
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

REGIMENTO INTERNO DA 2a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE NOVA  CRUZ

Capítulo I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Artigo 1o – A 2a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
da  Cidade  de  Nova  Cruz/RN,  doravante  denominada  Segunda  COMDCA-NC,
convocada em conformidade com a Resolução no 04 de 07 de Maio de 2015, do
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  Adolescente  de  Nova  Cruz  –
CMDCA/NC, tem como finalidade propiciar a mobilização para uma reflexão em
âmbito municipal dos princípios constitucionais sobre direitos das crianças e dos
adolescentes, e tem como tema “POLÍTICA E PLANO DECENAL DOS DIREITOS
HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FORTALECENDO O CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  DO ADOLESCENTE”,  conforme
orientação  dos  Conselhos  Nacional  e  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente – CONANDA e CONSEC/RN.

Capítulo II
DOS OBJETIVOS

Artigo 2o – Objetivo Geral:

Mobilizar  o Sistema de Garantia de Direitos e a população em geral  para a
implementação da Política e do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças
e Adolescentes e o Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente do Município de Nova Cruz/RN.

Artigo 3o – Objetivos específicos:

1. Sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral na defesa do Estatuto da Criança
e do Adolescente;



2. Fortalecer a participação da sociedade em geral, em especial, das crianças e
dos adolescentes,  na formulação,  monitoramento e avaliação da Política e do
Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;

3. Fomentar a criação e o fortalecimento dos espaços de participação de crianças
e adolescentes nos conselhos de direitos,  nos serviços,  nos programas e nos
projetos  públicos  e  privados,  dentre  outros,  destinados  à  infância  e  à
adolescência;

4. Propor estratégias que promovam o fortalecimento dos Conselhos dos Direitos
da Criança e do Adolescente para a implementação da Política e do Plano Decenal
dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;

5. Articular os atores do Sistema de Garantia de Direitos para participarem da
elaboração  e  implementação  dos  Planos  Decenais  Estadual  e  Municipal  dos
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

Capítulo III

DO FUNCIONAMENTO E DOS GRUPOS DE TRABALHO

Artigo 4o – A instalação da II Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município de Nova Cruz/RN, será declarada aberta de forma
oficial, após mesa de abertura e obedecerá a seguinte sequência:

1. Abertura
2. Aprovação do Regimento Interno
3. Apresentações e Atividades Culturais
4. Palestras e Debates
5. Trabalhos em Grupos
6. Aprovação de propostas e moções
7. Eleição de Delegados
8. Encerramento

Parágrafo único – Os eixos temáticos serão apresentados e debatidos de maneira
simultânea em salas separadas.

SEÇÃO I
DOS GRUPOS DE TRABALHO



Artigo  5o  –  Cada  grupo  de  trabalho  discutirá  um  eixo  temático  (3  eixos
norteadores), nos quais serão distribuídos os participantes.

Parágrafo  único  –  Cada  eixo  temático  terá  um  facilitador  para  direção  dos
trabalhos.

Artigo 6o – Os grupos de trabalho terão como objetivo aprofundar a discussão
sobre cada eixo. Cada grupo deverá apresentar para plenária, três (03) propostas
de  acordo  com  as  duas  perguntas  geradoras  do  Guia  de  Orientações  do
CONANDA  para  serem  analisadas,  discutidas  e  deliberadas,  nos  grupos  e
posteriormente na plenária final.

Parágrafo único –  Consideram-se perguntas geradoras para a 2a Conferência
Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  do  Município  de  Nova
Cruz/RN o Produto I e Produto II do Guia de Orientação no 02 do CONANDA:

 Quais as estratégias para garantir a Reforma Política dos Conselhos de Direitos
da Criança e do Adolescente?

 Quais as fragilidades e as estratégias para a construção do Plano Decenal dos
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes?

 Quais as fragilidades e estratégias para a implementação do Plano Decenal?

Artigo 7o – Das propostas a que se refere o artigo anterior, a plenária aprovará
duas (02) propostas de cada umas das três perguntas geradoras para cada eixo
para serem encaminhadas a Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Artigo 8o – As propostas de cada grupo que não forem de âmbito municipal,
deverão  compor  o  relatório  da  2a  Conferência  Municipal  se  aprovadas  pela
plenária final e, consequentemente, o Plano Decenal Municipal.

Parágrafo único – Para o relatório final de propostas referentes ao nível municipal
poderão contemplar todas as redações vindas dos grupos de trabalho, não sendo
limitadas.

Artigo 9o – Cada grupo de trabalho terá um facilitador indicado pela comissão
organizadora e deverá eleger dentre os membros dos grupos, coordenadores e
relatores, sendo um (1) coordenador e dois (2) relatores para cada grupo.



Parágrafo único – Compete aos Facilitadores:

a) Introduzir o tema, dinamizar e fomentar as discussões, levar informações da
organização e providenciar infraestrutura para o funcionamento da sala;

b)Compete aos Coordenadores de grupos:  Coordenar as discussões,  controlar
tempo  de  fala  dos  participantes,  ajudar  o  apoiador  e  relator  a  elaborar  as
propostas dos grupos;

c)Compete aos relatores: Relatar as propostas por escrito, sistematiza-las junto à
comissão  organizadora,  e  apresentar  oralmente  na  plenária  as  propostas  do
grupo.

Capítulo IV
DA REALIZAÇÃO

Artigo 10 – A II Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Município de Nova Cruz/RN, será realizada no dia 25 de Maio de 2015, a partir
das oito (08) horas, na Câmara Municipal de Vereadores.

Artigo 11 – O tema central da 2a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
do  Adolescente  do  Município  de  Nova  Cruz/RN,  será  “POLÍTICA  E  PLANO
DECENAL  DOS  DIREITOS  HUMANOS  DE  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES-
FORTALECENDO O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO  ADOLESCENTE”.

Capítulo V
DOS PARTICIPANTES

Artigo 12 – Poderá se credenciar para participar da 2a Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Nova Cruz/RN:

1. Qualquer cidadão que tenha residência no município de Nova Cruz, ou tenha
trabalho e/ou estágios na área social no município de Nova Cruz;

2. Crianças e Adolescentes participantes da conferência livre;

3. Representantes de organizações governamentais ou não governamentais que
tenham atuação, trabalho e ou atendimento na área de criança e adolescente no
município de Nova Cruz/RN;



4. Representantes de movimentos sociais ou populares que tenham atuação e ou
trabalho na área de criança e adolescente do município de Nova Cruz/RN;

5. Estudantes do ensino fundamental, médio, superior ou do ensino técnico cujos
estabelecimentos de ensino estejam sediados no território do município de Nova
Cruz/RN;

6. Convidados e Observadores.

Parágrafo 1o – Os Delegados (a) devidamente credenciados terão direito a voz e
voto, e os convidados e observadores apenas direito a voz.

Parágrafo 2o – São membros desta Conferência,  delegados credenciados pela
Comissão Organizadora identificados por crachá;

Parágrafo 3o- Os delegados credenciados exibirão o seu crachá, quando do uso da
palavra e do voto.

Capítulo VI
DA PLENÁRIA FINAL

Artigo 13 – A dinâmica da Plenária Final será encaminhada da forma que segue:
Leitura e aprovação das propostas dos grupos de trabalho sistematizadas pela
comissão organizadora, apoiadores da sistematização e relatores de cada grupo.

Parágrafo  único–  A  2a  Conferência  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente do Município de Nova Cruz/RN, poderá aprovar para a Conferência
Estadual, até duas (02) propostas por eixo temático.

Artigo 14 – Assegurar-se-á aos Delegados (a) o direito de solicitar exame em
destaque ou esclarecimento de qualquer item das propostas.

Parágrafo 1o – As solicitações de destaque deverão ser feitas durante a leitura das
propostas. Será aceito no máximo dois (2) destaques para cada proposta. Quando
acontecer de uma proposta ter mais que dois  (2)  destaques,  as pessoas que
apresentaram destaque deverão,  se possível,  por consenso definir  os dois (2)
destaques a serem apresentados.

Parágrafo 2o –  Após a leitura das propostas serão chamadas uma a uma as
apreciações de destaque, conforme a seguinte dinâmica:



1. Os propositores de destaque terão 02 (dois) minutos para apresentação do seu
ponto de vista;

2. A mesa concederá a seguir, a palavra a um Delegado (a) que se apresente para
defender posição contrária e Delegado (a) para posição favorável aos propósitos
do destaque, também com o tempo de 02 (dois) minutos para cada;

3.  Esclarecida  à  plenária,  será  então  colocado  em  votação  o  destaque
apresentado;

Artigo 15 –  Todas as votações durante a conferência serão feitas através do
crachá de cada delegado e por contraste de votos, quando necessário será feita
contagem de votos pela mesa coordenadora dos trabalhos.

Parágrafo único – O quórum da plenária final será de maioria simples.

SEÇÃO II
DAS MOÇÕES

Artigo 18 – Para elaboração das moções os delegados interessados deverão retirar
com a equipe de apoio os formulários próprios.

Artigo 19 – Os textos das moções deverão ser entregues à comissão organizadora,
até o início da leitura das moções, indicar destinatários, e mínimo de assinaturas
dos delegados participantes, que corresponde a 10% do total de participantes da
Conferência,  que  será  informado  pela  organização,  uma  vez  terminado  o
credenciamento.

Parágrafo 1o – O número total de delegados credenciados será informado pela
comissão organizadora até as doze (12) horas do dia 25 de Maio, nos grupos de
trabalho.

Parágrafo 3o –  A coordenação da mesa após proceder à leitura colocará em
votação utilizando-se dos procedimentos constantes dos artigos 17o, 18o e 19o
caput e § 1o, deste regimento interno.

Capítulo VII
DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS

Artigo 20 – Poderão se candidatar como delegado para a Conferência Estadual



todos (as) os (as) participantes devidamente credenciados como delegados desta
Conferência, exceto convidados e observadores.

Parágrafo 1o – Seguindo as orientações dos Conselhos Nacional (CONANDA) e
Estadual  dos  Direitos  da Criança e  do Adolescente  do Rio  Grande do Norte
(CONSEC), o plenário da 2a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município de Nova Cruz/RN, elegerá dezesseis (16) delegados
titulares  entre  adultos  e  adolescentes  e  seus  respectivos  suplentes,  sendo
Titulares:
Dois (2) Adolescentes;

Duas (02) Crianças;

Dois  (2)  Representantes  de  Conselheiras  (os)  dos  direitos  da  criança  e  do
adolescente, garantindo a paridade;

Dois (2) Representantes de Conselheiras (os) tutelares;

Um (1) Representantes de Conselhos Setoriais, a partir de sua atuação na área da
criança e do adolescente;

Um (1) Representantes de órgãos públicos de políticas de atendimento de criança
e adolescente;

Um (1) Representantes de instituições privadas de promoção, proteção, defesa e
controle de direitos de crianças e adolescentes;

Um (1)  Representante  de  Fóruns  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente;
(destaque)

Um (1) Representante de Universidades, desde que vinculados aos núcleos de
extensão, estudos e pesquisas sobre criança e adolescente;

Um (1) Representante do Sistema de Justiça (Juíza/Juiz da Infância e Juventude,
Promotora/Promotor  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude,  Defensora/Defensor
Pública(o) ou dativo da Infância que atue na Vara da Juventude da Defensoria
Pública);  ou Representante de Segurança pública (Delegacia Especializada de
Atendimento  a  Criança  e  Adolescência,  de  Proteção  ou  Apuração  de  Ato
Infracional; Policia Militar e Policia Civil);



Um (1) Representante do Poder Legislativo municipal, estadual/Distrito Federal e
federal;

Um (1) Representantes dos profissionais das políticas setoriais básicas (educação,
saúde, assistência social, esporte, lazer, cultura, trabalho e emprego).

Parágrafo 2o – Quando não se completar as vagas constantes dos segmentos do
parágrafo anterior, as vagas disponíveis serão distribuídas de forma proporcional
aos demais segmentos, conforme ordem constante deste regimento, não incluindo
adolescentes e crianças.

Parágrafo 3o – O processo de escolha dos (as) delegados (as) será dividido por
segmento.

Cada segmento apresentará para plenária seus indicados titulares e suplentes, no
qual  serão  referendados  e  eleitos  pela  plenária  final.  No  caso  de  acontecer
empate  entre  os  (as)  candidatos  (as)  indicados  (as)  no  segmento  os  (as)
candidatos (as) serão escolhidos pela plenária final. Para eleição do (a) candidato
(a) a coordenação dos trabalhos antes de apresentar os (as) indicados (as) por
consenso nos segmentos, abrirá tempo de até dois (2) minutos para apresentação
dos candidatos empatados e colocará em votação da plenária final.

Considera- se eleito o (a) candidato (a) que obtiver maior número de votos na
plenária.

Parágrafo  4o –  Para eleição dos (as)  delegados (as)  adolescentes  deverá ser
observada a distribuição municipal  de Nova Cruz/RN, e preferencialmente as
questões de gênero.

Parágrafo 5o – No caso do adolescente completar 18 anos de idade, entre o
período da conferência municipal e conferência Regional/Estadual, fica garantido
o direito a participação na condição de adolescente.

Parágrafo 6o – O adolescente que é atendido, ou participa de alguma escola,
entidade/instituição,  ou  qualquer  outro  grupo,  se  eleito  para  participar  da
conferência regional terá garantido sua participação independentemente de onde
esteja participando ou frequentando na época da conferência Regional/Estadual.

Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Artigo 21 – Os Casos omissos neste Regimento Interno serão apreciados pela
comissão organizadora e submetidos a aprovação da plenária.

Parágrafo único – Sempre que houver descumprimento do presente Regimento
Interno, assegura-se aos delegados o direito de levantar questões de ordem a
mesa coordenadora dos trabalhos.

Nova Cruz/RN, 12 de Maio de 2015.

COMISSÃO ORGANIZADORA 2a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Município de Nova Cruz/RN.

 


