
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 001/2019

Dispõe sobre a Convocação da III Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Guamaré/RN e dá outras providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, no uso das
atribuições legais conferidas pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Município, e Lei nº 454/2010 – AST, de 07 de abril de 2010, adequada
pela Lei nº 649/2015, de 08 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a
criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA;
 
CONSIDERANDO que o CMDCA é responsável pela formulação e
pelo controle das políticas de atenção à infância e à adolescência no
município, e também um espaço de participação da Sociedade Civil na
definição das políticas públicas na área da infância e adolescência;
 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 202, de 21 de novembro de 2017
do CONANDA, que dispõe sobre a convocação da XI Conferência
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema
“Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento de Violências”, e
estabelece o período de outubro de 2019 para realização da XI
Conferência Nacional, e recomenda aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Munícipios o seguinte cronograma:
 
I – Conferências livres: janeiro a abril de 2018;
II – Conferências municipais: maio a novembro de 2018;
III – Conferências estaduais e do Distrito Federal: janeiro a julho de
2019;
IV – Conferência nacional: outubro de 2019.
 
Resolve:
 
Art. 1. Convocar a III Conferência Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, com o tema: “Proteção Integral, Diversidade e
Enfrentamento de Violências”.
 
Art. 2º. Estabelecer, excepcionalmente, o dia 01 de fevereiro de 2019
para realização da III Conferência dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Guamaré/RN.
 
Art. 3º Renomear a Comissão Organizadora Municipal, sob a
coordenação da Presidente e vice-presidente do CMDCA, com
composição paritária entre representantes do Poder Executivo e da
Sociedade Civil, a ser definida em resolução específica, e técnicos das
Secretarias que compõem o Conselho.
 
§ 1º A Comissão Organizadora Municipal contará com a participação
de representantes de adolescentes do Núcleo de Cidadania de
Adolescentes – NUCA e do Comitê de Participação de Adolescentes –
CPA, eleitos em Fórum próprio;
 
§ 2º A Comissão Organizadora Municipal poderá convidar
profissionais do setor público e privado, que desenvolvam atividades
relacionadas ao tema objeto da III Conferência Municipal, quando
entender relevante para a consecução das suas finalidades;
 
§ 3º A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS
proporcionará o apoio administrativo necessário ao funcionamento da
Comissão Organizadora Municipal.
 
Art. 4º Compete à Comissão Organizadora Municipal:
 
I – Definir plano de ação e metodologia de trabalho;



II – Elaborar documento contendo as diretrizes para a realização de
conferências livres;
III – Elaborar a proposta metodológica e a programação da III
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
VII – Incluir a temática da XI Conferência no Blog do Selo UNICEF
Guamaré/RN;
VIII – Propor metodologia de sistematização das propostas
provenientes das conferências livres.
 
Parágrafo único. As crianças e adolescentes terão o direito de
participar, na condição de delegados, da III Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal de Guamaré/RN
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