
 

  

Instituído pela Lei Federal 8.069/90 
Criado pela Lei Municipal 1.631/92 e alterado pela Lei Municipal 3898/2012 

 
OF. Nº 034/2020  

Serra/ES, 14 de outubro de 2020.  
 
Aos Candidatos ao cargo de Prefeito do Município de Serra/ES para gestão 2021 
a 2024 
 
Assunto: CARTA DE COMPROMISSO COM A CAUSA DA CRIANÇA E DO           
ADOLESCENTE! PRIORIDADE ABSOLUTA!! 
 

Carta de Compromisso com a causa da criança e do adolescente!  
Prioridade Absoluta!!! 

 
Prezado Candidato, 
 
Com o Estatuto da Criança e do Adolescente – LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE                 
1990, o Brasil fez a escolha de declarar que toda Criança e Adolescente em nosso               
país são “prioridade absoluta”, essa decisão contatou com a atuação de movimentos            
sociais, as comunidades, os especialistas, os organismos internacionais e foi resposta           
a uma série de demandas e questões no trato da infância tão massacrada nos tempos               
primórdios. 
A promulgação deste Estatuto há 30 anos, mudou os rumos da política pública da              
infância e adolescência em nosso país, considerada internacionalmente como uma          
das leis mais completas. 
Em resumo, todos as crianças e adolescentes passam a ser Sujeito de Direitos, ou              
seja, devem ser garantidas a sua Proteção Integral, baseada na construção e            
implementação de todas as políticas públicas, é principalmente identificando todas as           
responsabilidades e responsabilização, dos governos, das famílias e da sociedade. 
A partir desta legislação muitos avanços foram conquistados, mas o movimento deve            
ser constante, e ininterrupto, não se pode perder o foco na execução e promoção de               
processos e procedimentos com esta causa tão cara para todos. Quem nunca foi             
criança? O que devemos fazer hoje, amanhã e sempre? Visando assim garantir uma             
infância com boas lembranças e que gerem um desenvolvimento integral de nossas            
crianças e adolescentes? 

Necessário que cada ator desse cenário cumpra seu papel de responsabilidade e            
obrigatoriedade. Nesse sentido o futuro prefeito da Serra é um ator fundamental na             
execução das políticas públicas municipais para que a infância, a adolescência e a             
juventude recebam investimentos e políticas alinhadas com os princípios do Estatuto           
e que a proteção integral não seja uma utopia.  

Para continuarmos avançando, destacamos algumas pautas importantes que        
precisam ser o foco da próxima gestão: 

● Garantir e manter os recursos humanos (técnico e operacional) do Conselho           
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Serra - CONCASE. 

● Indicar Conselheiros do Poder Público para compor o CONCASE que possam           
responder efetivamente pela cadeira. 

● Manter uma pauta de diálogo com o Conselho de Direitos da Criança e do              
Adolescente de Serra – CONCASE. 
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● Manter uma Equipe técnica e operacional para o departamento do Fundo da            
Municipal da Infância e Adolescência – FIA. 

● Garantir a transição da gestão municipal como Política de Estado. 
● Garantir a formulação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do            

adolescente em 2021. 
● Garantir a estrutura para o funcionamento do Conselho Tutelar com assessoria           

técnica de acompanhamento e articulação com a Rede. 
 

Através destas pautas afirmamos nosso compromisso com a infância,         
adolescência e juventude Serrana e com o exercício de nosso papel no controle social              
das políticas públicas integradas municipais que realmente efetivem o direito          
preestabelecido em Lei.  

Por isso convocamos os candidatos ao cargo de Prefeito do Município de Serra/ES             
a comprometer –se com a causa da infância e adolescência afirmando o compromisso             
com as pautas elencadas através da assinatura desta Carta Compromisso.          
Solicitamos a entrega da carta assinada, na sede do CONCASE até o dia 23 de               
outubro de 2020. 

Após recebimento da adesão dos candidatos a prefeito faremos uma plenária on            
line do CONCASE para debate e apresentação dos candidatos, para este momento            
serão convidadas todas as entidades inscritas no CONCASE. 

Digamos Paz e bem! 
Atenciosamente, 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dilma Maria Ramos Zucolotto 

Presidente  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONCASE 
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ADESÃO 

 
A Carta de Compromisso com a causa da criança e do adolescente!  

 
Prioridade Absoluta!!! 

 
 

Candidato a Prefeito do município de Serra/ES:  
 
____________________________________________________________________ 
(nome completo) 
 
Número de registro eleitoral: _________________________ CPF: _______________ 
 
Afirmo o compromisso, se eleito a Prefeito do Município de Serra/ES, a atuar na              
gestão 2021 a 2024 baseada nos princípios estabelecidos nesta Carta Compromisso           
com a causa da criança e do adolescente! Fazendo da causa uma prioridade             
absoluta!!! 
 

________________________________________ 
Assinatura 

 

Casa dos Conselhos 
Rua:  Dom Pedro II, 136 – Serra / Sede – E. Santo CEP:29.176-120. 

Telefone: 3251-6177 – E-mail: concase.serra@gmail.com 
 

 


