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      O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Conanda) publicou no dia 25/10 o
Edital de Chamamento público dirigido a
modalidade de seleção de adolescentes de Grupos
Sociais diversos para a próxima gestão do Comitê
de Participação de Adolescentes no Conanda
(CPA/Conanda) gestão 2023-2024. Com a
publicação do edital estão em andamento,
simultaneamente, as três modalidades seletivas
que definirão a composição do Comitê na gestão
2023-2024. Podem se inscrever pelo Edital, até o
dia 18/11: organizações, fóruns, comitês, redes ou
movimentos sociais de composição exclusiva da
sociedade civil e que atuam há no mínimo dois
anos no atendimento de crianças e adolescentes
de um ou mais grupos sociais elencados no Edital.
Clique e acesse o Edital, formulário de inscrição e
Anexos.
   Conforme prevê a Resolução 191/2017 do
Conanda, que dispõe sobre o funcionamento e
composição do CPA, a cada final de gestão do
Comitê o Conselho convoca um certame composto  
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por três modalidades seletivas que têm como
objetivo possibilitar o ingresso de diferentes
perfis representativos de adolescentes brasileiros
para o Comitê consultivo do Conanda, são elas:
seleção no âmbito dos conselhos de direitos da
criança e do adolescente estaduais e do Distrito
Federal – indica 27 adolescentes; chamamento
público/edital dirigido a grupos sociais diversos –
indica 10 adolescentes; e seleção virtual por meio
do ambiente virtual de participação de adoles-
centes (www.participa.direitosdacrianca.gov.br) –
indica 10 adolescentes. Assim são
selecionados(as) os(as) 47 adolescentes que
ocupam a titularidade no Comitê com dois anos de
mandato consultivo junto ao Conanda.
    As três modalidades seletivas estão em
andamento: A seleção virtual está na 2ª etapa
seletiva momento em que os(as) adolescentes
classificados na primeira fase criam vídeos curtos
debatendo e/ou apresentando propostas sobre
tema alusivo à 12ª Conferência Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente; As
indicações de adolescentes pelos estados e o
distrito federal estão em fase de análise e
conferência das documentações pertinentes aos
processos seletivos dos territórios; e as inscrições
das entidades representativas de grupos sociais
diversos a partir dos critérios previstos no Edital
de chamamento divulgado vão até o dia 18/11 e
serão analisados por um comissão de seleção
composto por integrantes da atual gestão do CPA
e membros do Conanda respeitada a paridade
(governo/ sociedade civil). A modalidade virtual
selecionará 10 titulares e 10 suplentes; cada
estado e o DF indicarão um(a) titular e até três
suplentes; e cada entidade representativa de
grupo social diverso classificada no âmbito do
edital dirigido a estes grupos indicará um(a)
adolescente. 
     Todas as informações, documentos, andamento
de cada modalidade seletiva e resultados estão
disponíveis na página do CPA no site do Conanda
em: www.gov.br/participamaisbrasil/teste37 
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  O Comitê de Participação de Adolescentes
(CPA/Conanda) esteve representado na 308ª
Assembleia Ordinária do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda),
realizada nos dias 19 e 20/10, em Brasília, pelos(as)
adolescentes: Ian Vitor Maciel (AP); Maria Alejandra
Diaz (RR); Alex Rian Costa (CE); Ana Rita Pamplona
(PA); Camilly Santos (RO); Txai Cruz e Andrey
Silva(DF). Os (as) adolescentes participaram dos
debates acerca das diferentes pautas apresentadas
nos relatos das comissões com destaque para  a
proposta de alteração do texto da Resolução
Conjunta do Conanda com o Comitê Nacional para
os Refugiados (Conare), o Conselho Nacional de
Imigração (CNIg), e a Defensoria Pública da União
(DPU) que dispõe sobre o atendimento à crianças e
adolescentes separados ou desacompanhados em
ponto de fronteira, tendo por base a necessidade de
garantia da proteção integral e da prioridade
absoluta.
       A Resolução em debate no âmbito da Comissão
permanente de Políticas Públicas (CPP) contou com
a contribuição da Adolescente do CPA representante
do estado de (RR) e migrante, Maria Alejandra Diaz
que, ao compartilhar a experiência vivenciada por 
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ela e acompanhada de perto em seu estado,
contribuiu para a  deliberação do Conselho por
incluir no novo texto da Resolução a ser
apresentado na Assembleia 309º do Conselho,
ampliando o debate na Comissão, as sugestões da
adolescente. O debate contou ainda com a
contribuição do adolescente representante do CPA
na CPP, Ian Victor Maciel (AP).
        Além das contribuições durante os debates das
pautas das Comissões os(as) adolescentes
apresentaram os status dos comitês de
Participação nos seus respectivos estados e DF
com ênfase aos processos seletivos para as novas
gestões locais e Nacional dos Comitês consultivos,
como também, apresentaram ao pleno do
Colegiado a dificuldade que alguns membros do
Comitê estão encontrando para participarem do 
 Encontro Nacional do CPA, que acontece em
dezembro deste ano, em decorrência de não terem
acompanhantes (pais ou parentes próximos) para
a vinda à Brasília e o Conanda ficou de avaliar, caso
a caso, no sentido de envidar o máximo de
esforços para viabilizar a vinda de todos(as).
     Foram destaques também nas discussões do
Colegiado nesta 308ª Assembleia Ordinária 

Adolescentes do CPA Contribuem com Debate sobre Atendimento de Crianças
e Adolescentes Migrantes durante a 308ª Assembleia Ordinária do Conanda

O debate aconteceu durante o Relato da Comissão permanente de Políticas Públicas (CPP) que acatará as
sugestões dos adolescentes do CPA no texto da Resolução que dispõe sobre o atendimento do SGD à

crianças e adolescentes migrantes no Brasil. 
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a apresentação do Apresentação do Guia de
Acolhimento, por representante do Ministério da
Cidadania e a aprovação do Edital de Eleição da
Sociedade Civil para a próxima gestão do Conanda. 
 Já durante os relatos das comissões permanentes
do Conanda foram destaques: 

           1.     No âmbito da Comissão de Mobilização e
Formação (CMF) – foram feitos informes sobre o
andamento das modalidades do processo seletivo
de adolescentes para a próxima  gestão do Comitê,
com destaque para a aprovação da modalidade
seletiva de grupos sociais diversos cujo edital foi
publicado em 25/10 e incluindo informes sobre o
andamento das seleções territoriais para indicação
de adolescentes pelos estados e o DF para o
Comitê Nacional; apresentação das demais
atividades e demandas do CPA incluindo as
tratativas para realização do Encontro Nacional do
Comitê; entre outros encaminhamentos ; 
          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;
            3. Foram destaques do relato da Comissão de
Políticas Públicas (CPP): Além da continuidade do
debate, com destaque para a contribuição dos(as)
adolescentes do CPA, sobre o texto da Resolução
sobre a Migração, foi também debatido no âmbito

desta Comissão a minuta da Resolução sobre
cumprimento de medida socioeducativa em meio
aberto e retomada do debate sobre a central  de
vagas para o Sistema Socioeducativo após análise
do departamento jurídico do Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos (CONJUR/MMFDH);
     4.     No âmbito da Comissão de Direitos
Humanos e Ação Parlamentar (CDHAP) segue o
debate acerca do Projeto de Lei n° 1265/2011, de
autoria do deputado Alessandro Molon, que dispõe
sobre alterações no Estatuto da Criança e do
Adolescente, acrescentando parágrafos para
definir quantidade e distribuição dos Conselhos
Tutelares;
     Todos os debates e deliberações sobre os
pontos relatados pelas comissões permanentes
do Conanda podem ser revistos no Canal do
Conanda no YouTube – Conanda Online.
      A Comissão Organizadora Nacional da 12ª
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (12ªCNDCA) tratou junto ao pleno do
Conanda sobre questões relacionadas à
contratação do espaço para a realização da etapa
nacional da 12ªCNDCA. Clique aqui e acesse os
documentos, Base e Orientador, que estão
disponíveis na página do Conanda.
           Clique aqui e acesse os documentos, Base e
Orientador, que estão disponíveis na página do
Conanda.

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; 

 - Comissão de Políticas Públicas (CPP) – Ian Victor Maciel/IsabelaSchirrmann; e

- Comissão Organizadora da 12ª CNDCA – Andrey Felype Silva/Jeferson Nascimento

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.   


