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Diálogo com o MDH e mudanças na resolução que convoca a XI
Conferência foram destaques da 270ª Assembleia do Conanda

O

Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda)
realizou entre os dias 21 e 22 de março a
270ª Assembleia Ordinária do colegiado.
Foram destaques da reunião deliberações sobre a
XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (XI CNDCA) e o diálogo com o
secretário executivo do Ministério dos Direitos
Humanos (MDH), Engels Muniz. O Conselho
também prestou homenagens à vereadora e
defensora dos direitos humanos, Marielle Franco e
aos militantes dos direitos humanos de crianças e
adolescentes no Brasil, Wanderlino Nogueira e
irmã Maria do Rosário, falecidos neste mês. Foram
lembradas também as datas comemorativas: Dia
Internacional da Síndrome de Down, Dia
Internacional pela Eliminação da Discriminação
Racial e 15 anos da Secretaria Nacional de
Políticas de promoção da igualdade Racial
(SEPPIR).
O Conselho aprovou, considerando a
solicitação dos municípios, a ampliação do período
para realização das conferências livres até
novembro de 2018. Será publicada Resolução no
Diário Oﬁcial da União que alterará o texto da
resolução nº 202, que dispõe sobre a XI CNDCA .
Outro destaque da 270ª Assembleia foi a
apresentação do professor Bernardo Kipnus, da
Universidade de Brasília, sobre os resultados do
curso de pós-graduação em socioeducação. O
curso é promovido no âmbito da Escola Nacional
de Socioeducação e apoiado com recursos do
Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente.
Entre os resultados apresentados pelo professor
está uma grande adesão ao curso e um número de
evasão muito inferior a de outros cursos de pós-

graduação da Universidade de Brasília, além dos mais
de mil projetos de pesquisa que estarão disponíveis,
até o ﬁnal deste ano, para publicação, contribuição na
elaboração de políticas públicas e referências para a
pesquisa na área de socioeducação no Brasil.
O segundo dia de plenária foi marcado pelo
diálogo entre o Conanda e o secretário executivo do
MDH, Engels Muniz. Entre as prioridades elencadas
pelo conselho para o secretário está o apoio do gestor
no que diz respeito à viabilidade de projetos prioritários
para o colegiado, como: a implementação da
Resolução nº 191 do Conanda, que dispõe sobre a
participação permanente de adolescentes no
Conselho, como também para a manutenção da
unidade entre conselho e Ministério na construção,
execução e acompanhamento das políticas de
proteção, promoção e defesa dos direitos de crianças e
adolescentes no Brasil. Segundo o secretário, a nova
gestão do Ministério está empenhada em manter um
diálogo próximo e permanente com os conselhos,
“nosso compromisso é o de manter a pauta de direitos
humanos no status de política de Estado e não como
algo que possa ﬁcar em segundo plano”, reforçou.
O Conselho publicou ainda nota em repúdio ao
texto substitutivo ao projeto de regulamentação do
Sistema Único de Segurança Pública (PL3734/12) nos
termos apresentados pelo Deputado Federal Alberto
Fraga (DEM/DF). No texto, o deputado sugere proposta
alternativa à prevista no Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase). O Conanda é
contrário também a qualquer medida legislativa que
retire a gestão do Sinase da pauta de direitos humanos,
bem como a sua vinculação direta com o Sistema Único
de Segurança Pública.
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Secretário executivo do MDH recebe representantes do Conanda
e do Fórum Nacional DCA
Representantes do Conanda e do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, foram
recebidos, no último dia 22 de março, pelo secretário executivo do Ministério dos Direitos Humanos (MDH),
Engels Muniz.
A reunião foi para tratar, entre outros assuntos, do
contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional para a Criança e
o Adolescente, como também do posicionamento da nova gestão do
Ministério acerca de temas prioritários e que tramitam no legislativo
como: o aumento do tempo de internação e redução da idade penal
de adolescentes; e a proposta de inclusão do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase) na proposta do Sistema Único
de Segurança.
O encontro foi o primeiro entre os membros do Conanda e a
nova gestão do MDH que, comprometeu-se em solucionar as
questões administrativas com a máxima brevidade e encaminhar as
demais junto ao Ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha.

Caravana pelos Direitos da Criança e do Adolescente chega a
região Centro-Oeste
A Caravana Nacional reunirá representantes dos órgãos que compõem o Sistema de Garantia de
Direitos nos estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal acerca da questão:
Por onde passam os Direitos das Crianças e Adolescentes?

O

Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda)
realiza, em parceria com o Ministério dos
Direitos Humanos, a Faculdade LatinoAmericana de Ciências Sociais (Flacso do Brasil) e
a Organização dos Estados Ibero-americanos
(OEI), a partir da próxima terça-feira (03), em
Campo Grande/MS, mais uma etapa regional da
Caravana pelos Direitos da Criança e do
Adolescente. A Caravana já passou pelas regiões
nordeste e sul promovendo a troca de experiências
e integração dos órgãos que compõem o Sistema
de Garantia de Direitos (SGD) nos estados. Além
das autoridades que representam os órgãos que
compõe o SGD, participam da Caravana:
representantes do Conanda, adolescentes da
região e lideranças comunitárias. Na
programação, além do momento aberto ao público
que acontece no dia 03/04, a partir das 13h30, na
sede da OAB em Campo Grande, dois dias (04 e
05/04) são dedicados à formação dos
representantes do SGD na região.
Os eventos que compõem a Caravana
pelos Direitos da Criança e do Adolescente partem
da questão orientadora: “Por onde passam os
Direitos das Crianças e Adolescentes?” A iniciativa
tem o objetivo de formar e difundir conhecimentos
acerca dos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes nas regiões, além de fomentar o

diálogo sobre o tema entre os órgãos e entidades que
compõem o Sistema de Garantia de Direitos (SGD),
como: Ministério Público, Defensorias, Conselhos
Tutelares e de Direitos, Segurança Pública, Saúde,
Assistência Social, entre outros.
Além das regiões nordeste, sul e centro-oeste
mais duas capitais receberão regionais da Caravana
ainda neste ano: Espírito Santo e Manaus.
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