BOLETIM Nº 10 - Comitê de Participação de Adolescentes no Conanda (CPA)- JUNHO/2022

Oficinas Regionais Reúnem Representantes dos Estados para
Aprimorar Participação de Adolescentes nos CPAs Locais
As regiões, Centro-Oeste e Norte foram as primeiras a receber as Oficinas Regionais que tem como
objetivo capacitar e apoiar os estados visando à continuidade dos processos de participação dos
adolescentes nos territórios.
A equipe da Flacso Brasil, parceira do Conselho
Nacional e da Secretaria Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente no Projeto Comitê de
Participação de Adolescentes no Conanda
(CPA/Conanda) iniciou, neste mês de maio, as
Oficinas Regionais: A Participação de Adolescentes
nos Conselhos da Criança e do Adolescente. Estes
encontros por região têm como principal objetivo
facilitar, a partir de rodas de conversas virtuais, a
formação permanente e apoio aos estados com
vistas à continuidade dos processos de
participação dos adolescentes nos territórios. As
regiões Centro – Oeste e Norte receberam o
evento virtual nos dias 06 e 26/05,
respectivamente.
As duas oficinas já mobilizaram mais de 300
participantes, entre eles: integrantes dos
conselhos estaduais, municipais e do Distrito
Federal, adolescentes do CPA nacional naturais
das regiões contempladas e ainda conselheiros do
Conanda e de organizações da sociedade civil
acerca do debate sobre as características locais,
desafios e aprimoramento da participação de
adolescentes nos conselhos de direitos da criança
e do adolescente, assim como a ampliação desta
participação nos territórios.
O Presidente do Conanda Diego Alves, durante
a Oficina Centro – Oeste, destacou exemplos

práticos sobre a participação dos adolescentes do
Comitê Nacional e como está se dando esta
experiência intergeracional no âmbito do Conanda.
Ele destacou ainda que a participação dos(as)
adolescentes têm extrapolado o Conanda
chegando ao Sistema de Garantia de Direitos
(SGD) como um todo, “vimos um grande exemplo
do poder de mobilização dos(as) adolescentes
com o que fizeram nas campanhas para que
jovens tirassem seus títulos de eleitores. A voz
dos(as) adolescentes vai ser cada vez mais ativa
sendo um recurso democrático importante para o
controle social das políticas de promoção,
proteção e garantia dos direitos de crianças e
adolescentes no Brasil”, explicou o presidente do
Conanda.
O adolescente, Andrey Silva, representante do
Distrito Federal no CPA nacional destacou alguns
pilares que, para ele, são fundamentais para que
haja participação efetiva de adolescentes nos
territórios, “eu costumo dizer que precisamos
pensar em três “M” para criar uma CPA que são:
Mobilidade – para que a gente possa participar;
Metodologia – para adequar a dinâmica dos
conselhos para a nossa participação; e
Mobilização – para atrair os(as) adolescentes
para estarem engajados e participando das
atividades do CPA”, explicou Andrey durante o
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momento de troca de experiências sobre como
aprimorar as ações e esforços locais para tornar
efetiva a atuação dos CPAs junto aos conselhos
de direitos.
Durante as Oficinas adolescentes do CPA
Nacional ainda apresentam os materiais de apoio
criados para instrumentalizar os conselhos com
dicas para a implementação e participação no
âmbito dos Comitês, como: a Cartilha e o Folder
produzidos no âmbito do Projeto. Durante os
encontros das regiões, Centro-Oeste e Norte, os
materiais foram apresentados pela adolescente
Safira Rodrigues e pelo adolescente Ian Victor
Maciel, respectivamente. Clique aqui para acessar
a Cartilha e o Folder.
As próximas Oficinas acontecem nos dias 02,
09 e 23/06, para as regiões: Sul, Nordeste e
Sudeste, nesta ordem. O trabalho de apoio e
acompanhamento dos CPAs nos territórios
contará ainda com a realização de ações
presenciais e/ou virtuais de monitoramento nos
estados.

303ª Assembleia Ordinária do Conanda Aprova o Cronograma de
Seleção de Adolescentes para a Gestão 2023-2024 do CPA
Conanda delibera sobre o cronograma para a realização, nas três modalidades previstas para seleção, do
processo de escolha dos(as) 47 adolescentes que comporão o Comitê de Participação de Adolescentes no
Conanda gestão 2023-2024.
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O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescentes (Conanda), aprovou, durante a 303ª
Assembleia Ordinária realizada nos dias 18 e 19/05, o
cronograma para a realização dos processos seletivos
para a composição do Comitê de Participação dos
Adolescentes no Conanda (CPA/Conanda) na gestão
2023-2024. Os processos seletivos, previstos na
Resolução 191/2017 que dispõe sobre o CPA no âmbito
do Conanda, estão previstos para ocorrerem de julho a
outubro de 2022, com posse da nova gestão do
CPA/Conanda prevista para ocorrer em dezembro deste
ano.
Conforme disposto na Resolução 191/2017 o
processo de seleção dos 47 adolescentes que compõem
o CPA a cada gestão, com dois anos de mandato,
acontece em três modalidades e tem como objetivo
possibilitar o ingresso de diferentes perfis
representativos de adolescentes brasileiros no Comitê
consultivo. São elas: a seleção no âmbito dos conselhos
de direitos estaduais e do Distrito Federal da criança e
do adolescente; chamamento público/edital dirigido a
grupos sociais diversos; e seleção virtual por meio do
Participa Adolescente, ambiente virtual de participação
de adolescentes. Nesta 303ª Assembleia o Conanda
deliberou ainda pela ampla divulgação de cada
processo seletivo a medida que forem aprovados e
publicados os instrumentos de convocação específicos
por modalidade, promovendo assim maior visibilidade e
mobilização para a participação de adolescentes a cada
processo seletivo.
Outro destaque desta Assembleia Ordinária do
Conanda foi o debate ampliado alusivo ao 18 de Maio –
Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes. Clique e confira este
e outros momentos da Assembleia no YouTube do
Conanda.
O CPA/Conanda esteve representado desta vez
pelos(as) adolescentes: Ramon Ferreira (AM), Raul
Zainedim Rocha (PR), Pedro Oliveira (AL), Raiane Araújo
(PI), Rebeca dos Anjos (RJ) e Andrey Felype Silva(DF)
que também participaram dos debates que ocorreram
durante os relatos das Comissões Permanentes cujos
destaques foram:
1. No âmbito da Comissão de Mobilização e
Formação (CMF) – além da aprovação do cronograma
de realização do processo seletivo de adolescentes
para a gestão 2023-2024 do CPA; os informes sobre o

andamento das Oficinas Regionais: A Participação de
Adolescentes nos Conselhos da Criança e do
Adolescente e o compartilhamento e andamento da
organização do Encontro Nacional do CPA Conanda a
realizar-se em julho deste ano; e relato dos
adolescentes representantes do CPA nesta assembleia
sobre os status dos CPAs em seus respectivos estados.
Clique e confira os relatos no YouTube do Conanda;
2. A Comissão de Orçamento e Finanças (COF)
apresentou o andamento da execução das ações
previstas no plano de aplicação dos recursos do Fundo
Nacional para a Criança e o Adolescente em 2022, com
a participação de técnicos do Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos (MMFDH) para elucidar
dúvidas do pleno do colegiado sobe os instrumentos e
estudo de viabilidade para a execução do Plano
Aplicação 2022;
3. No âmbito da Comissão de Direitos Humanos e
Ação Parlamentar (CDHAP) foram destaques o debate
sobre a criação de um fundo nacional para a
socioeducação, tema abordado também no âmbito da
Comissão de Políticas Públicas (CPP) que deu
continuidade também ao debate sobre 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 com a participação da coordenadora- geral do
Sinase, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente( SNDCA/MMFDH), Giselly Cirillo, e do
presidente do Fórum Nacional de Dirigentes
Governamentais de Entidades Executoras da Política de
Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Fonacriad), Ibere Silva Junior;
O pleno do Conanda aprovou ainda nesta 303ª
Assembleia Ordinária sobre a Resolução de convocação
da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (12ªCNDCA) e debateu o conteúdo do
documento base da 12ªCNDCA encaminhando a
finalização do debate para a aprovação do documento
na 3ª Assembleia Extraordinária do Conanda com pauta
específica para debater o conteúdo deste material que
subsidiará os debates nacionais durante todo o
processo conferencial composto por etapas livres,
municipais/regionais, estaduais e nacional, as
primeiras com início previsto para ocorrerem ainda
este ano. Os documentos serão divulgados em breve
pelo Conanda.
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São representantes do CPA nas atividades do Cona
nda os seguintes adolescentes:
- Mesa Diretora – Willian Azevedo/ Nidja Lopez/
Ana Rita Pamplona e Txai
Cruz;
- Comissão de Mobilização e Formação (CMF) – Mari
a Alejandra Dias/ Ana Clara
Oliveira;
- Comissão de Orçamento e Finanças (COF) – Safi
ra Rodriguez/ Elizabeth Paola;
- Comissão de Direitos Humanos e Ação Parlamen
tar (CDHAP) – Kauã Casimiro/
Flávio Santos;
- Comissão de Políticas Públicas (CPP) – Ian Vict
or Maciel/Isabela
Schirrmann; e
- Comissão Organizadora da 12ª CNDCA – Yasmin
Oliveira/ Andrey Felype Silva.

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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