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RESOLUÇÃO Nº 04 / 2021– CEDCA/AP 

 
Dispõe sobre 
prorrogação do 
processo de habilitação 
e escolha dos 
representantes da 
Sociedade Civil junto ao 
Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente- CEDCA -
AP, para o Biênio 
2021/2023  

 
O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO AMAPÁ – 
CEDCA / AP, no uso da competência que lhe é 
conferida pela Lei Estadual nº 0371 / 97,  
 
Considerando o Decreto Municipal de Macapá nº 
3.462/2020 que estabelece estado de calamidade 
pública e a declaração Estadual de estado de 
emergência de 06/11/2020 em função de apagão 
envolvendo 14 municípios do Estado do Amapá, 
 
Considerando publicação de resolução nº06/2020 
a qual dispunha sobre processo eleitoral para 
composição de biênio 2021-2022 do CEDCA /AP – 
processo do qual não houve inscrições de 
instituições interessadas em compor o CEDCA /AP, 
 
Considerando reunião realizada com participação 
de representante do Ministério Público em 
09/02/2021 acerca da possibilidade de prorrogação 
da composição referente ao biênio 2019-2020, 
 
Considerando reunião ordinária ocorrida em 
31/03/2021 na qual os conselheiros presentes 
acordaram em dar continuidade as atividades do 
CEDCA/AP, 
 
Considerando reunião ordinária ocorrida em 
26/05/2021 na qual os conselheiros presentes 
acordaram em dar continuidade as atividades do 
CEDCA/AP, 
 
Considerando resolução nº105 do CONANDA que 
dispõe sobre criação dos conselhos de direitos da 
criança e adolescentes, 
 
 

mailto:cedca.amapa@gmail.com


 
 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 
Na Sede da FCRIA, localizado na Rua Eliezer Levy, s/n- 

Central-CEP:68.900-000 
email: cedca.amapa@gmail.com - Macapá/AP 

 

 
RESOLVE: 

 
ARTIGO 1º - Estabelecer novo cronograma do 
processo de escolha dos representantes da 
Sociedade Civil para a gestão 2021/2023 do 
CEDCA / AP, conforme disposto abaixo: 
 
§ 1º A Assembleia de que trata o caput deste artigo 
será realizada de forma virtual pelo aplicativo 
Google Meet, com link fornecido por e-mail 
informado no momento da inscrição. A Assembléia 
virtual ocorrerá no dia 09.07.2021, às 15 horas.  
 
§ 2º As deliberações da Assembleia do processo 
de escolha dos  representantes da Sociedade Civil, 
serão publicadas no Diário Oficial do Estado em 
forma de Resolução do CEDCA / AP. 
 
ARTIGO 2º - O processo de escolha dos 
representantes da Sociedade Civil CEDCA / AP, 
terá início mediante a instalação de Assembleia, a 
qual será dirigida por mesa coordenadora 
constituída pelas Instituições representantes do 
Conselho Estadual de Direitos da Criança e do 
Adolescente que compõem a Comissão eleitoral. 
 
§ 1º Compõe a Comissão Eleitoral as Instituições: 
FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO AMAPÁ – FEAP e 
Associação Desportiva e Cultural de Capoeira 
Bimbinha - ADCCB. 
 
ARTIGO 3º - Poderão habilitar-se ao processo de 
escolha dos representantes da Sociedade Civil na 
condição de candidatas as organizações da 
sociedade civil de âmbito estadual e devida 
inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da 
Crianças e do Adolescente, que atuem à no 
mínimo 1 ano na defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e 
social. 
 
§ 1º Será considerada entidade estadual aquela 
que desenvolver suas ações em pelo menos dois 
municípios do Estado do Amapá. 
 
 § 2º A documentação necessária para habilitar-
se ao processo eleitoral é: 
 
I - Estatuto da Entidade; 
II - Relatório de Atividades de 2019 ou 2020; 
III - Comprovante CNPJ; 
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IV - Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente; 
V - Oficio requerendo a participação no pleito 
indicando a categoria ao qual a entidade 
representa e a identificação do representante da 
Entidade no dia da eleição. 
 
§ 3º Os documentos necessários à habilitação ao 
pleito deverão ser enviados digitalizados, para o e-
mail: cedca.amapa@gmail.com. 
 
ARTIGO 4º - O Calendário do processo de escolha 
dos representantes da Sociedade Civil junto ao 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Amapá compreende o período de 
inscrição entre 29 de maio à 30 de junho de 
2021, considerando os seguintes procedimentos: 

 
I. Análise dos Pleitos para habilitação no dia 01 

e 02 de julho de 2021; 
II. Homologação das Inscrições no dia 05 de 

junho de 2021; 
III. Entrada de recurso de 06 de junho de 2021; 
IV. Divulgação do julgamento dos recursos dia 

07 de julho de 2021; 
V. Eleição no dia 09 de julho 2021; 

VI. Posse dos/as Conselheiros/as no dia 30 de 
julho 2021. 

 
ARTIGO 5º - O CEDCA / AP oferecerá suporte 
operacional para a realização do processo de 
escolha dos representantes da Sociedade Civil no 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
 
ARTIGO 6º - A responsabilidade pelos resultados 
do processo de escolha dos representantes das 
Organizações da sociedade civil no CEDCA / AP é 
das pessoas, entidades e organizações que desse 
processo tomam parte, observado o papel 
fiscalizador atribuído ao Ministério Público 
Estadual. 
 
ARTIGO 7º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

 
Macapá-AP, 27 de maio de 2021. 

 
 
 

Marineide Pereira de Almeida   
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Presidente do CEDCA/AP 

Decreto 2190/2019 
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