
PROPOSTAS APROVADAS NA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE CAMPINAS

 Eixo I – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes.

1ª 
Regional 

Fortalecer  as  equipes  pedagógicas  na  escola  garantindo  os  profissionais 
necessários  com  a  inclusão  de  profissionais  habilitados  para  apoio  social  e 
psicológico, com a formação continuada das mesmas e adequação da estrutura 
predial das unidades escolares a fim de garantir que estejam a par das mudanças 
sociais e culturais, o que interfere diretamente no processo de educação e o papel 
social  da escola  promovendo o exercício  pleno  da  cidadania  pelas crianças e 
adolescentes conforme preconiza a CF e o ECA.

2ª 
Regional

Garantir  a  tarifa  gratuita  de  transporte  público  de  qualidade  e  inclusivo  para 
crianças e adolescentes.

3ª 
Municipal

Criação,  implantação  e  execução  de  serviços  de  atendimento  a  egressos  de 
medidas socioeducativas de acordo com a Lei 13.594/2012 (SINASE) executados 
pela  política  municipal  de  assistência  social  em  coparticipação  da  política 
municipal  de  trabalho  e  renda,  monitorados  pelos  conselhos  da  criança  e  do 
adolescente e da assistência.

4ª 
Municipal

Ampliar  a  capacidade  de  atenção  integral  a  saúde  da  criança  e  dos/das 
adolescentes nas Unidades Básicas de Saúde.

5ª 
Municipal

Garantir  a  articulação  de  outras  secretarias  na  organização  da  Conferência 
Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente, em especial da Secretaria de 
Educação;

 Eixo II – Proteção e Defesa dos Direitos.  

1ª 
Regional 

Monitorar a responsabilização de agentes de segurança pública garantindo assim 
a integridade física e psicológica do direito de defesa da criança e adolescente; 
fomentar junto aos órgãos responsáveis a aprovação da lei 4471/2012 pelo fim do 
auto de resistência.

2ª 
Regional

Regulamentar e Fiscalizar os meios de comunicação (Televisões, jornais, revistas) 
para reverter o tratamento descontextualizado e fragmentado que esses canais 
midiáticos  empregam  as  questões  relativas  à  criança  e  ao  adolescente,  que 
muitas vezes estigmatizam as crianças e os adolescentes, violam seus direitos, e 
induzem informações e tomadas de decisão.

3ª 
Municipal

Maior publicidade de canais diretos com profissionais qualificados e garantia de 
encaminhamentos aos órgãos competentes, via telefone para denúncia anônima 
da criança e adolescente.

4ª

Municipal

Estabelecer uma política voltada ao desenvolvimento de ações culturais para a 
infância e adolescência, com financiamento e modelo de gestão compartilhado e 
intersetorial de acordo com o já previsto no Plano Nacional de Cultura. (LEI Nº 
12.343, DE     2 DE DEZEMBRO DE 2010.  ) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.343-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.343-2010?OpenDocument


 Eixo III – Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes.

1ª 
Regional 

Criar,  manter,  efetivar  e  dar  continuidade  aos  grêmios  e  conselhos  escolares, 
discutindo  as  propostas  elaboradas  pelos  alunos  da  escola,  garantindo  a 
transparência  no  processo  de  participação  dos  adolescentes  garantindo  apoio 
para participação dos alunos com estrutura física, de equipamentos e financeira 
para sua efetivação.

2ª 
Regional

Promover  a  alteração  da  Lei  de  Criação  e  Implementação  dos  Conselhos 
Municipais,  Estaduais  e  Nacional  para  a  criação  de  representação  de 
Adolescentes,  com  direito  a  voz  e  voto,  advindos  de  uma  comissão  de 
Adolescentes de CMDCAS, CONDECAS e CONANDA, bem como oferecer todos 
os recursos necessários para a sua plena participação. 

3ª 
Municipal

Garantir espaço de participação de adolescentes na discussão e elaboração do 
Plano Decenal Municipal  de Direitos da Criança e do Adolescentes bem como 
oferecer  todos  os  recursos  necessários  para  esta  participação,  com  horários 
alternativos (levar em consideração o horário escolar) e ampla divulgação através 
de  canais  como  Blogs,  sites,  redes  sociais  e  informativos  para  escolas; 
(originalmente Eixo Promoção)

4ª 
Municipal

Apoiar a criação e estruturação de grêmios estudantis com a participação e gestão 
de estudantes; (originalmente Eixo Promoção)

5ª 
Municipal

Garantir espaço de participação de adolescentes na discussão e elaboração do 
Plano Decenal Municipal  de Direitos da Criança e do Adolescentes bem como 
oferecer  todos  os  recursos  necessários  para  esta  participação,  com  horários 
alternativos (levar em consideração o horário escolar) e ampla divulgação através 
de canais como Blogs, sites, redes sociais e informativos para escolas. (Também 
estava em Eixo Promoção)

6ª 
Municipal

Melhor divulgação da conferência e outros eventos relacionados com crianças e 
adolescentes, criando momentos de debates nas escolas divulgando nas redes 
sociais,  jornais  e  mídias sociais  e  dispensar os adolescentes sem ter  prejuízo 
acadêmico para os alunos que participarem dos eventos.

7ª 
Municipal

Estimular  os  conselhos  setoriais  de  políticas  públicas  para  que  instituam 
comissões de crianças e adolescentes. 

 Eixo IV – Controle Social da Efetivação dos Direitos.

1ª 
Regional 

Estabelecer linha de trabalho ampliada, com divulgação em diversos segmentos 
de comunicação e informação sobre a elaboração, aprovação, implementação e 
monitoramento do Plano Decenal de Direitos da Criança e do Adolescente, com a 
participação  de  representantes  do  segmento  crianças  e  adolescentes,  e  dos 
executores públicos e privados da política de atenção a criança ao adolescente. 

2ª 
Regional

Garantir a divulgação de todas as ações promovidas pelo Conselhos do Direito da 
Criança e do Adolescente em âmbito municipal, estadual e federal para além do 
Diário Oficial, além da prévia divulgação sobre as questões que serão discutidas 



nas  Conferências  Municipais  dos  Direitos  de  Criança  e  Adolescente. 
(originalmente eixo Promoção)

3ª 
Municipal

Alterar  a  Lei  do  Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Criança  e do Adolescente 
garantido que a composição da representatividade da sociedade civil possa ser 
composta  por  representantes  de  movimentos  populares. (Originalmente  eixo 
Promoção)

4ª 
Municipal

Divulgar a responsabilidade das políticas públicas de assistência social, cultura, 
saúde,  educação,  segurança,  etc  para  que  as  crianças  e  adolescentes 
compreendam  o  processo  de  luta  e  efetivação  para  que  os  direitos  sejam 
alcançados. (Originalmente eixo Proteção)

5ª 
Municipal

Criação pelo CMDCA (Conselho municipal do direito da criança e do adolescente), 
de uma comissão  de trabalho,  permanente,  com a participação de crianças e 
adolescentes  para  o  acompanhamento,  monitoramento  e  controle  social  das 
deliberações da  X  Conferência  mdca  garantindo  o  cumprimento  das  mesmas. 
(Originalmente eixo Promoção)

 Eixo V – Gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

1ª 
Regional 

Interlocução efetiva entre  os Conselhos Tutelares,  a pasta do executivo a que 
responde administrativamente, Conselho do Direito da Criança e do Adolescente 
do Município e a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, para que o Sistema 
de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA torne-se eficaz e eficiente,  
com suporte técnico nos municípios.

2ª 
Regional

O CMDCA deve ser responsável pela elaboração e divulgação de relatórios anuais 
sobre a execução da política municipal voltada para crianças, adolescentes e suas 
famílias,  de  forma  a  possibilitar  um  acompanhamento  sobre  a  implantação, 
revitalização e ampliação de espaços públicos, projetos, programas e serviços de 
atendimento desse público alvo, prioritariamente em áreas de alta vulnerabilidade

3ª 
Municipal

O CMDCA deve ser responsável pela elaboração e divulgação de relatórios anuais 
sobre a execução da política municipal voltada para crianças, adolescentes e suas 
famílias,  de  forma  a  possibilitar  um acompanhamento  sobre  a  revitalização  e 
ampliação de espaços públicos, projetos, programas e serviços de atendimento 
desse público alvo, prioritariamente em áreas de alta vulnerabilidade. (Proposta 
originalmente do eixo promoção)

4ª 
Municipal

Implementar um espaço permanente de formação para o Sistema de Garantia de 
Direitos.

5ª 
Municipal

Capacitação  obrigatória,  inicial  e  permanente,  para  cada  nova  gestão  dos 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente

6ª 
Municipal

Garantir orçamento para a realização das Conferências de Direitos da Criança e 
do Adolescente realizando ações permanentes e contínuas.


