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RESOLUÇÃO CMDCA-AREADO Nº 03/2015 
 

 
 

                                                             DISPÕE SOBRE AS DELIBERAÇÕES  
                                                    DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL  
                                                    DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
                                                    DO ADOLESCENTE DE AREADO. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA-AREADO, 
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal nº 
8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e Adolescente e atribuições legais 
em conformidade com a Lei Municipal reformulada, nº1.197, de 27 de maio de 2015; e 
resultados às providências das Resoluções nº 166/2014 e nº 172/2014 do CONANDA, 
na Resolução CEDCA-MG nº 079/2014, e, demais disposições regulamentares,  

 

RESOLVE:  

 

Art.1º. Publicizar as deliberações aprovadas pela III Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Areado, realizada no dia 25 de setembro de 2015, 

nos termos do Anexo Único que integra a presente resolução para todos os fins de direito. 

 

Art. 2º. Articular e distribuir entre a Rede de atendimento as deliberações da III 

Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Areado.  

 

Art.3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Areado, 26 de  dezembro de  2015 

 

 

João de Simone 

Presidente CMDCA - AREADO 
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ANEXO ÚNICO 
 
 

PROPOSTAS/ AÇÕES DELIBERADAS NA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AREADO/PORTARIA Nº 7.299, DE 
18 DE MARÇO DE 2015. 
 
 

EIXO 1: Promoção dos direitos de crianças e adolescentes: articulação de ações governamentais e não 
governamentais na formulação de diretrizes para a implementação de políticas de atendimento destinadas à 
população infanto-juvenil e às suas famílias; 

 

EIXO PROPOSTAS (*RT, E ou N, vide legenda) 

1
- P

ro
m

o
ção

 d
o

s D
ireito

s 

 

 

1. 1- Garantir a disponibilização de médico pediatra, 

ginecologista e psicólogo para atendimentos em 

todas as unidades municipais de pronto 

atendimento e garantir os atendimentos dos 

mesmos profissionais em todas as Unidades 

Básicas de Saúde e Programas de Saúde da 

Família. 

Municipal 

2. 2-Promover palestras educativas nas escolas para 

a prevenção da gravidez na adolescência.  

3.  

Municipal 

4. 3- Criar acessos de adolescentes a programas de 

aprendizagem profissional (Ex. Jovem Aprendiz) 

Municipal 

5. 4- Promover conscientização de pais e mães para 

que exerçam efetivamente sua responsabilidade 

na educação de seus filhos. 

Municipal 

* Legenda: RT: Âmbito Regional-Territorial; E: Âmbito Estadual; N: Âmbito Nacional. 
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EIXO 2: Proteção e defesa dos direitos: sensibilização da sociedade e o estabelecimento de diretrizes para defesa dos direitos e para 

o enfrentamento das violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

EIXO PROPOSTAS (*RT, E ou N, vide legenda) 

2
 - P

ro
te

ção
 e D

efe
sa d

o
s D

ireito
s 

1. 1. Criar uma Comissão de agentes sociais para 

fiscalização de bares, festas, quanto à venda e 

consumo de álcool para crianças e 

adolescentes. 

2.  

Municipal 

3. 2. Implantar o Projeto de aplicação de 

medidas socioeducativas em meio aberto e 

prestação de serviços à comunidade. 

Municipal 

4. 3. Criar uma Equipe especializada para 

atendimento às famílias em vulnerabilidade e 

risco social. 

Municipal 

5. 4. Desenvolver Projetos Antidrogas nas 

escolas que envolva toda a Rede de Proteção 

Municipal à criança e ao adolescente, 

famílias, comunidade em parcerias com 

Faculdades regionais e Convênios de Saúde 

Municipal. (Ex: CISLAGOS) 

 

Municipal 

* Legenda: RT: Âmbito Regional-Territorial; E: Âmbito Estadual; N: Âmbito Nacional. 
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EIXO 3: Protagonismo e participação de crianças e adolescentes: Incentivo ao protagonismo infanto-juvenil e a participação de 

crianças e adolescentes no âmbito das instâncias públicas e dos conselhos de direitos. 

Pergunta Geradora: 

Quais as estratégias para garantir a Reforma Política dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, tendo em vista a 

participação de crianças e adolescentes nos espaços de mobilização, formulação, deliberação e acompanhamento das políticas 

públicas?  

EIXO PROPOSTAS (*RT, E ou N, vide legenda) 

3
-P

articip
ação

 d
e C

rian
ças e A

d
o

lesce
n

tes 

 

 

  

1. 1

1. Criar e implementar projetos sociais, nas 

escolas, em igrejas e associações, comitês de 

crianças e adolescentes  a fim de acompanhar a 

execução das políticas nas três esferas de 

governo.  

 

Municipal 

2. 2. Universalizar o acesso a instrumentos lúdicos 
que permitam a compreensão de legislações e 
políticas públicas em todos os espaços de 
participação de crianças e adolescentes. 

Municipal 

3. 3. Criar e implantar Projetos para fomentar em 
crianças e adolescentes, o resgate de valores 
sociais positivos. E enunciar a cidadania por meio 
de mais ofertas de oficinas que envolvam 
práticas esportivas, saúde e outros temas 
ambientais e sociais. 

Municipal 

4.  4- Através de parcerias entre Setores Públicos e 
Privados reativar o Teatro Municipal Areadense, 
tendo como foco principal, montar Projetos 
Culturais com a finalidade de angariar recursos 
financeiros para criação e sustentação de grupos 
de teatro voltados para reflexão de temas 
transversais de cidadania e com isso oportunizar 
mais atividades como música, dança, literatura e 
outras práticas culturais direcionadas às crianças 
e adolescentes.  

Municipal 

 

* Legenda: RT: Âmbito Regional-Territorial; E: Âmbito Estadual; N: Âmbito Nacional. 

EIXO 4: Controle Social da efetivação dos direitos: articulação e mobilização dos atores do Sistema de Garantia de Direitos para 

participação na elaboração e implementação do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. 

Perguntas Geradoras: 
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1. Quais as fragilidades e as estratégias para a CONSTRUÇÃO do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes?  
2. Quais as fragilidades e estratégias para a IMPLEMENTAÇÃO do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes?  

EIXO PROPOSTAS (*RT, E ou N, vide legenda) 

4
 - C

ontrole S
ocial da efetivação dos direitos; articulação e m

obilização  C
o

n
tro

le So
cial d

a 

Efetivação
  d

o
s  D

ireito
s 

 

1. 1. Criar diretrizes de ações para adequação e 

instrumentalização dos Conselhos: 

Equipamentos, definir, espaço físico, ações, 

recursos técnico e humano para acesso e 

promoção das questões burocráticas que os 

envolvem, promover maior participação e 

autonomia dos Conselhos. 

Municipal 

2. 2. Efetivar ou criar mecanismos de maior 

responsabilização dos agentes conselheiros 

tutelares e de direitos no que tange à ação ou 

omissão. 

 

Municipal 

3. 3. Garantir a capacitação contínua dos 

conselheiros para que tenham condições de 

exercício no controle social. 

Municipal 

4. 4. Promover parcerias com os meios de 

comunicação, escolas e entre os Conselhos para 

divulgação e conscientização da importância da 

atuação efetiva dos Conselhos, com intuito de 

fortalecê-los.  

Municipal 

* Legenda: RT: Âmbito Regional-Territorial; E: Âmbito Estadual; N: Âmbito Nacional. 
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EIXO 05: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: fortalecer o papel do conselho na formulação, no 

monitoramento e no controle social das ações de organizações da sociedade civil e do governo para a defesa dos direitos da criança 

e do adolescente. 

Pergunta Geradora: 

Quais as estratégias para garantir a Reforma Política dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente?  

EIXO PROPOSTAS (*RT, E ou N, vide legenda) 

5
 - G

estõ
es d

a P
o

lítica n
o

s três n
íveis d

e go
ve

rn
o

 

 

1. 1- Propiciar atividades como, palestras, 

encontros e dinâmicas onde as famílias sejam 

levadas até as escolas para discutir temas 

diversos sobre direitos humanos, Controle 

Social e os problemas da comunidade onde 

vivem. 

2.  

Municipal 

3. 2- Municipal  

4. 3- Municipal 

5. 4.  Municipal 

* Legenda: RT: Âmbito Regional-Territorial; E: Âmbito Estadual; N: Âmbito Nacional. 

 

 

Areado, 26  de dezembro de 2015 

 

 

João de Simone 

Presidente CMDCA - AREADO 

 


