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       O Comitê de Participação de Adolescentes no
Conanda (CPA/Conanda) reuniu-se virtualmente
no dia 08/02, em retomada às atividades do
Comitê. Coordenada pelos(as) adolescentes do
CPA com o apoio da Equipe da Flacso Brasil,
parceira do Conanda e da Secretaria Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA) no
Projeto CPA, a reunião teve como objetivo: a
devolutiva das ações de representação do Comitê
junto ao Conanda na última assembleia de 2021,
retomando as atividades a partir destes debates
já iniciados, como também, definir os próximos
passos do Comitê, tanto no que diz respeito aos
desfechos, como também, às novas pautas a
serem levadas pelo CPA para o Conselho
Nacional. 
   Entre os temas de destaque debatidos
pelos(as) adolescentes durante a reunião
estiveram: a Implementação do Novo Ensino
Médio; a carta de repúdio do CPA sobre a
publicação da Resolução do CONANDA “diretrizes
para o atendimento socioeducativo às
adolescentes privadas de liberdade no Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE)” de forma incompleta; vacinação
infantil contra Covid-19; e os impactos da 

Os(as) adolescentes do CPA se reuniram para retomar os debates importantes, definir pautas a serem
levadas ao Conanda e preparar a participação do Comitê na 300ª Assembleia Ordinária conselho

nacional, a primeira deste ano..
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pandemia nas vidas de crianças e adolescentes
no Brasil.    
     Levar ao Conanda relatos sobre as
dificuldades vivenciadas pelos(as) adolescentes
na implementação do novo ensino médio;
aprovar a carta de repúdio do CPA sobre a
publicação da Resolução do CONANDA “diretrizes
para o atendimento socioeducativo às
adolescentes privadas de liberdade no Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE)” de forma incompleta e realizar a sua
leitura durante a 300ª Assembleia ordinária do
Conanda; realizar vídeos em favor da imunização
infantil contra Covid-19; e solicitar formalmente
a inclusão, na pauta da 302ª Assembleia
Ordinária do Conanda, o Tema: Impactos da
Pandemia nas vidas de crianças e adolescentes,
foram alguns dos encaminhamentos do Comitê
neste 1º Encontro do CPA em 2022.
        Os adolescentes titulares e representantes
do Comitê no Conanda participam das comissões
permanentes, mesa diretora e plenárias do
Conanda e tem a missão de serem porta-vozes
destes encaminhamentos no âmbito do conselho
nacional durante a 300ª Assembleia Ordinária do
Conanda.
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        Os(as) adolescentes representantes do Comitê
de Participação de adolescentes no Conanda
(CPA/Conanda) participaram das reuniões das
Comissões Permanentes e plenárias da 300ª
Assembleia Ordinária do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda),
que aconteceram de forma virtual, nos dias 23 e 24
de fevereiro. Nesta primeira Assembleia Ordinária
do Conanda em 2022 os(as) adolescentes se
posicionaram contrários a publicação de parte do
texto de resolução do Conanda sobre atendimento
de meninas em cumprimento de medida
socioeducativa no Brasil, discutida e deliberada no
conselho em dezembro de 2020, e sugeriram um
debate, prioritário para o Comitê, ao Conanda
sobre os impactos da pandemia nas vidas de
crianças e adolescentes no Brasil.
   Em Carta de Repúdio do CPA, lida pelo
adolescentes Txai Cruz durante o momento de
apresentação do voto, após pedido de vistas da
conselheira, Glícia Salmeron, representante da
sociedade civil pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil – OAB na última
assembleia de 2021, o Comitê se posicionou
contrário do à proposta de publicação de 9 dos 57
artigos do texto da Resolução do CONANDA
“diretrizes para o atendimento socioeducativo às
adolescentes privadas de liberdade no Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE)”. 

Os(as) Adolescentes do CPA se posicionaram sobre a proposta de publicação parcial da Resolução do
Conanda: “diretrizes para o atendimento socioeducativo às adolescentes privadas de liberdade no

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)” por meio de uma carta de repúdio e
solicitaram ao Conselho que pautem o tema: Impactos da Pandemia nas vidas de crianças e

adolescentes no Brasil.
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Carta de Repúdio e Pedido de Inclusão de Pauta Prioritária Marcam a
Participação do CPA na 300ª Assembleia Ordinária do Conanda

Para os adolescentes a proposta de fatiamento do
texto da Resolução trará grande prejuízo
impactando diretamente na garantia dos direitos
das meninas em cumprimento de medida
socioeducativa visto que, para além dos 9 artigos
aprovados para publicação, ainda existem muitos
outros, fundamentais de serem aprovados,
relacionados a: Violência Sexual, Tortura e Maus
Tratos, Exercício da Individualidade, Afeto e
Sexualidade, Saúde Mental, Sexual e Reprodutiva,
entre outros temas urgentes que ficariam de fora
caso o conselho decidisse pela publicação parcial,
segundo a Carta.
  Outra questão prioritária para os(as)
adolescentes do CPA e que ensejou um pedido
formal do qual o adolescente representante do
Comitê na mesa diretora do Conanda, William
Azevedo, foi porta-voz são os impactos da
pandemia nas vidas de crianças e adolescentes no
Brasil. Durante o pedido de inclusão desta pauta
pelo CPA o adolescente expressou a preocupação e
os impactos já sentidos pelos adolescentes quanto
à educação, saúde mental, violência doméstica,
entre outros problemas potencializados com o
advento da pandemia, não só no Brasil mas no
mundo. O pedido foi acolhido por unanimidade
pelo Conanda que pautará o tema nas atividades
do colegiado no mês de abril, já que segundo prevê
a Resolução 191/2017 do Conanda, que dispõe
sobre o funcionamento do CPA, a inclusão de 
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pautas solicitadas pelo Comitê junto ao Conselho
deve ocorrer com 30 dias de antecedência.

  Foram destaques ainda dos relatos das
comissões permanentes: 

   1. No âmbito da Comissão de Mobilização e
Formação (CMF) – as demandas de
funcionamento do CPA, entre elas: informe da
coordenadora técnica, Maria Izabel da Silva (Bel),
da Flacso Brasil executora do projeto CPA junto
ao Conanda e SNDCA, sobre as atividades
realizadas junto aos (às) adolescentes do CPA e
aos conselhos estaduais e do Distrito Federal; o
plano de trabalho para 2022 previsto na carta
acordo assinada; a apresentação de cronograma
para a resolução dos problemas de
funcionamento do Participa Adolescente,
ambiente virtual de participação de adolescentes,
enviado pela área técnica do Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos; e o processo
de aquisição dos equipamentos e internet para
os(as) adolescentes, temática que também
figurou no relato da Comissão de Orçamento  e  
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Finanças (COF) que tratou do plano de aplicação dos
recursos do Fundo Nacional para a Criança e o
Adolescente em 2022, além da proposta para a
inclusão de impressão da cartilha e folder sobre o
CPA e previsão de recursos para continuidade do
trabalho junto ao comitê no plano de aplicação;

   2. Na Comissão de Direitos Humanos e Ação
Parlamentar (CDHAP): foi tratada a revisão da
Resolução do Conanda nº 170, que dispõe sobre o
processo de escolha em data unificada em todo o
território nacional dos membros dos Conselhos
Tutelares e; a proposta de alteração da Resolução
Conjunta nº 1, de 9 de agosto de 2017 - CONANDA,
CONARE, CNIG e DPU, que estabelece procedimentos
de identificação preliminar, atenção e proteção para
crianças e adolescentes desacompanhados ou
separados, e dá outras providências;

     3.  Já o destaque da Comissão de Políticas Públicas
(CPP) foi a Central de vagas como mecanismo de
gestão e fiscalização da disponibilidade de vagas
existentes nas unidades de internação do Sistema
Nacional de Socioeducação - Sinase.

São representantes do CPA nas atividades do Conanda os seguintes adolescentes:

 - Mesa Diretora – Willian Azevedo/ Nidja Lopez/ Ana Rita Pamplona e TxaiCruz;

 - Comissão de Mobilização e Formação (CMF) – Maria Alejandra Dias/ Ana ClaraOliveira;

 - Comissão de Orçamento e Finanças (COF) – Safira Rodriguez/ Elizabeth Paola;

 - Comissão de Direitos Humanos e Ação Parlamentar (CDHAP) – Kauã Casimiro/Flávio Santos; e 

 - Comissão de Políticas Públicas (CPP) – Ian Victor Maciel/IsabelaSchirrmann.
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Material desenvolvido pela Flacso Brasil no âmbito do Projeto - Comitê de
Participação de Adolescentes no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Conanda) -  CPA/Conanda.   
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VOCÊ JÁ CONHECE A CARTILHA - DICAS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DE COMITÊS DE PARTICIPAÇÃO DE

ADOLESCENTES?

 “Dicas para Implementação de Comitês de
Participação de Adolescentes (CPAs)” tem o objetivo
de compartilhar experiências e instrumentalizar
organizações da sociedade civil e órgãos públicos que
desejam implementar, nos mais diversos espaços, a
participação de adolescentes no controle social das
políticas de promoção, proteção, defesa e garantia
dos direitos da criança e do adolescente no Brasil.
    Propõem-se a ser uma cartilha com dicas para a
criação, implementação e manutenção de ações
necessárias para a condução do processo de
mobilização, relacionamento intergeracional e
formação de adolescentes que compõem e/ou
comporão comitês consultivos de participação, como
também, para a adequação dos espaços e
instrumentos pensados, inicialmente, para os adultos.

Ficou interessad@? Clique e acesse a cartilha.

MOBILIZE MAIS ADOLESCENTES PARA OS CPAs 

 Este folder tem o objetivo de ser um instrumento,
dirigido aos adolescentes, de mobilização e
engajamento dos(as) que ainda não conhecem o CPA,
assim como informar os(as) adolescentes recém
chegados nos comitês  de participação de
adolescentes sobre:
- O que é Participação; 
- O que é o CPA; 
- Qual é o papel do adolescente que participa do
Comitê; e
- Relatos de adolescentes do CPA Nacional sobre qual
é a importância do Comitê nas vidas deles(as), como
também, na promoção, proteção e garantia dos
direitos da Criança e do Adolescente.

Clique e Baixe o arquivo e utilize na mobilização dos
adolescentes da sua localidade.

https://drive.google.com/file/d/14swx3t8KUCvPq0wx88PE5M9V-czmTIGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16zZyW8gsdFJSTZ0Yb5p7n5egn5O6gAos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14swx3t8KUCvPq0wx88PE5M9V-czmTIGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16zZyW8gsdFJSTZ0Yb5p7n5egn5O6gAos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16zZyW8gsdFJSTZ0Yb5p7n5egn5O6gAos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16zZyW8gsdFJSTZ0Yb5p7n5egn5O6gAos/view?usp=sharing

