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Sistematização das Deliberações da 8ª Conferência dos Direitos da Crianças e 

do Adolescente do  Distrito Federal 

 

 

EIXOS  MOBILIZAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO MONITORAMENTO 

 

EIXO I – PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS DE 

CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

Mobilizar a 

sociedade para 

cobrar do governo, 

por meio das 

Secretarias de 

Estado do DF, com 

acentuada relevância 

da educação, da 

saúde, da 

assistência social, 

do trabalho e 

segurança pública, 

em parceria com 

entidades da 

sociedade civil, 

lideranças 

comunitárias e 

comunidade 

estudantil, para 

implementar os 

Direitos Humanos da 

Criança e 

Adolescente nas 

escolas e para 

ofertar cursos 

profissionalizantes 

com práticas de 

promoção dos 

direitos humanos. 

 

Implementar, 
revitalizar e 
fortalecer os 
espaços públicos, 
como grêmios 
estudantis, para 
discussão e 
formação sobre o 
ECA nas escolas e 
na comunidade, com 
a participação do 
professor, da criança 
e da família, 
juntamente com a 
assessoria do 
Sistema de Garantia 
de Direitos, sendo 
previsto no 
calendário escolar e 
a sua obrigatória 
divulgação. 

 

Criar uma comissão 
intersetorial, 
composta por 
crianças, 
adolescentes e 
adultos (pais, 
professores, 
conselheiros 
tutelares, 
Coordenação 
Regional de 
Ensino/CRE, Centro 
de Referência de 
Assistência 
Social/CRAS, Centro 
de Referência 
Especializado de 
Assistência 
Social/CREAS, 
Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos, Conselho 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente/CDCA e 
outros) para 
estabelecer 
indicadores, 
acompanhar e 
avaliar o avanço da 
promoção dos 
direitos humanos de 
crianças e 
adolescentes em 
todas as políticas 
públicas garantindo 
a prioridade absoluta 
da proteção integral 
e da destinação 
privilegiada de 
recursos, sem 
contingenciamento. 
Fica como obrigação 
por parte do governo 
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oferecer dados 
através da Secretaria 
de Transparência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS  MOBILIZAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO MONITORAMENTO 

 

EIXO II – 

PROTEÇÃO E 

DEFESA DOS 

DIREITOS 

 

Criação de fóruns 

permanentes de 

discussão com a 

participação de crianças, 

adolescentes, agentes do 

Sistema de Garantia dos 

Direitos das Crianças e 

Adolescentes e 

sociedade civil 

organizada em cada 

território e programa de 

atendimento voltado para 

crianças e adolescentes e 

seus familiares, bem 

como o papel dos órgãos 

de defesa das crianças e 

adolescentes. 

 

Implementar o fluxo de 

responsabilização e 

efetivar as leis que 

garantam o 

funcionamento dos 

órgãos de proteção e 

defesa. 

 

Criação de uma 

comissão de 

representantes do 

Sistema de Garantia 

de Direitos de 

Crianças e 

Adolescentes e que 

se atribua também 

às redes sociais a 

função de 

monitoramento 

dessas políticas. 

Quem tem o papel de 

monitorar: Conselho 

Tutelar, Ministério 

Público, Sociedade 

Civil, Conselho de 

Direitos, 

Legisladores, 

Crianças e 

Adolescentes, 

Assistência Social e 

Judiciário. 

 

 

EIXO III – 

PROTAGONIS

MO E 

PARTICIPAÇÃ

O DE 

CRIANÇAS E 

Promover atividades 

públicas, com apoio do 

CMDCA, CDCA, órgãos 

do governo, Prefeituras 

Municipais e Secretarias 

de Educação, a fim de 

sensibilizar e incentivar a 

criação de legislação que 

Criar Núcleos da 

Criança e 

Adolescentes nas 

Administrações 

Regionais do Distrito 

Federal e Prefeituras 

Municipais, composto 

por crianças e 

Crianças e 

adolescentes, 

órgãos de 

fiscalização e 

comunidade em 

geral, acompanharão 

por meio de registro 

fotográfico, atas e 
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ADOLESCENT

ES 

 

regulamente a 

estruturação do Núcleo 

da Criança e Adolescente 

nas Administrações 

Regionais do DF e 

Prefeituras Municipais, e 

divulgação nos meios de 

comunicação ou 

correspondências 

destinadas às escolas, ás 

entidades de 

atendimento, às Unidades 

de Medida 

Socioeducativa e a 

comunidade em geral, 

para a participação de 

crianças e adolescentes, 

em espaço próprio para o 

debate em políticas 

públicas afetas a Infância 

e Juventude.  

adolescentes 

(oriundos de escolas, 

entidades de 

atendimentos, 

unidades de medidas 

Socioeducativa e 

outros) formando um 

Comitê Gestor a fim de 

abordar temáticas de 

Políticas Públicas com 

a participação das 3 

(três) esferas do 

governo (Executivo, 

Legislativo, Judiciário) 

no qual sejam 

efetivadas as leis 

existentes, formuladas 

e deliberadas 

propostas para tais 

temáticas, tendo as 

crianças e 

adolescentes, 

participantes dos 

debates, com direito à 

voz e voto. 

 

relatórios, 

elaborados pelo 

Comitê Gestor do 

Núcleo da Criança e 

Adolescente (que 

serão postados em 

portal próprio desse 

Núcleo) as ações 

realizadas nos 

núcleos e nos 

debates, ressaltando 

que serão realizadas 

as pesquisas das 

avaliações aplicadas 

pelo Comitê Gestor 

desse núcleo, das 

ações apresentadas 

em reuniões 

anteriores 

garantindo também a 

avaliação da pauta 

da próxima plenária. 

 

EIXOS  MOBILIZAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO MONITORAMENTO 

 

EIXO IV – 

CONTROLE 

SOCIAL DA 

EFETIVAÇÃO 

DOS 

DIREITOS 

 

Mobilizar a comunidade 

local organizada para 

efetivar a política de 

fiscalização e controle 

social, incentivando as 

crianças e adolescentes a 

construir espaços de 

debate e construção para 

ações de controle social 

apoiados pelos órgãos de 

políticas públicas: CDCA, 

CT, outros. 

 

Efetivar a Lei nº 

8.069/1990 que garanta 

o pleno funcionamento 

dos Conselhos dos 

Direitos e Conselhos 

Tutelares para que 

esses cumpram o seu 

papel, que deverão 

manter ligação com os 

fóruns de debate, para 

que eles possam 

assistir as demandas 

reais de adolescentes 

e jovens, e garantir 

que eles participem do 

processo do controle 

social. 

Monitorar a política 

pública de Crianças 

e Adolescentes por 

meio do Ministério 

Público, poder 

judiciário, poder 

legislativo, 

sociedade civil 

organizada, 

Conselhos de Direito 

e Conselhos 

Tutelares, além dos 

Fóruns de Crianças e 

Adolescentes, em 

suas instâncias 

competentes. 
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EIXO V – 

GESTÃO DA 

POLÍTICA DOS 

DIREITOS 

HUMANOS DE 

CRIANÇAS E 

ADOLESCENT

ES 

 

Garantir, nas 3 (três) 

esferas do governo, a 

execução do Orçamento 

Criança e Adolescente, 

inclusive do FIA (Fundo 

da Infância e 

Adolescência), sem 

contingenciamento, 

através da mobilização 

dos CDCAs, CTs, dos 

demais conselhos 

setoriais, do legislativo, 

do judiciário, da rede 

atendimento, das 

entidades de defesa, 

promoção e garantia dos 

direitos da criança e 

adolescente. 

 

Prever dispositivos na 

LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) que 

impeçam o 

contingenciamento 

dos recursos 

destinados às crianças 

e adolescentes e 

quando estes não 

forem utilizados sejam 

direcionados ao FIA. 

 

Criar e/ou ampliar os 

mecanismos de 

transparência da 

execução dos 

recursos destinados 

à criança e 

adolescente, com 

linguagem acessível 

à sociedade civil em 

geral e 

periodicamente 

semestral, 

assegurando o 

acesso público por 

meios de 

comunicação, em 

especial nas escolas 

para os alunos, além 

de garantir a criação 

de comitês locais de 

acompanhamento e 

fiscalização da 

utilização dos 

recursos, compostos 

por membros da 

sociedade civil, 

crianças e 

adolescentes e 

técnicos da área 

orçamentária. 

 

 

 


