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GABINETE DO PREFITO 

 

DECRETO Nº 019/2018                            Venha Ver/RN, 05 de Novembro de 2018. 

 

Convoca a III Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VENHA VER, Estado do Rio 

Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal – LOM, Constituição Federal de 1988 e demais dispositivos legais,  

DECRETA: 

Art. 1º - Fica convocada a III Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente com o objetivo de promover a ampliação da participação, do 

controle e doa apoio institucional para a consolidação do princípio da Prioridade 

Absoluta, preconizada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, destacando-se ainda os seguintes objetivos estratégicos: 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 

da criança e do adolescente; e VI – elaborar propostas para a ampliação do orçamento e 

aperfeiçoamento da gestão dos fundos para a criança e o adolescente. 

As diretrizes serão norteadas pelos seguintes eixos temáticos: 

1. Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social. 

2. Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Criança e Adolescente. 

3. Orçamento e Financiamento das Políticas para Criança e Adolescente. 

4. Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes. 

5. Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Promoção, Proteção e 

Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. 
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Art. 2º - A III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente realizar-se-á no dia 23 de Novembro de 2018, das 08:00 as 13:00 hs, no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (antigo PETI), localizado na Av. 

Sebastião Ezíquel Fernandes, S/N – Centro.  

Art. 3º - O Evento terá como tema central “PROTEÇÃO INTEGRAL, 

DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS”. 

Art. 4º - A designação de delegados e delegados à XI Conferência 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá seguir critérios estabelecidos 

na Conferência Estadual anterior, conforme ficha de inscrição. 

Art. 5º - Os resultados da Conferência Municipal subsidiarão a 

realização da XI Conferência Estadual e deverão ser enviados através de relatório ao 

CONSEC/RN. 

Parágrafo Único – Os relatórios com a síntese das discursões da 

Conferência Municipal deverão ser encaminhados à Comissão Coordenadora da XI 

Conferência Estadual, até o dia 23 de Dezembro de 2018.  

Art 6º - Fica instituída a Comissão Coordenadora da III Conferência 

Municipal que será coordenada por Marleide Ramos Monteiro de Figueiredo – 

Presidente do Conselho Municipal da Criança e do adolescente e Gleriston Marcos de 

Lima – Secretário da SEMAS, sendo composta pelos seguintes membros: 

 Conselheiros do CMDCA. 

 Equipe do CRAS Municipal. 

Art 7º - A Comissão Coordenadora submeterá à aprovação do Conselho 

Municipal, o número de Delegados e os critérios de escolha além de normatizar o 

processo de inscrição e credenciamento os delegados. 

Art 8º - Caberá à Secretaria Municipal de Ação Social e 

Desenvolvimento Comunitário, a adoção de todas as medidas necessárias ao 

cumprimento dos objetivos do presente decreto. 

Art. 9º - Esse Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Venha Ver, Estado do Rio 

Grande do Norte, em 06 de novembro de 2018. 

 

JOSÉ CÉLIO CHAVES DE LIMA 

Prefeito Municipal. 
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ERRATA 

REFERÊNCIA: DECRETO Nº 019/2018–GP publicado no Diário Oficial do Município 

de 07/11/2018. Edição 1889. Onde SE LEU: Convoca a III Conferência Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.  Art. 1º - Fica 

convocada a III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com o 

objetivo de promover a ampliação da participação, do controle e doa apoio institucional 

para a consolidação do princípio da Prioridade Absoluta, preconizada pela Constituição 

Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando-se ainda os seguintes 

objetivos estratégicos: 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 da criança e do adolescente; e VI – elaborar 

propostas para a ampliação do orçamento e aperfeiçoamento da gestão dos fundos para 

a criança e o adolescente. Art. 2º - A III Conferência Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente realizar-se-á no dia 23 de Novembro de 2018, das 08:00 as 13:00 hs, 

no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (antigo PETI), localizado na 

Av. Sebastião Ezíquel Fernandes, S/N – Centro.  Art 6º - Fica instituída a Comissão 

Coordenadora da III Conferência Municipal que será coordenada por Marleide Ramos 

Monteiro de Figueiredo – Presidente do Conselho Municipal da Criança e do 

adolescente e Gleriston Marcos de Lima – Secretário da SEMAS, sendo composta pelos 

seguintes membros:  LEIA-SE: Convoca a II Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências.  Art. 1º - Fica convocada a II 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com o objetivo de 

promover a ampliação da participação, do controle e doa apoio institucional para a 

consolidação do princípio da Prioridade Absoluta, preconizada pela Constituição 
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Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando-se ainda os seguintes 

objetivos estratégicos: 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 da criança e do adolescente; e VI – elaborar 

propostas para a ampliação do orçamento e aperfeiçoamento da gestão dos fundos para 

a criança e o adolescente. Art. 2º - A II Conferência Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente realizar-se-á no dia 23 de Novembro de 2018, das 08:00 as 13:00 hs, 

no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (antigo PETI), localizado na 

Av. Sebastião Ezíquel Fernandes, S/N – Centro.  Art 6º - Fica instituída a Comissão 

Coordenadora da II Conferência Municipal que será coordenada por Marleide Ramos 

Monteiro de Figueiredo – Presidente do Conselho Municipal da Criança e do 

adolescente e Gleriston Marcos de Lima – Secretário da SEMAS, sendo composta pelos 

seguintes membros: 


