crianças e/ou adolescentes (um titular e um 

suplente de cada regional de BH) com voz, na reunião mensal do CMDCA, para embasar as 

discussões e tomadas de decisões dos conselheiros. 

5. Incluir crianças e adolescentes na composição do CMDCA, com direito de voz e voto, se 

necessário alterando a legislação. 

6. Criar programas que fortaleçam a implementação dos grêmios estudantis nas escolas 

encaminhando suas demandas para os órgãos responsáveis que deverão responde-las. 

7. Capacitar os agentes públicos para garantir, defender e promover os direitos de crianças e 

adolescentes. 

8. Adequar e otimizar a página oficial do CMDCA, bem como incluí-lo nas redes sociais 

(Facebook, Instagram, WhatsApp), com conteúdo interativo e linguagem voltada para o público 

infanto juvenil, visando a divulgação de informações, a participação, o protagonismo, o 

fortalecimento dos espaços de controle social e defesa das políticas para criança e adolescente. 

9. Ampliar a cobertura do passe livre para Crianças e Adolescentes e instituir entrada gratuita 

para atividades culturais (cinema, teatro, museus...). 

10. Assegurar o cumprimento da Resolução do CONANDA, ampliando o número de conselhos 

tutelares proporcionalmente à densidade populacional de cada território. 



                                                                                                     
 

 

 

 

 

ÂMBITO ESTADUAL  

1. Incluir o segmento de crianças e adolescentes na composição do Conselho Nacional dos 

Direitos das Crianças e Adolescentes, com orientações aos conselhos municipais e estaduais 

para que façam inclusão destes representantes com direitos à voz e voto, conforme legislações 

vigentes. 

2. Implementar conforme previsto na LDB, nos termos dos artigos 35 e seguintes, na grade 

curricular os conteúdos de direito, participação e controle social (ciências humanas e sociais 

aplicadas), em parceria com a  OAB- MG e outras instituições de garantia de direitos de Crianças 

e Adolescentes. 

 

ÂMBITO NACIONAL  

1. Incluir o segmento de crianças e adolescentes na composição do Conselho Nacional dos 

Direitos das Crianças e Adolescentes, com orientações aos conselhos municipais e estaduais 

para que façam inclusão destes representantes com direitos à voz e voto, conforme legislações. 

2. Criar ferramentas e equipamentos ligados a publicização do ECA fazendo com que ele seja 

melhor divulgado e mais compreendido principalmente pelas crianças e adolescentes, público a 

qual ele é destinado, como também  a criação de ferramentas como sites e aplicativos com a 

finalidade de divulgar, expressar opiniões políticas e monitorar políticas públicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

 

8 RELAÇÃO DE DELEGADOS ELEITOS PARA A 10ª CONFERÊNCIA 

ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Nº  NOME COMPLETO DELEGADO  TITULAR SUPLENTE CATEGORIA  SEGMENTO 

01 
KARLA EMANUELLY 
DELAMAC SALABERG 

CRIANÇA  X   
SOCIEDADE CIVIL ( 
PROJETO VERENA ) 

CRIANÇA 

02 

MARCELA OLIVEIRA  CRIANÇA  X   

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR DANIEL 
ALVARENGA 

CRIANÇA 

  LUAN CAIQUE DE LIMA 
SANTOS  CRIANÇA    X 

ESCOLA MUNICIPAL 
MILTON CAMPOS 

CRIANÇA 

03 ANA CAROLINA MOREIRA 
DA SILVA  ADOLESCENTE  X   

ESCOLA MUNICIPAL 
PRESIDENTE  ITAMAR 
FRANCO 

PODER 
PUBLICO  

04 EDUARDO ELION FARIA 
QUINTÃO  ADOLESCENTE  X   FICA VIVO MINAS CAIXA  

SOCIEDADE 
CIVIL  

05 GABRIELA BRITO DO 
CARMO  ADOLESCENTE  X   

ESCOLA MUNICIPAL 
MARCONI 

PODER 
PUBLICO  

  LUCIANA ROSA PEREIRA 
SANTANA  ADOLESCENTE    X 

ESCOLA MUNICIPAL 
PRESIDENTE  ITAMAR 
FRANCO 

PODER 
PUBLICO  

Nº  NOME COMPLETO DELEGADO  TITULAR SUPLENTE CATEGORIA  SEGMENTO 

  PEDRO CESAR MACEDO 
ROSA ADOLESCENTE    X 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA ALICDA 
TORRES 

PODER 
PUBLICO  

  
VICTO AUGUSTO 
ALMEIDA DA SILVA ADOLESCENTE    X 

CENTRO DE ACOLHIDA 
BETANIA  

SOCIEDADE 
CIVIL  

6 HERMERSON LUIZ DE 
MORAIS DIAS  ADULTO X   

GRUPO DE 
DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO  

SOCIEDADE 
CIVIL  

7 LUIS HENRIQUE 
ARCANJO DE PAULA ADULTO X   CERSAMI/NE 

PODER 
PUBLICO  

8 MARESSA TOMAS DE 
MATOS ADULTO X   

MOVIMENTO 
ESTUDANTIL 

SOCIEDADE 
CIVIL  

  GILCILENE DE ALMEIDA 
SILVA  ADULTO   x PROVIDENS  

SOCIEDADE 
CIVIL  

  POLLYANA DO AMARAL 
FERREIRA  ADULTO   X ISHTAR/BH 

SOCIEDADE 
CIVIL  

  
DANIELA MOREIRA DIAS  ADULTO   X ASPROM 

SOCIEDADE 
CIVIL  

9 ALCIENE FÁTIMA DA 
SILVA  

CONSELHEIRO 
TUTELAR  X   CONSELHO TUTELAR  

PODER 
PUBLICO  



                                                                                                     
 

 

 

 

 

10 GABRIEL HENRIQUE 
SOARES DAMASO 

CONSELHEIRO 
TUTELAR  X   CONSELHO TUTELAR  

PODER 
PUBLICO  

  

ROSIMEIRE PINTO SILVA 
CONSELHEIRO 

TUTELAR    X CONSELHO TUTELAR  

PODER 
PUBLICO  

  
CLEIDE APARECIDA DOS 
REIS GOMES  

CONSELHEIRO 
TUTELAR    X CONSELHO TUTELAR  

PODER 
PUBLICO  

11 
FERNANDA FLAVIANA DE 
SOUZA MARTINS 

CONSELHEIRO 
DE DIREITO  X   

PROVIDENS AÇÃO 
SOCIAL 
ARQUIDIOCESANA 

SOCIEDADE 
CIVIL  

12 
MARIA VITORIA SANTOS 
MOURA 

CONSELHEIRO 
DE DIREITO  X   

ASSOCIAÇÃO MINEIRA 
DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA – ASMEC 

SOCIEDADE 
CIVIL  

  RODRIGO MATEUS 
ZACARIAS SILVA 

CONSELHEIRO 
DE DIREITO    X 

INSTITUTO MACUNAÍMA 
DE CULTURA 

SOCIEDADE 
CIVIL  

13 ANDRÉA FRANCISCA 
DOS PASSOS  

CONSELHEIRO 
DE DIREITO  X   

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO  

PODER 
PUBLICO  

14 VANIA MARIA ANDRADE 
DA ROCHA 

CONSELHEIRO 
DE DIREITO  X   

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE  

PODER 
PUBLICO  

  MARIA THEREZA NUNES 
MARTINS FONSECA 

CONSELHEIRO 
DE DIREITO    X 

SUBSECRETARIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 

PODER 
PUBLICO  


