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Resoluções
CoNSELHO MUr§rfrPAL DOs DrRÊrTO§ üA CRIANçA E DO
ADOLESCENTE - BELO CAMPO
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Criado pela Lei Municipal ns 05, de 23 de junho de 2006, alterado
pela Lei ns 39, de 2S de novembro de 2018, Lei ns 045, de 03 de
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maio de 2019 e pela Lei na 72, de 25 de rnarço de 2021.

RESOLUÇÃO CnrnCÂ No ü1 DE 22 l)E NOVEtu{BR.O DE 2022

llispõe sobre â criação e composiçâa da Comissão
Organizador da 5' Cr:nferência lvÍunicipal dos
Direit*s de Crianças e Adolescentes, e dá outras
providenc ias.

O Conselho Municipal dos Direitss da Criança e do Adolescente - CMDC.{, nc uso de
suas atribuições, conferidas peia Lei Mruricipal no. Criada pela Lei Mruricipal n" 05, de
23 de junhc de 2006, alterado peÍa Lei no 39, de 26 de novembro ds 2018, Lei no il45,
de ü3 de maro ds 2019 e pela Lei n173, de 25 de março de 2021. e nos teruros da
deliberação do Colegiado em sua Assembleia ürdi*ária realizada em 25 de *utubro de
2ü22
RESOL\TE

Art.

1o Instituir a Cornissão ürganizadora da 5u Contêrência Municipal d*s Direitos
da Cri;rnça s do Ad*1es**nt*-C§{DCA" designando seus mertrbros, sendc i:oml-t*sta

pel*s s*guintes membros"
I

-

04 *:et:t:ros

ii*

Ccnseih*ir<,. dr: Cr*"'fúCA

a) ücis Representantes ila §i:ciedade Cil,il
b) Dois ltepresentantes do Gaverno
Parágrafa único:
CMDCA,

Art.

A

soordenação da Cornissão da Conferencia será do Presidente do

2o Compete à Cornissão Organizadora:

a)

e submeter ao Ple*ário do CÀ{DCÂ" o

documento orientador, Õ
reg.in:ento interno e demais instrumentos normativos e legais paÍa â realização
prCIpCIr

da conferência;

h)
c)

la11

I}l

BEIS (ffmPo

decidir ern prirneira instância sobre as occrrênsias das Canftrônçias &4unicipais;
píorlrover diiigências necessárias à participação dos clelegados saidos da
Conterencia Municipal à ConÍ-ersncia Territarial. e em casü de eleit*s dclegados
á Estadual, r,iahilizar as c*ndiçôes do desloca*rento ate a Conferencia Estadual;
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Criado peÍa Lei Municipal ne 05, de 23 de.lunho de 2006, elterado
pela Lei n§ 39. de 26 de nevembro de 2018. Lei ns Ü45, de 03 de
maio de 2019 e pela Lei ne 72, de 25 de março de 2Ü21.

d) rcgistrar e sistemati:ar as propostas de trabalho da Comissão submetendo

ao

Plenárjo do CMDCA;

exercer

e)

Dirimir
Enviar o Relatório apr*vado na Conferencia Municipal ao CECA
g)

cufi'as

atividades

d)

as dúvidas e questionameRtos a respeit* da Conferência.

eorrelatas"

*

Bahia, no

prâzo estabelecido pelo doçrxnento base do Conselho Estadual.

Art. 3o: À 5" Conferencia Muni*ipal será precedido por confereacias liwss e préconferencias, a ser realizadas *onsiderando as territarialidades do Municípit e realidade
geográfica - campo/cidade.

Paragraio: ts necessária a realizaçáo de pre-cant-erências no câmpo do lt4unicípia

4o A quantidade de delegados a §erem esçclhidos nas pré-conferencias municipais
serâo definidos ern ato posterior pelo CMIICA"

Art.

A 5o Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será
realizada no dia 30, de Ncvsmtlr* de 2*22.

Art. 5:

Art.

6o Esta

Resolução entra em vigar na data de sua publicação.

Saia das Sessões, 22 de noven:bro de 3ü22

Elizângela

Olive!ra

Presidente do Ch{DCA
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