
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA realiza a 

cada dois anos a  Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Este ano será 

realizada a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dias 
26 e 27 de junho de 2009, na Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, na Rua Dr. 

Carvalho de Mendonça nº144. 

Este  evento  é  de  suma  importância  para  a  garantia  das  políticas  públicas  e 

efetivação dos direitos infanto juvenis, pois delibera as diretrizes da Política Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, que prevê a política de atendimento desse segmento por meio de 

um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais.

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA  é o 

órgão  que  delibera  como  se  procederão  as  Conferências   Estaduais  e  Municipais  e  este 

estabeleceu que as Conferências  Estaduais  devem ocorrer  até setembro e as  Municipais  até 

Junho.   A Conferência nacional  ocorrerá no período de 07 a 10 de dezembro.  Nossa região, 

Baixada Santista, também contará com a Conferência Regional no mês de julho, em  local a ser 

definido.

O CONANDA estabeleceu o seguinte tema para as Conferências “CONSTRUINDO 
DIRETRIZES DA POLÍTICA E DO PLANO DECENAL” que devem se  basear nos seguintes 

eixos  orientadores:

1. Promoção e universalização dos direitos em um contexto de desigualdades.

2. Proteção e defesa no enfrentamento das violações de direitos humanos de crianças e 

adolescentes.

3. Fortalecimento do sistema de garantia de direitos.

4. Participação de crianças e adolescente nos espaços de construção da cidadania.

5. Gestão da Política.

Para tal,  o CMDCA, por meio da Comissão Organizadora organizada, realizará  05 

(cinco)  Conferências  Preparatórias que  discutirão  os  eixos  estabelecidos  pelo  Conselho 

Nacional por meio de palestras com profissionais com notório conhecimento sobre a matéria o que 

contribuirá  para  que  essas  reuniões  sejam  enriquecidas  e  deliberem  propostas  que  serão 

encaminhadas para a Conferência Municipal, conforme exposto a seguir:

1. “Gestão da Política”, com a palestra do Sr. Jorge Kayano – pesquisador do Instituto Pólis 

de estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais/SP, dia 20 de maio, às 18h:30, 

no Mini-Auditório da Universidade Católica – Unisantos, sito a Av. Carvalho de Mendonça, 

nº144.



2. “Promoção e Universalização dos Direitos em um Contexto de Desigualdades” com a 

palestra  da Dra.  Cláudia  Dias,  dia  25 de maio,  às 18h:30,  no  Mercado Municipal  de 

Santos, sito na Praça Iguatemi Martins, s/n, Vila Nova;

3. Fortalecimento do  Sistema de  Garantia  de  Direitos,  Centro  da  Juventude,  com a 

palestra do Dr. Marcelo Gomes Silva - Promotor de Justiça/SC. Coordenador do Centro de 

Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público, no dia 4 de junho, às 
18h:30, no Centro da Juventude da Zona  Noroeste, sito na Rua Brigadeiro Faria Lima, 

s/nº, Jardim Rádio Clube.

4.  Participação de Crianças e Adolescentes nos Espaços de Construção de Cidadania, 

com a palestra do Dr. Denis Pestana - Promotor de Justiça Paraná, no dia 06 de junho, 
às  10h,  no  Circulo  do  Amigo  do  Menor  Patrulheiro  de  Santos  –  CAMPS,  situ  a  Av. 

Washington Luís, nº2 - Santos – SP;

5. Proteção  e  Defesa  no  Enfrentamento  Das  Violações  De  Direitos  Humanos  Das 

Crianças e dos Adolescentes, com a palestra da  Dra. Thaís Dumêt Faria-Coordenadora 

Programa de Combate ao Tráfico de Pessoas – TIP

Organização Internacional do Trabalho – OIT, no dia 08 de junho, às 18h:30, na Unidade 

Municipal  de Ensino Rubens Lara,  sito  a Rua Lucinda de Matos,  193,  Morro da Nova 

Cintra.

Além das cinco Conferências Preparatórias que serão realizadas pelo CMDCA, a 

sociedade civil poderá organizar outras, no período de 18 de maio a 15 de junho de 2009.
As  Conferências  Preparatórias  organizadas  pela  sociedade  civil  serão 

coordenadas pelo seu próprio organizador responsável e acompanhadas por um Conselheiro do 

CMDCA indicado pela Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal.

As organizações interessadas em realizar Conferências Preparatórias deverão, 

obrigatoriamente,  comunicar  por  escrito  o  Conselho Municipal  dos  Direitos  da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, na Casa dos Conselhos Municipais, situada à Av. Rei Alberto I, nº 117, 

telefones  (13)  3261-5508  e  (13)  3261-5129,  endereço  eletrônico 

casadosconselhos@santos.sp.gov.br, a data do evento e informar o nome completo e dados do 

organizador responsável até o dia 05 de junho de 2009.

É primordial  que toda sociedade participe do evento, sendo o grande desafio 

deste órgão reunir nesse espaço, técnicos do Poder Público Municipal, representantes do Poder 

Judiciário e do Ministério Público, Educadores Sociais, Conselheiros Tutelares, Conselheiros de 

Direitos, membros de Conselhos e Comissões Municipais,  Gestores Públicos, Professores das 

Redes de Ensino Municipal, Estadual e Privada e demais pessoas interessadas na defesa dos 

interesses desse segmento.
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