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Resolução nº 07/2016 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO 

INTERSETORIAL PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO 
PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
CMDCA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei nº 8.069 de 13 

de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pela Lei Municipal 
Complementar nº 92 de 18 de dezembro de 2015. 

 

Considerando a Resolução nº 171 datada em 04/12/2014 pelo CONANDA que 

estabelece os parâmetros para discussão, formulação e deliberação dos planos 
decenais dos direitos humanos da criança e do adolescente em âmbito estadual, 

distrital e municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes da Política 
Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com os eixos e objetivos 
estratégicos do Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes; 

Considerando o Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes. 

Considerando que a elaboração do plano decenal deve ser realizada de forma 
articulada e intersetorial entre os diversos órgãos públicos e de organizações 
representativas da sociedade civil, integrantes do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Criar a Comissão intersetorial destinada a elaboração do Plano Decenal dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do município de Treze Tílias – SC, a 
ser composta pelos seguintes segmentos: 

PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

COMISSÃO INTERSETORIAL 

 

CMDCA 

Andrieli Pereira da Silva 

Viviane Furtado da Silva 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Camila Brandão 

Dyogo Luan da Silveira 

CONSELHO TUTELAR 
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Adiles Concatto Dresch 

Lidia Heckler Meger 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Marieli de Camargo 

Márcia Hechenblaichner 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Patrícia Malacarne de Souza 

Magda Rosana Garbin Barcaro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Talitta Angélica Marchioro 

Gicelda Inês Rigo Froehlich 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Evandro Bruno Henn da Silva 

Hilário Appel 

 

§ 1º - A comissão poderá, no intuito de qualificar os debates e encaminhamentos, 
convidar profissionais e especialistas na temática para participarem de suas 
reuniões. 

§ 2º - Poderão ser convidados a participar das atividades de discussão e elaboração 
do respectivo plano, representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da 

Defensoria Pública e de outras instituições públicas, para fins de compor a Comissão 
Intersetorial na condição de convidados em caráter permanente, com direito a voz e 

voto. 

 

Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

I – Aprovar e deliberar o respectivo plano decenal dos direitos humanos de crianças 
e adolescentes; 

II – Apoiar e articular a implementação das ações do plano decenal dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes; 

III – Articular com os órgãos do Poder Executivo e Legislativo visando à inserção de 
ações constantes do plano decenal dos direitos da criança e do adolescentes no plano 

plurianual e na lei orçamentária; 

IV – Definir instrumentos de avaliação e monitoramento da implementação do plano 

decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes; 

V – Encaminhar o respectivo plano decenal dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do adolescente. 

 

3º - Compete a Comissão Intersetorial elaborar no que se refere ao Plano Municipal 

dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes conforme o art. 4º: 
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I – Definir plano de atividades para discussão e elaboração do plano decenal, bem 
como, elaborar a proposta decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes, 
no seu âmbito de atuação; 

II – Articular junto a órgãos e entidades integrantes do Sistema de Garantia de 
Direitos objetivando sua participação na discussão e na elaboração do referido 

plano; 

III – Assegurar a participação efetiva de crianças e adolescentes no processo de 

discussão e elaboração do respectivo plano; 

IV – Propor e acompanhar a realização de diagnóstico da situação local referente à 
promoção, proteção e defesa dos direitos desse segmento da sociedade; 

V – Submeter a minuta de plano decenal à consulta pública local, seja por audiência 
pública, consulta virtual ou outro mecanismo participativo equivalente. 

 

Art. 4º - O CMDCA terá o prazo estabelecido pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA para elaborar e deliberar o plano decenal dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes do município de Treze Tílias – SC. 

 

Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

___________________________________________________ 

  Umberto José Michielin 
Presidente do CMDCA  

Treze Tílias/SC 
 

 


