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RESOLUÇÃO COMDICA Nº. 024/2018 
 
 
O Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
COMDICA, no uso de suas atribuições, que lhe foram conferidas pelo Art. 4º, inciso IV da Lei 
Municipal 15.604 de 18.02.92, e da Lei nº 17.884 de 12.07.2013 que trata de suas alterações, e 
após deliberação em reunião Plenária Extraordinária do dia 18 de Setembro de 2018.  
 
 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º. Fica convocada a X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Recife, para os dias 18 e 19 de Outubro de 2018, no Recife Praia Hotel localizado na Avenida 
Boa Viagem – nº 09 – Pina - Recife – PE, tendo como Tema: PROTEÇÃO INTEGRAL, 
DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS. 
 
Parágrafo único. Esta Conferência foi precedida pela VIII Conferência Lúdica da Criança e do 
Adolescente do Recife que aconteceu em 28 de Julho de 2018. 

 
Art. 2º - Objetivo Geral da conferência é mobilizar os integrantes do Sistema de Garantias de 
Direitos (SGD), crianças e adolescentes e a sociedade em geral para 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 as 
diversidades. 
 
Art. 3º - Objetivos Específicos da X Conferência: 

 
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; e  

VI- Elaborar propostas para a ampliação do orçamento e aperfeiçoamento da gestão dos fundos 
para a criança e o adolescente.  
 
Art. 4º - Marco Conceitual:  

 
a) Definição de diretrizes, ações e atividades: 
 
As diretrizes de uma política são as grandes linhas orientadoras elas podem ser gerais e 
especificas. As diretrizes gerais, como o próprio nome indica, são as linhas mestras que orientam 
toda a política. Já as diretrizes especificas, são aquelas que definem um conjunto de ações a serem 



realizadas por categorias, sejam elas temáticas (i.e. Violência) ou de segmentos sociais (criança e 
adolescente). As ações são um conjunto de atividades que visam a implementar as diretrizes. As 
atividades são as unidades de operacionalização das ações. 
 
b) Objetivos Estratégicos: 
 
São Objetivos Estratégicos da Política de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 
 
 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 do protagonismo de crianças e 
adolescentes nos diversos espaços: escola, família, comunidade, políticas públicas, sistema de 
justiça, dentre outros; 
 V – elaborar ações para garantir a promoção da igualdade e valorização da diversidade na proteção 
integral de crianças e adolescentes; e  
VI – elaborar propostas para a ampliação do orçamento e aperfeiçoamento da gestão.  
 
c) Eixos Orientadores: 
 
A elaboração das diretrizes será norteada pelos eixos orientadores abaixo e baseado no marco legal 
da área da infância e adolescência. 
 
1-Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social – a proposta é estimular 
o diálogo sobre as estratégias necessárias para promover a articulação intersetorial, a 
transversalidade e a integração das políticas voltadas à garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes. Além disso, proporciona a discussão sobre a garantia de políticas sociais, enfatizando 
a importância de um olhar do Estado para públicos específicos e de maior vulnerabilidade; 
 
2-Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes – o objetivo é debater a 
prevenção e o enfrentamento das diversas formas de violência, como letal, sexual, física e 
psicológica. Também pretende ampliar as discussões sobre enfrentamento do racismo, da 
misoginia, da xenofobia, da descriminalização contra população em situação de rua, da LGBTFobia 
e da intolerância religiosa. Com esse eixo temático, espera-se ainda discutir a violência institucional, 
principalmente em escolas, instituições de saúde, unidades socioeducativas e instituições de 
acolhimento; 
 
3-Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes – a ideia é avançar no 
debate sobre as formas de ampliar os recursos destinados a crianças e adolescentes nas diversas 
áreas do governo, bem como aprimorar a gestão desse orçamento. Outro ponto é diversificar e 
ampliar as formas de financiamento dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (nacional, 
estaduais, distrital e municipais), além de garantir uma gestão efetiva e a melhor aplicação dos 
valores arrecadados; 
 
4-Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes – com esse eixo 
temático, espera-se identificar as ações necessárias para garantir que crianças e adolescentes 
possam participar das discussões e deliberações de políticas públicas nas esferas municipais, 
estaduais, distrital e nacional. Esse debate abrange questões sobre o direito à participação e 
envolve temas como liberdade de expressão, utilização das novas tecnologias de informação e 
comunicação, além da garantia de que as especificidades culturais e identitárias dos diferentes 
segmentos sejam consideradas nos espaços participativos; 
 
5-Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Promoção, Proteção e Defesa dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes – a proposta desse eixo é aprofundar as discussões sobre o 



papel dos conselhos de direito (estaduais, distrital, municipais e nacional) na gestão da política e do 
orçamento destinado a crianças e adolescentes. Além disso, propõe-se uma análise sobre o 
impacto dos espaços de participação social (conselhos, conferências etc.) no fortalecimento da 
própria democracia, bem como a necessidade de incluir crianças e adolescentes nos processos de 
gestão e controle social das políticas públicas; 
 
6 – Primeira Infância - Este eixo tem como objetivo contribuir na reflexão sobre a necessidade de 
construir políticas integradas para a primeira infância e a possibilidade de fazê-las no âmbito 
municipal. O crescimento da consciência social sobre a criança pequena como cidadã, sujeito de 
direitos; o conhecimento científico sobre os fatores de aprendizagem da pessoa nos primeiros anos 
de vida; a experiência profissional em diversas áreas de atenção à criança; sobre como se dá o seu 
crescimento e desenvolvimento oportuniza exigindo a inclusão destas demandas e especificidades 
na X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente do Recife, onde será 
possível reunir, articular e conjugar os diferentes setores (governo e sociedade civil) que se ocupam 
das várias políticas públicas na área da criança. 
 
Art. 5º. A Comissão Organizadora da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
adolescente do Recife será composta dos seguintes Conselheiros e Conselheiras: José Rufino da 
Silva (Gabinete do Prefeito), Ana Maria de Farias Lira (Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos), Daiane Cristina Cardoso da Silva 
(RENAPSI), Maria do Livramento De Aguiar (Conselho Regional de Psicologia-CRP), Valderlene 
Guimarães Santos (CREFITO) e Ana Paula Lins e Silva (ESPRO) 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. São colaboradores(as) da Comissão Organizadora da Conferência 

Municipal, entidades da sociedade civil, crianças e adolescentes do Fórum Social da Criança e do 
Adolescente do Recife (FOSCAR): Maria Joana da Silva (ETAPAS), Vitor Gabriel Nascimento 
Salvino da Silva (ETAPAS), Raiane Vitória (Casa Menina Mulher); representação das entidades não 
governamentais da sociedade civil através do Fórum Municipal de Direito da Criança e do 
Adolescente (Fórum DCA): Maria de Lourdes de Sousa (Casa Menina Mulher) e Pedro Henrique 
Soares Ribeiro (ETAPAS);  representação da equipe técnica do COMDICA: Aurely R. de Lima 
Macedo, Neiva da Costa Barros, Anderson Ferreira dos Santos, Roberta Sartori Guimarães 
Coutinho, Simone Pereira Bezerra de Melo, Simone Maria, Thayná Lira, Carlos Oliveira e Angélica 
Araújo. 
 
Art. 6º. A Comissão Organizadora tem as seguintes atribuições: 
 
a) Promover a realização da conferência, atendendo aos aspectos técnicos, políticos, 
administrativos e financeiros.  
b) Elaborar a proposta de Regimento Interno da Conferência; 
c) Aprovar a indicação dos palestrantes e debatedores do temário central, bem como, os 
documentos técnicos e textos de apoio; 
d) Elaborar a proposta do plano de aplicação de recursos financeiros relativos à Conferência; 
e) Elaborar e aprovar o plano de publicidade, informações e comunicação da Conferência; 
f) Preparar documentos técnicos oficiais a serem apresentados e/ou veiculados na Conferência; 
g) Examinar a redação final dos Anais da Conferência antes de sua publicação; 
h) Consolidar relatórios parciais e elaborar a ata geral da Conferência; 
i) Orientar os trabalhos da Secretaria da Conferência; 
j) Coordenar as atividades do credenciamento, do apoio logístico e administrativo à realização da 
Conferência podendo convidar colaboradores; 
k) Propor a equipe de sistematização da Conferência; 
 
Art. 7º. O COMDICA garantirá estrutura organizacional, técnica e funcional para a realização da X 
Conferência Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife, 
montando a estrutura organizacional necessária para a sua realização. 
 
Art. 8º. A X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife terá 
300 (trezentos) participantes, destes 185 (cento e oitenta e cinco) são delegados/as, 20 (vinte) são 



convidados/as, 21 (vinte e um) são componentes da equipe operacional e 14 (quatorze) são 
componentes da equipe técnica do COMDICA e 10 (dez) são ouvintes.  
 
§ 1º. Serão Delegados(as):  

 
I - 32 (trinta e dois) Conselheiros (as) de Direitos titulares e suplentes; 
II - 08 (oito) Conselheiros(as) Tutelares, sendo 01 (um) por Conselho Tutelar; 
III -30 (trinta) representantes de Crianças e Adolescentes eleitos na VIII Conferência Lúdica da 
Criança e do Adolescente; 
IV - 74 (setenta e quatro) representantes de entidades da Sociedade Civil registradas no COMDICA;  
V - 25 (vinte e cinco) representantes do Governo Municipal; 
VI – 02 (dois) representantes do Fórum DCA; 
VII - 08 (oito) representantes dos Conselhos Setoriais Municipal, sendo 01 (uma) inscrição para 
cada respectivo Conselho, sendo estes: Educação, Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, 
Cultura, Pessoa com Deficiência, Política de Igualdade Racial e Conselho de Juventude; 
VIII – 04 (quatro) representantes de Universidades sendo (02) duas vagas para Universidade 
Pública e (02) duas vagas para Universidade e/ou Faculdade Privada; 
IX – 01 (um) representante da Vara da infância e adolescência;  
X- 01 (um) representante do Departamento da Criança e do Adolescente (DPCA) – Proteção ou 
apuração de ato infracional;  
 
§2º. Serão Suplentes:  
Serão suplentes até o mesmo numero de delegados(as), observando a paridade e a representação 
dos segmentos.  Na substituição, deverá ser observada a categoria do titular. O suplente somente 
participará da X Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife na 
ausência do seu respectivo titular. 
 
§3º. Serão Convidados(as):  
 
I - Promotorias da Infância e Juventude - 01; 
II - Representantes da Fundação da Criança e do Adolescente - FUNASE - 01; 
III - Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude- Governo do Estado - 01; 
IV - Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente - CEDCA/PE - 01; 
V- Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa - 01; 
VI – REDE ANDI - 01; 
VII – Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH - 01; 
VIII - Escola de Conselhos – (UFRPE) - 01 
IX - Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco – 01;  
X - Secretaria de Defesa Social (SDS) - Núcleo de Enfrentamento ao tráfico de pessoas – 01; 
XI - Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – Governo do Estado -01; 
XII - Comitê Gestor de Ações Preventivas na Educação - 01 
XIII- Canal Futura - 01 
XIV- UNICEF- 01 
XV - Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - 01 
XVI - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - 01 
XVII - Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) – 01 
XVIII - Rede da Primeira Infância (Nacional e Estadual) - 02 
 
§4º. Serão Observadores(as): 
 
I – Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas para observadores, sem direito a voz e a voto, inscritos 
por ordem de chegada.  
II – São observadores – Pessoas que não se enquadrem nas categorias acima.  
 
Art. 9º. Todas as 30 (trinta) crianças e os adolescentes eleitos para delegados na 8ª Conferência 
Lúdica da Criança e do Adolescente da Cidade do Recife participarão de 02 (duas) oficinas de 
Media Advocacy com o objetivo de capacitar os(as) referidos(as) representantes para falar em 
público com argumentação e técnica de convencimento para a X Conferência Municipal da 



Criança e do Adolescente do Recife e XI Conferência Estadual da Criança e do Adolescente de 
Pernambuco. 
 
Art. 10º. As despesas com a organização e realização das conferências são de responsabilidade do 

Tesouro Municipal, através dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA). 
 
Art. 11º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Conferência. 
 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Recife, 18 de setembro de 2018. 
 
Maria do Livramento de Aguiar 
Presidente do COMDICA 
 


