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                 ATA Nº 167/2022 DA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG 

 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte dois, no Teatro Santa Isabel, na praça Dom Joaquim, 

nº 166, Centro de Diamantina, foi realizada a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, com o tema: A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de 

pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de 

políticas de proteção integral, com respeito à diversidade. Teve início às 07:30 horas com o credenciamento, 

estando presentes os conselheiros: Milton Luiz de Ávila, Flávia Carla da Cruz, Nágila Steffânia Costa, Ana 

Amélia da Silva Ávila, Sérgio Luiz Nascimento, Daniel Castro Ramos, Bárbara Moreira Batista Maciel, Evany 

Rodrigues da Silva, Lhara Santana Silva, Adelaide Dias Ferreira, Lívia Andrade Neves Costa, Carina 

Cordeiro Silva Porto e demais presentes conforme credenciamento. 

Dando início a 11ª Conferência, as meninas da VEM - Vila Educacional de Meninas, realizou a 

apresentação com coral de três músicas do seu repertório. Em seguida a senhora Magda Edite, 

cerimonialista, se apresentou destacando seu papel enquanto conselheira tutelar do município de 

Diamantina há 10 anos e como se sente feliz de estar desempenhando esse papel na sociedade. A senhora 

Magda fez a leitura do texto inicial com um resumo histórico da pandemia e sua relação com as crianças e 

adolescentes.  

Após a apresentação foram convidados para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor Juscelino Brasiliano 

Roque, Prefeito Municipal de Diamantina, que foi representado pelo Secretário de Governo Eisenhower 

Geraldo da Cruz Junior, a ilustríssima Senhora Ana Paula Sá da Silva, representante da Regional SEDESE, 

o senhor Milton Luiz de Ávila, digníssimo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, a ilustríssima Senhora Nágila Steffânia Costa, digníssima 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; o adolescente Guilherme Daniel dos Reis, representando o 

Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA). 

 O Senhor Presidente do CMDCA, Milton Luiz de Ávila, reafirmou o tema da conferência, ressaltando que as 

crianças e adolescentes são público prioritário conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) que são uma parcela da população que não teve prioridade em vários aspectos da covid-19, e a 

conferência chama a atenção para que tenham de fato seus direitos garantidos. Relatou sobre os 

procedimentos da Conferência, sendo de suma importância que a gestão os execute.  

Passou a palavra para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que declarou sua alegria em ter uma 

plenária cheia com o intuito de debater propostas para as crianças e adolescentes em um momento de 

pandemia, onde este público não teve acesso a serviços básicos como educação, e que hoje é preciso 

recuperar o impacto que a Covid-19 causou na sociedade, e passou a palavra para o Secretário de Governo 

Eisenhower Geraldo da Cruz Junior, que ponderou sobre três pontos importantes que devem ser relevados: 

a pandemia, a criança e ao adolescente e os direitos humanos. Ressaltou que cuidar das crianças hoje é 

cuidar do nosso futuro.  

 Em seguida foi executado pela Banda Meninos de Ouro do distrito de Senador Mourão o Hino Nacional 

Brasileiro, e mais duas músicas do repertorio.  
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A cerimonialista convidou ilustríssima Senhora Renata Dionísio Figueiredo Maciel, que é Assistente Social,  

Pós Graduada em Políticas Públicas e Gestão de Pessoas, para palestra cujo o Tema principal é “Situação 

dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: violações e 

vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com 

respeito à diversidade”, e os  05 eixos da 11 ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. A referida palestrante iniciou se apresentando e refletindo sobre sua atuação, que antes 

estava na ponta falando com os pais o que não se deve fazer, no entanto após vivenciar e hoje tem uma 

atuação diferente mediante essa problemática. 

Refletiu sobre o vocabulário que nos foi apresentado na pandemia e as mudança no cotidiano das famílias. 

Mudança essa, que assolou as desigualdade sociais: aulas online, não para todos, alimentação restrita, 

desigualdade, relacionamento abalados. 

A palestrante trouxe dados sobre insegurança alimentar, sobre os prejuízos da alfabetização, o retrocesso 

na coberturas das vacinas, a violência contra crianças e adolescentes no contexto da pandemia. 

Com o objetivo de elucidar as propostas para a conferência, chamou a atenção para a situação da violência 

contra crianças e adolescente que é histórica, sendo normalizada e replicada de geração em geração, 

sendo necessário olhar do poder público para mudança desse cenário que foi agravado ainda mais no 

contexto da pandemia. 

Ressaltou como é necessário se trabalhar com as famílias ferramentas de como educar diferente. Refletir 

sobre a evolução na forma de educar que deve mudar sim. 

Foi realizado apresentação da FUMBEM, em que apresentaram uma peça teatral cujo tema era NÃO AO 

TRABALHO INFANTIL. Logo após foi realizada a leitura do regimento, pelo presidente do CMDCA. 

Passando a palavra a Senhora Secretaria Nágila, iniciou a leitura das propostas já encaminhadas, através 

das Conferencias livres nos territórios do CRAS, para apreciação da plenária; 

As propostas foram debatidas pela plenária em uma rica discussão, concluindo com o objetivo principal da 

conferencia que é o levantamento das propostas elencadas que será enviada a Conferência Estadual, que 

ficaram deliberadas na plenária as seguintes:  

 

EIXO 1 - PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

NO CONTEXTO PANDÊMICO E PÓS- PANDEMIA 

 

PROPOSTA MUNICIPAL 

1. Fomentar e fortalecer espaços de acolhimento, na saúde, educação, assistência social, cultura, 

com rodas de conversas, grupos de convivência e apoio, a crianças, adolescentes e famílias, sobretudo 

o público prioritário. 

2. Assegurar o direito ao atendimento da criança e do adolescente como prioridade nos serviços 

de saúde mental do município, com foco nas demandas de tentativas de autoextermínio e 

automutilação. 

3. Implementar e fortalecer a rede Inter setorial de saúde mental já existente no município e 

instituir o CAPSI. 
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4. Investir em espaços de cultura, arte, esporte e lazer, voltados a crianças e adolescentes. 

5. Garantir o profissional especialista (pediatra, psicopedagogo, assistente social, psicólogo e 

psiquiatra) dentre outros profissionais da equipe multidisciplinar na rede socioassistencial, para o 

atendimento singular a criança e ao adolescente no município. 

6. Promover formação para os pais, e/ou responsáveis pelos estudantes e profissionais da rede de 

ensino do município de Diamantina referente aos Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno 

Opositor Desafiador (TOD) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).  

7. Aumentar o número de técnicos dos CRAS e ampliar a equipe volante para atender os distritos. 

8. Implementar um grupo gestor para a definição do uso adequado de equipamentos públicos, em 

especial a quadra poliesportiva da Palha. 

9. Criar agenda itinerante para o Núcleo de Cidadania de Adolescentes- NUCA para ampliação da 

proposta do SELO UNICEF nos demais territórios sobretudo na área rural do município. 

10. Garantir que todas as propostas acima sejam efetivas para pessoas com deficiências síndromes 

e transtornos. 

PROPOSTA ESTADUAL 

1. Aumentar o número de técnicos em todos os setores para atender as demandas. 

2. Promover formação para os pais, e/ou responsáveis, estudantes e profissionais da rede de 

ensino referente aos Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Opositor Desafiador (TOD), 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e educação sexual. 

 

PROPOSTA FEDERAL  

1. Aumentar o número de técnicos em todos os setores para atender as demandas. 

2. Promover formação para os pais, e/ou responsáveis, estudantes e profissionais da rede de 

ensino referente aos Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Opositor Desafiador (TOD), 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e educação sexual. 

 

EIXO 2 - ENFRENTAMENTO DAS VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADES RESULTANTES DA 

PANDEMIA DE COVID-19 

 

PROPOSTA MUNICIPAL 

1. Promover espaços de escuta e acolhimento para crianças e adolescentes manifestarem suas 

angustias e demandas. 

 

2. Ampliar os eventos e os meios de divulgação destes, ofertados no município para crianças, 

adolescentes e famílias. 

3. Propor capacitação aos profissionais da rede socioassitencial, com temáticas voltadas a criança 

e adolescentes, em particular, no contexto pós-pandemia. 
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4. Oferecer aos pais e/ou responsáveis, as crianças e adolescentes informações e orientações a 

respeito da saúde mental e do uso do álcool e outras drogas. 

5. Aumentar o número de profissionais multidisciplinares nas instituições de saúde e escolar para 

acompanhamento dos estudantes no retorno presencial pós pandemia.  

6. Priorizar e agilizar com proteção e privacidade os atendimentos das crianças e dos 

adolescentes, vítimas e/ou testemunhas de violências. 

7. Ofertar capacitações para pais e/ou responsáveis e profissionais voltadas para o uso adequado 

da internet: proporcionar inclusão digital com segurança e monitoramento (qualificar educadores para o 

acompanhamento e metodologias que atendam a demanda) 

8. Criar área de lazer em diferentes espaços no município. 

9. Garantir políticas públicas para crianças e adolescentes, em todo o território municipal, de forma 

a garantir a equidade. 

10. Garantir que todas as propostas acima sejam efetivas para pessoas com deficiências síndromes 

e transtornos. 

 

PROPOSTA ESTADUAL  

1. Ampliar a oferta de psicólogos e assistentes sociais na rede de educação de forma presencial. 

2. Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes por meio de 

capacitações. 

 

PROPOSTA FEDERAL  

1. Ampliar as campanhas da Assistência Social de abrangência nacional sobre violações de 

direitos, para além das datas previstas em lei. 

 

EIXO 3 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

NOS ESPAÇOS DE DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO, 

PROTEÇÃO E DEFESA DOS SEUS DIREITOS, DURANTE E APÓS A PANDEMIA 

 

PROPOSTA MUNICIPAL  

 

1. Promover a participação de crianças e adolescentes em espaços de discussão e deliberação de 

políticas públicas, de forma descentralizada assegurando a realização de reuniões itinerantes 

subsidiadas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), garantindo a 

identidade da comunidade em que estão inseridos. 

2. Ofertar e garantir materiais, espaços e acessos digitais para proporcionar o intercâmbio de 

conhecimentos e saberes entre a coletividade por meio das mídias sociais, através de discussões, 

publicações, lives e reuniões nos âmbitos municipal e intermunicipal garantindo a equidade. 
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3. Capacitação continuada das pessoas envolvidas no suporte dessas crianças e adolescentes 

com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

4. Orientar e capacitar crianças e adolescentes para que eles possam conhecer seus direitos e 

deveres, individuais e coletivos. 

5. Fortalecer a Rede de Proteção Socioassistencial. 

6. Criar Conselho de Juventude. 

7. Criar Conselho de pessoas com Deficiência. 

8. Reestabelecer o Parlamento Jovem de Diamantina 

9. Incentivar a organização de crianças e adolescentes em entidades estudantis nacionais, 

estaduais, municipais e grêmios estudantis, conforme o art.53 do ECA 

10. Garantir que todas as propostas acima sejam efetivas para pessoas com deficiências, 

síndromes e transtornos. 

 

PROPOSTA ESTADUAL 

1. Criar e/ou ampliar espaços de discussão para ouvir crianças e adolescentes.  

2. Ampliar o parlamento jovem em Diamantina. 

 

PROPOSTA FEDERAL  

1. Divulgar e promover as políticas públicas direcionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

a nível Nacional 

 

EIXO 4 - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA DELIBERAÇÃO, EXECUÇÃO, GESTÃO E CONTROLE 

SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONSIDERANDO O CENÁRIO PANDÊMICO. 

 

PROPOSTA MUNICIPAL  

1. Divulgar a agenda das reuniões dos Conselhos de garantias de direitos, bem como estimular a 

participação da sociedade. 

2. Reestabelecer, fortalecer e capacitar as associações de bairro e entidades da sociedade civil 

organizada, com apoio do CMDCA sobre os direitos das crianças e adolescentes. 

3. Promover eventos, palestras, rodas de conversas para a população em relação aos direitos das 

crianças e adolescentes. 

4. Garantir que todas as propostas acima sejam efetivas para pessoas com deficiências, 

síndromes e transtornos. 

 

EIXO 5 – V- GARANTIA DE RECURSOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE E APÓS A PANDEMIA DE COVID-19. 
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PROPOSTA MUNICIPAL  

1. Garantir dotações orçamentárias e financeiras para pagamento de equipe técnica suficiente 

para atender as demandas na sede, distritos, povoados e comunidades do município. 

2. Garantir dotações orçamentárias e financeiras para capacitações, promoção e prevenção da 

saúde mental dos profissionais que atuam na rede socioassistencial com políticas públicas voltadas 

para crianças e adolescentes. 

3. Garantir dotações orçamentárias e financeiras para aquisição e/ou manutenção do 

funcionamento dos materiais e dos equipamentos públicos. 

4. Garantir que todas as propostas acima sejam efetivas para pessoas com deficiências, 

síndromes e transtornos. 

 

PROPOSTA ESTADUAL   

1. Garantir e aumentar os recursos públicos para atender as demandas voltadas para a criança e 

ao adolescente em seus diversos setores.  

2. Aumentar o repasse de recursos financeiros para ampliação do número de técnicos dos CRAS 

e da equipe volante para atender os distritos. 

 

PROPOSTA FEDERAL  

1. Regulamentação de índice vinculado, de no mínimo,10% para a assistência social. 

2. Garantir e aumentar os recursos públicos para atender as demandas voltadas para a criança e o 

adolescente em seus diversos setores. 

 

Após este momento foi realizada a apreciação dos delegados: 

01 (um) criança ou ADOLESCENTE; 

Titular Guilherme Daniel Reis- do NUCA 

Suplente William Wallace - do NUCA 

 

01 (um) Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, REPRESENTANTE DA 

SOCIEDADE CIVIL; 

Titular Carina Cordeiro Silva Porto 

Suplente Lívia Andrade Neves Costa 

 

01 (um) Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, REPRESENTANTE 

GOVERNAMENTAL; 

Titular Nágila Steffânia Costa 

Suplente Daniel Castro Ramos 

 

01 (um) CONSELHEIRO TUTELAR; 
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Titular Janaína Andreia Assunção 

Suplente Magda Edite da Silva  

 

01 (um) de “outros segmentos”, conforme elencados: ● Movimentos Sociais; ● Representantes do 

Sistema de Justiça; ● Rede de Atendimentos ● Fóruns (articulação de organizações) 

Titular Xymene Trindade Fernandes 

Suplente Kayke Bruno Lourenço Barbosa - do UBES 

 

Houve apresentação das moções: que foram de agradecimento ao PROCAJ, EPIL/AJIR, e OBSERVAÇÃO 

direcionada a Prefeitura de Diamantina, para se atentarem as políticas públicas voltadas às Crianças e 

Adolescentes. 

Após este momento, a cerimonialista em nome do CMDCA de Diamantina agradeceu a oportunidade pela 

participação na referida Conferência e passou a palavra para o Presidente do CMDCA Milton Luiz de Ávila, 

que agradeceu a todos e parabenizou pela realização da Conferencia e encerrou a mesma às 16:48 h.  

E eu Ana Amélia da Silva Ávila, conselheira suplente do CMDCA lavrei a presente ata que foi lida e 

aprovada pelos presentes. 

Diamantina 11 de novembro de 2022. 

 

 

 

Comissão Organizadora: 

Kátia Aparecida da Cruz 

Jany Rodrigues Pereira 

Ivanete Faria Corrêa 
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   FOTOS DA CONFERÊNCIA  
 

 

 

 
 

 

                CMDCA DE 

DIAMANTINA/MG  11/11/ 2022 
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