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                        RESOLUÇÃO CMDCA N°223, de 11/11/2022.    

                              O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de 

Diamantina, no exercício de suas atribuições, previstas na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 

1990, Lei Municipal nº. 3547/2010, e na Sessão plenária de número 167.ª do CMDCA, datada em 

11 de novembro de 2022; 

                             RESOLVE: 

Artigo 1°. Aprovar as deliberações da 11ª. Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Município de Diamantina, que segue:  

 

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. 

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 
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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 Socioasssitencial, com temáticas voltadas a criança 

e adolescentes, em particular, no contexto pós-pandemia. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 ao 

adolescente em seus diversos setores. 

 

Artigo 2º.  Aprovar a eleição dos delegados com os seguintes membros, que segue: 

01 (um) criança ou ADOLESCENTE, Titular Guilherme Daniel Reis- do NUCA e 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 e Suplente Lívia Andrade Neves Costa 
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01 (um) Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, REPRESENTANTE 

GOVERNAMENTAL, Titular Nágila Steffânia Costa e Suplente Daniel Castro Ramos 

01 (um) CONSELHEIRO TUTELAR, Titular Janaína Andreia Assunção e 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 e Suplente Kayke Bruno Lourenço Barbosa - do UBES 

 

 Artigo 3º. Está resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.  

 

Diamantina, 11 de novembro de 2022. 

 

 

Milton Luiz de Ávila 
Presidente 
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