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RESOLUÇÃO CMDCA N" 005 DE S6 DE SETEMBRO DE ?:A?:2

Dispõe sobre a criaçâo e composição da Cornissão
Organizad*r da V- Co*fenência fuÍunicipatrdçs Direítos de
Çrianças e,{dolesçente§, e d;â or,stras providencias.

0 Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente - CM§CA, no uso de
*s- *13 d* P*82 # &ss âer*vlm de &IÊhsr@ãe
do üoíegiado em sua Assemhleia Extraordínána realuada em 06 de setembro de 2ü22

*u*s etrthuiç:w*,

cm'*f*r*Sa.s

ryla

&-ei h,l§uni*ipal

RESOLVE:

Art f§ $nstituir a üsmissâo Organizadora da V- üonferêncía Mun§cÍpal dos §ireítos
da Griança e do Adolescente- Quijlngue/CMDCA, designando seus rnembros, sendo
cornposta peios seçui*tes memhrcs:
| - Todos os Conselheiros do CtfiúSA
l! - 04 adolesçentes rcpresentantes da área estudantil,
m - {}X *pm*elhe"rres Tus&§iare*"
lV * *3 represemt*n&s da Sçsretaria fiüunte§p§ de &*eiE§mcía §o*&§, Se,r§tarra,
Esporte e Lazer.
V * 02 representanhs do Nt tA - Núcleei de Cidadania da §riança e Adqrlsscente

Parágrafo único: À coordenação da Comissão da Gonferencia será do Presidente
do §H§§4"

Art. 20 Compete à Comissáo Organizadora:
a) propor e suhmeten ao Plenário do CfvtECA, & docurnento orientedsr, ü regim:entm interno e
dernais inçtrumentos nonnativos
legaís pâra
reelizaçáo
canf*r*ncia;
b) decidir em primeira instância sobre as ocorrências das Conferências Municipais;
c) pr*rnov*r dil§&arcias ftecessária* à parâicipâçêü do* de§egados *a*ffi da tolrf* *r"rci*
Municipal à tonferencia TenÍtoriaí, e em caso de eleÍtos delegados á Estadual, víabíÍizar as
condlçÕes
deslocarnent*
Conferencia §stadual;
registrar
d)
e sistematiear as proposks de trabailrs da C*rmissão subnr*tend* ac Phnário do
CMDCA;
mnelatas.
glDÍrÍmir
questíonarnentos
dúvidas
respeÍto
Conferêncía.
i) Enviar o Relatório aprovado na Conferencia Municipal ao CECA Bahia, nÇ prâao
estabeleCIid* pelo documento base do Conselho Êstadu*I.
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AÉ. 30 A Conferencia Municipal será precedido por conferencias livres e préa* t*nit*rielidades do §-dlunFcípio ç realidade

cnnferemçia§, a ser nealizadas con*iderando
geográflca * campo/cidade.

Rua Felisberto iosé da Silva, 13

*

Centro

-

Quijingue/Ba.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZNBRJA2MZMZMDNGMJVCME
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
13 de Setembro de 2022
3 - Ano XVI - Nº 2605

Quijingue

, l,r+.

"

&ff
Farfurrae thr*eo. E sremária a @

Art

40

de Weeor#eç'e,rcire mo

A quantidade de delegados a

municipais serâo definidos em ato posterior
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serem escolhidos nas pré-conferencias

CMDCA.

Art 5e AV- Conferência Municipat dos Direitos da Criança e do Adolescente será
realizada no dia 11 de outubro de 2ü2?., no Centro Cultural Homero Brito, centro de
Quiii$guerBA
Art"

60 Esta Resolução entra em vigor na data de

sua publicação.

Quijingue/Bahia, 06 de Setembro de 2422.

lente do CMDCA
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