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Brasília, 20 de abril de 2021

Prezado(a) Parlamentar
Boa tarde!

Assunto: Reunião sobre a tramitação do Projeto de Lei 168/21

Desejos de encontrá-lo bem e com saúde.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  participa da composição de Conselhos de Políticas
Públicas  por meio de representantes de Pastorais  Sociais  e Movimentos Sociais.  Regularmente
realizamos reuniões com esses representantes para analisarmos a conjuntura política do País e
ouvirmos os desafios desses representantes nos espaços democráticos de direito.

Nesta semana fomos surpreendidos com a notícia  da tramitação do Projeto de Lei  168/21 de
autoria  da deputada Chris  Tonietto  (PSL-RJ)  que afasta a  competência  normativa do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e torna-o uma instância consultiva.
Criado pela Lei 8.242/91, o Conanda é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, com competência de elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente e de fiscalizar as ações de execução da política. O órgão é
composto por integrantes do governo e da sociedade civil. Sabe-se que a proposta será analisada,
em caráter conclusivo, pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e
de Cidadania.

No  nosso  entendimento  esse  PL  é  mais  uma  manobra  do  governo  federal  na  estratégia  de
desmonte dos conselhos de políticas públicas destruindo os espaços democráticos de participação
para a garantia dos direitos a todas as pessoas, especialmente as mais pobres.

Para  tratar  desse  assunto  e,  coletivamente,  discutirmos  uma  estratégia  para  enfrentar  esse
Projeto de Lei estamos convocando uma reunião para o dia 26 de abril, a partir de 15:30, com os
parlamentares que tem como bandeira a defesa dos direitos das crianças e adolescentes do
nosso país. Contamos com sua presença. Solicitamos a gentileza de confirmar a presença pelos e-
mails psocial@cnbb.org.br e aldiza@pastoraldacrianca.org.br .

Ficamos no aguardo e na torcida por uma resposta positiva.

Abraço fraterno

Dom José  Valdeci Santos Mendes
Bispo de Brejo/MA

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora/CNBB
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