
                                                                                                                             

DELIBERAÇÃO Nº 120/2014  – CEDCA/PR 

Considerando a realização das Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado do 

Paraná;

Considerando a necessidade de orientação aos  municípios  para a  realização  das Conferências   dos 

Direitos da Criança e do Adolescente;

Considerando  a  criação  de  Comissão  específica  para  discussão  e  elaboração  de  material  sobre  as 

Conferências  dos Direitos da Criança e do Adolescente;

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR, reunido ordinariamente em 

24 de outubro de  2014,

DELIBEROU

Art. 1º Pela aprovação do calendário geral das conferências dos Direitos da Criança e do adolescente no 

Estado do Paraná, conforme anexo I.

Art. 2º A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

Curitiba,  24  de outubro de 2014.

Márcia Tavares dos Santos
Presidente do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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ANEXO I

CALENDÁRIO GERAL DAS CONFERÊNCIAS NO ESTADO DO PARANÁ

Etapa Período de realização Responsabilidade
Conferências livres

• Observar  que  a  convocação 
da  conferência  livre  deve  ser 
comunicada  à  comissão 
organizadora  da  conferência 
municipal ou ao CMDCA, não 
sendo  necessário  ato  formal 
de sua convocação.

De maio a outubro de 2014
 (Poderão  ser  realizadas 
conferências  livres  após  o  prazo 
estabelecido  neste  item,  desde 
que  o  resultado  de  seu  debate 
seja  encaminhado  até  o  prazo 
máximo  de  15  dias  de 
antecedência  da  conferência 
municipal,  tendo  em  vista  que  o 
resultado da conferência livre deve 
subsidiar  os  debates  das 
conferências Municipais)  

Responsabilidade

Poderão  realizar  as  conferências 
livres  a)  crianças  e  adolescentes; 
b)  entidades,  instituições,  fóruns, 
redes  e  comitês;  c)  conselhos 
setoriais  e/ou  profissionais;  d) 
programas e serviços públicos ou 
privados;  e)  escolas  públicas  e 
privadas;  f)  outros  segmentos 
sociais.

Conferências Municipais De novembro de 2014 a maio de 
2015

Responsabilidade  do  Conselho 
Municipal dos Direitos da Crian-
ça  e  do  Adolescente  com  o 
apoio do Município

Encontros preparatórios de 
adolescentes para a conferência 
Regional

De 01 de junho de 2015 a 30 de 
junho de 2015

Responsabilidade  de  Entidade 
atuante  na  linha  de 
participação/protagonismo,  com 
o apoio do CEDCA e da SEDS

Conferências Regionais De 13 de julho de 2015 a 30 de 
julho de 2015

Responsabilidade  do  Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Paraná com 
o apoio do ER SEDS.

Conferências lúdicas dos 
adolescentes

De 03 de agosto de 2015 a 14 de 
agosto de 2015

Responsabilidade  de  Entidade 
atuante  na  linha  de 
participação/protagonismo,  com 
o apoio do CEDCA e da SEDS

Conferência Estadual 26 a 28 de agosto de 2015 Responsabilidade  do  Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Paraná com 
o apoio da SEDS.
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