
Todos os candidatos dos 5 segmentos com maior número de votos foram os candidatos 
que se apresentaram como alternativa a atual política do CMDCA caracterizada como 
governista (PSDBxDEM). Abaixo segue a PLATAFORMA POLÍTICA que orienta os 8 
candidatos eleitos. 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



MOVIMENTO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM AÇÃO NA 
CIDADE DE SÃO PAULO. 

Diante das inúmeras adversidades e empecilhos existentes à efetivação dos direitos da criança e do 
adolescente na capital paulista, pontuaremos a seguir alguma das prioridades a serem observadas de 
forma a colaborar com a luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente no município de 
São Paulo. 

 Preliminares: 

 Referencial normativo basilar às ações: 

•        Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança1 
•        Constituição Federal2 
•        Estatuto da Criança e do Adolescente3 
•        Normativas Municipais específicas 

 

O objetivo principal das ações praticadas pelos órgãos públicos, incluindo-se o Conselho dos 
Direitos da Criança e Adolescente e os Conselhos Tutelares, deve sempre visar o art. 227 da 
Constituição: 

 “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”. 

A diretriz primordial da ação do Conselho deve se dar com base no interesse superior da 
criança – prioridade absoluta. Atualmente facilmente podemos perceber que as ações políticas são 
tomadas para atender uma série de interesses que não os das crianças e adolescentes 
prioritariamente. 

A ação política do Conselho deve sempre entender e respeitar as crianças e adolescentes 
como sujeitos de direitos, o que implica no respeito ao direito à participação, o qual abrange não 
somente o direito a serem escutados, mas o de verdadeiramente terem suas opiniões levadas em 
consideração para o direcionamento das ações do Conselho. 

Por fim, deve-se pautar os atos do Conselho de Direitos no mais abrangente respeito aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 Sistema de Diagnóstico da situação da criança e adolescente 

Há que se constituir, implementar e abastecer, atualizando permanentemente, um sistema de 
diagnóstico que retrate a situação social das crianças, adolescentes e suas famílias, em paralelo com 
o desenvolvimento da política, de forma que se tenha um subsídio fático, e de caráter público, para 

                                                 
1 http://www.onu-brasil.org.br/doc_crianca.php  
2 http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/  
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm  



orientar o planejamento e a realização das ações de todos os atores do Sistema de Garantia de 
Direitos. 

Plano de Proteção Integral 

Trata-se o Plano de Políticas Públicas para a Proteção Integral da Criança e Adolescente 
de um documento base, a ser construído pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
preferencialmente garantindo a mais ampla participação popular, que deverá nortear todas as ações 
políticas-sociais direcionadas ao público infanto-juvenil da cidade, nele se estabelecerá, com base 
no Diagnóstico, quais serão os focos de atuação, os objetivos, as metas que se pretende atingir, as 
ações e as formas de monitoramento que se buscará realizar para efetivação dos direitos das 
crianças e adolescentes.  

Esta necessidade está de acordo com a Resolução nº 106 do CONANDA, que ressalta a 
importância no planejamento das ações dos Conselhos de Direitos para atender os direitos das 
crianças e adolescentes, ao dizer que: 

“A realização sistemática do planejamento das ações dos Conselhos de Direitos da Criança e 
do Adolescente é uma forma de se atingir o pleno atendimento das demandas apuradas no 
curto, médio e longo prazos, tornando indispensável sua contribuição na qualidade do 
resultado esperado de suas atribuições e no cumprimento de sua missão, tornando-se, assim, 
ferramenta efetiva de formulação e controle da política local de atendimento dos direitos, 
promovendo inclusive correções necessárias. Para tanto, é necessário o apoio dos setores de 
planejamento e finanças dos órgãos aos quais o Conselho esteja vinculado 
administrativamente, bem como de técnicos e profissionais a serem envolvidos para, a partir 
da análise do quadro de problemas a serem enfrentados, definir focos de atuação, objetivos, 
metas, resultados e impactos esperados e formas de monitoramento”. 

 Orçamento Público: 

A existência do Plano de Proteção Integral, do Plano de Aplicação e do Plano de Ação é 
requisito essencial para evitar o dispêndio da verba pública. Devendo auxiliar na diminuição da 
probabilidade de se financiar ações que não sejam realmente necessárias, e de se investir recurso 
público em ações que em nada contribuirá para a efetivação dos direitos humanos fundamentais das 
crianças e adolescentes e para a diminuição da pobreza, da marginalização, e das desigualdades 
sociais e regionais.  

Por tal razão há que se fortalecer politicamente o Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente para que seja este órgão respeitado, e que os seus planos sirvam de base para a 
elaboração das leis orçamentárias municipais (Plano de metas4, PPA5,LDO6 e LOA7), e para a 
execução do orçamento público e, portanto, para dar o direcionamento da política pública municipal 
voltada ao público infanto-adolescente. 

 

Construção de indicadores de impacto: 
                                                 
4 http://www.agenda2012.com.br/  
5 http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/orc_plano_pluri_anual_2006_2009.php  
6 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/planejamento/ldo/index.php?p=16413  
7 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/planejamento/loa/index.php?p=17334  



A avaliação das políticas públicas destinadas especialmente às crianças e aos adolescentes e 
a avaliação dos Projetos executados com recursos provenientes do FUMCAD é atualmente feita 
ainda de forma muito rudimentar, deixando de analisar e de mensurar o seu impacto efetivo, algo 
essencial para a efetivação real, e não apenas formal dos direitos. 

Participação de Crianças e Adolescentes na avaliação e formulação das políticas e dos 
projetos a eles destinados: 

Quando tomamos como princípio a consideração das crianças e adolescentes como sujeitos 
de direitos, torna-se inadmissível que as ações que sejam a eles destinadas, não tenham como 
método a consideração de sua opinião tanto na elaboração, quanto na execução e avaliação das 
políticas e projetos que são realizados para este público. 

Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

Os Fóruns são órgãos da sociedade civil organizada que consideramos bastante importante 
ao controle social e à luta pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes no município, por tal 
razão a colaboração no fortalecimento destas instâncias é de suma importância. 

  Ademais, deverá haver o comprometimento dos conselheiros de direitos, eleitos pela 
sociedade civil, em interagir e participar das reuniões do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos 
da Criança e Adolescente, sempre contribuindo com as discussões nestes espaços, também sendo 
um interlocutor deste movimento na mesa dos Conselhos de Direitos. 

 Sistema de garantia de direitos: 

  A adequada efetivação dos direitos das crianças e adolescentes somente será alcançada com 
o esforço coletivo da sociedade, o que pressupõe a articulação e integração das ações de todos os 
atores do Sistema de garantia de direitos, para o que o Conselho de Direitos deverá dedicar um 
substancial trabalho. 

 

Conselhos Tutelares: 

  Percebe-se a necessidade de capacitação permanente voltada ao aprimoramento e otimização 
da ação conselheira, colaborando para a promoção da mútua contribuição dentre os conselhos 
tutelares existentes na cidade, visando à melhoria das políticas públicas existentes e o 
fortalecimento das ações locais e municipais voltadas à garantia, defesa e controle dos direitos das 
crianças e adolescentes.  

A articulação constante dos diversos Conselhos é fundamental, pois a existência deste órgão 
se fundamenta na garantia imediata do direito das crianças e adolescentes, e na garantia mediata de 
que se trabalhará para a cessação daquele tipo de violação, sendo que este último somente poderá 
ser almejado com o trabalho articulado de todos os Conselhos existentes. 

Há, ainda, que se valorizar este órgão melhorando a remuneração dos conselheiros, assim 
como, as condições estruturais e materiais necessárias para o adequado desempenho das suas 
funções, garantido, assim o pleno funcionamento dos Conselhos Tutelares. 



SIPIA: 

Este Sistema de Informações sobre a infância e adolescência deve ser implementado e 
articulado em todo o município, fazendo-se estabelecer como parte integrante e cotidiana dos 
Conselhos Tutelares, cujas informações colaborarão para o abastecimento permanente do 
Diagnóstico da situação da criança e do adolescente na cidade de São Paulo. 

Conferência dos Direitos das crianças e adolescentes: 

Há que se viabilizar que a sociedade civil nas Conferências tenha condições de fato de se 
conferir a política pública municipal, a partir do que haverá melhores condições para se deliberar 
sobre a temática proposta. Além do mais, há que se respeitar e implementar as deliberações 
extraídas das Conferências. 

 




