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Apresentação 

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – Cedeca Glória de Ivone é uma organização sem fins 

econômicos, que atua há 11 anos na defesa intransigente dos direitos humanos de crianças e adolescentes e neste relatório 

político institucional apresenta um compilado das atividades desenvolvidas no ano de 2018.

Nesse ano as atividades focaram na formação de crianças e adolescentes para o exercício do direito à participação para 

promover esse direito e serem lideranças na comunidade na defesa dos direitos humanos. A Organização também esteve 

conectada com as famílias de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas para articulação e diálogo 

referente ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e incidência perante o Estado para o cumprimento das 

suas responsabilidades legais. 

O ano de 2018, ainda, oportunizou maior aproximação entre o Cedeca com outras organizações na defesa do meio ambiente, 

especialmente na preservação das águas que abastecem Palmas, bem como na visibilidade e fortalecimento do movimento 

HIP HOP, que é uma expressão da cultura popular. 

No campo organizacional e de gestão realizou, por meio do apoio da KZE/Misereor, duas auditorias internas, avançando na 

transparência financeira e apontando pela acertividade e probidade da prestação de contas.

Em 2018, apesar dos retrocessos políticos, o Cedeca se pôs na resistência com a certeza do fortalecimento da educação 

popular, protagonismo juvenil e da mobilização da sociedade civil para a construção de uma sociedade de dignidade às 

crianças e adolescentes.

É com fé na vida, fé nos homens, mulheres e crianças que seguiremos reafirmando nossa luta incansável por direitos humanos e 

pela democracia.
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Mais  
Participação 
O Programa Mais Participação foi criado em 
2015 e tem como principal objetivo garantir 
que a voz de crianças e adolescentes sejam 
ouvidas e consideradas pelo Estado e pela 
sociedade. As atividades desenvolvidas visam 

a formação política de crianças e 

adolescentes, com o intuito de empoderá-las, 

torná-las capazes de formular juízo próprio, e 
para participação genuína nos diversos 

espaços que ocupa. Para o desenvolvimento 

deste programa, ouvir e considerar a voz de 

crianças e adolescentes em todas as etapas é 

fundamental. Nesse sentido, a equipe de 
trabalho é integrada por adolescentes. 
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No ano de 2018 o Programa Mais Participação teve como 

principais atividades o projeto Promoção e Proteção dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, Reforma 

Política e Democracia no estado do Tocantins, o Circuito 

de Enfrentamento a violência sexual contra crianças e 

adolescentes, e o Selo Unicef, especificamente no que diz 

respeito ao Núcleo de Cidadania de Adolescentes, além 

da participação em eventos estratégicos para o 

desenvolvimento do Programa.  

Projeto Promoção e Proteção dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes, Reforma Política e Democracia 

no estado do Tocantins 
O projeto Promoção e Proteção dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes, Reforma 

Política e Democracia no estado do Tocantins é 

apoiado pela Misereor/ Katholische Zentralstelle für 

Entwicklungshilfe, tendo o período de execução de 01 de

As ações realizadas em 2018 compreendem: 

articulação e mobilização, circuito de formação política, 

acompanhamento de casos emblemáticos e audiência 

pública na comunidade. 

Articulação e mobilização; a ação se deu no 

sentido de firmar parcerias para fortalecer a realização 

do projeto e sensibilizar a comunidade para adesão. As 

atividades que compõe a ação foram as seguintes: 

35 reuniões com parceiros, dentre eles: Unitins; 

Faculdade Católica; Ministério Público Estadual; 

Defensoria Pública Estadual; Sistema S; Rede Nacional 

de Aprendizagem, Promoção Social e Integração - 

Renapsi; Centro de Integração Empresa Escola - CIEE; 

Secretaria Municipal da Educação - Semed; Escolas da 

Região Sul; Secretaria de Desenvolvimento Social - 

Sedes; Centro de Referência de Assistência Social - 

Cras e lideranças comunitárias; 

03 caravanas para inscrições no curso de Assessores/as 

Populares; 

25 reuniões de mobilização na comunidade alvo do 
projeto.  

setembro de 2017 a 31 de agosto de 2019. Seu principal 

objetivo é o empoderamento da comunidade e 

fortalecimento de seus direitos, tem como público alvo 

crianças e adolescentes, bem como adultos da região sul 

de Palmas - TO, local onde registram-se os maiores 

números de violência contra crianças e adolescentes e 

vulnerabilidade social.  



Circuito de formação política: esta ação foi 
realizada po r meio do curso forma tivo, em que foram 

abordadas as temáticas de direitos humanos e 

participação e poder popular, visando formar 

assessores populares crianças, adolescentes e adultos. 

O trabalho formativo com adultos se deu a partir da 

compreensão de que para promover a participação 

genuína de crianças e adolescentes os adultos 

precisam apoiá-los e fortalecê-los. Os resultados foram 

os seguintes:  

02 turmas de crianças e adolescente; 

31 encontros realizados com crianças e 

adolescentes; 

286 crianças e adolescentes participantes do 

processo formativo; 

153 crianças e adolescentes certificados como 

assessores populares; 

02 turmas de adultos formados;  

30 encontros realizados com os adultos; 

97 adultos participantes do processo formativo; 

74 adultos certificados como assessores populares. 



Acompanhamento de casos emblemáticos: a ação se 

deu por meio do acompanhamento de 6 casos 

emblemáticos definidos pelos assessores/as populares e 

atores da rede de proteção dos direitos de crianças e 

adolescentes articulados ao projeto para atuação 

exemplar. 

04 casos emblemáticos sistematizados e 

encaminhados para instâncias de defesa de 

direitos; 

05 reuniões com o Ministério Público e 03 reuniões 

com a Defensoria Pública para acompanhamento 

e encaminhamentos; 

03 visitas domiciliares e 01 institucional para 

conhecer e compreender a complexidade dos 

casos. 

Audiência pública na comunidade: com o objetivo de 

promover o diálogo entre a comunidade e o Estado 

sobre a situação das políticas públicas ofertadas na 

região Sul foram realizadas audiências públicas 

participativas.  

01 audiência pública no Cras Santa Bárbara, no dia 

30 de outubro de 2018; 

01 audiência pública participativa no Cras Taquari, 

no dia 05 de novembro de 2018. 



Atividades  de formação realizada  por assessores/as 

populares: com o objetivo de denunciar as violações de 

direitos na comunidade de Taquari, o Cedeca apoiou os/

as assessores populares na realização da atividade “Vem 

pra rua Taquari”, realizada no dia 08 de dezembro de 

2018. 

Circuito de Enfrentamento à violência sexual contra 

crianças e adolescentes: no dia 18 de maio, em parceria 

com a Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros e o 

grêmio estudantil, foi realizada uma caminhada 

formativa em Taquari, nomeada “Boca-a-boca”, para 

dialogar com a comunidade sobre a temática. 

Participaram da caminhada crianças e adolescentes 

assessores populares, conselheiros/as tutelares e 

integrantes do Cras Taquari. A caminhada foi finalizada 

na referida escola com apresentação de capoeira e 

roda de freestyle (rap livre). 



Selo Unicef 

 O Selo Unicef é um iniciativa do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) para estimular e reconhecer 

esforços dos municípios na garantia dos direitos de 

crianças e adolescentes. Dentre as atividades previstas 

no Selo está a criação do Núcleo de Cidadania de 

Adolescentes - Nucas, foi nesta atividade que o  Cedeca 

atuou em parceria. O programa mobilizou e apoio 

tecnicamente 87 munícipios inscritos no Selo, para 

implementação dos Nucas, alcançando os seguintes 

resultados: 

Participação no 1° Fórum Comunitário, em 19 de 

junho de 2018; 

Participação na 1°, 2° e 3° ciclos de 

capacitação em Palmas e Araguaína; 

Levantamento de contato dos 87 municípios;  

03 infográficos construídos para orientação dos 

procedimentos na implementação dos Nucas; 

60 munícipios com Nucas instituídos; 

25 municípios com Nucas instituídos com 

pendência; 

02 munícipios desistentes do Selo; 

970 adolescentes inscritos no U-report.  

Participação em eventos estratégicos  

Tendo em vista que é compromisso institucional garantir 

o espaço de fala de crianças e adolescentes nos

assuntos que lhes dizem respeito, os/as adolescentes 

participaram dos seguintes espaços:  

Caravana pelos Direitos da Criança e 

Adolescente, em 06 de junho de 2018. 

Encontro Regional Latino-americano da Sub 

Região Sul de Adolescentes, de 14 a 18 de 

novembro de 2018. 

IX Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, em 22 de novembro 

de 2018. 



Meio 
Ambiente 
É princípio do Cedeca a defesa e a 

preservação do meio ambiente para 

as presentes e as futuras gerações. 
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Em 2018 o Cedeca desenvolveu ações mais efetivas sobre a 

garantia do direito ao meio ambiente, dedicando um tópico 

exclusivo para o tema em seu planejamento institucional.  

Ainda, neste ano, a Organização passou a compor o 

Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e a Comissão 

Interestadual de Educação Ambiental do Estado do Tocantins 

e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas.  

Durante as formações do curso de Assessores Populares 

realizou diálogos com adultos sobre permacultura, 

regularização 

fundiária e o Plano Diretor de Palmas. Já com crianças e 

adolescentes, além do diálogo sobre permacultura, promoveu 

oficinas de produção de tintas naturais com posterior pintura 

de desenhos sobre o tema e uma oficina sobre produção de 

vídeo, na qual grupos de adolescentes produziram três vídeos 

sobre desmatamento, títulos de livros sobre meio ambiente 

existentes em uma biblioteca pública e preservação das 

águas. O resultado da última oficina foi apresentado na I 

Mostra Ambiental de Mini-Curtas do projeto de formação 

dos/as assessores.



Nessa direção, tem atuado firmemente com outros 

coletivos na defesa do Ribeirão Taquaruçu, que abastece a 

capital Palmas, o qual encontra-se ameaçado pelo 

desmatamento e agrotóxico. Neste aspecto participou na 

organização do I Abraço ao Ribeirão Taquaruçu, evento 

que percorreu as nascentes do ribeirão com programação 

cultural e de sensibilização sobre a preservação do entorno, 

dentre outras atividades, e também apoiou a veiculação de 

matérias e infográficos sobre a degradação das nascentes. 

Também atuou de forma conjunta na visibilidade da 

Ação Civil Pública movida por várias organizações do 

Tocantins contra o desmatamento e a utilização de 

agrotóxicos na Fazenda Maanaim, em Palmas. Conforme 

consta na Ação Civil Pública, as infrações ambientais 

podem impactar diretamente as bacias hidrográficas dos 

córregos Macacão e Taquaruçu Grande. Em decorrência 

dessa ação, a referida fazenda foi embargada. No site 

institucional do Cedeca está disponível um infográfico com 

as ações coletivas para a proteção das águas.



Justiça 
Juvenil 
A Justiça Juvenil visa promover a defesa e a 

consolidação dos direitos de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa, 

conforme Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) e a normativa 

internacional da qual o Brasil é signatário. As 

ações desenvolvidas são: monitoramento das 

unidades de privação de liberdade (CASE, 

CEIP e semiliberdade), mobilização e 

articulação das famílias e incidência política 

perante o estado. 
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Monitoramento das unidades de privação de liberdade 

  Para realizar o monitoramento dos direitos humanos de 

adolescentes inseridos/as nas unidades de internação do

Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) e Centro de 

Internação Provisória (CEIP) o Cedeca Glória de Ivone realiza 

visitas e encaminha denúncias aos órgãos que compõem o 

sistema de garantia de direitos humanos do Estado. 

  As violações nas unidades do sistema socioeducativo 

persistem, conforme denúncias das famílias dos adolescentes, 

“... eles continuam sofrendo violências institucionais, são 

alvos de spray de pimenta, agressões físicas e verbais e 

ameaças, que ao chegarem para fazer visita na unidade 

encontraram os filhos de castigo com hematomas pelo 

corpo e com muitas dores por terem sofrido agressões por 

parte de agente”, e que o filho "... foi agredido e ameaçado 

com arma dentro do Fórum enquanto esperava a hora da 

audiência, e esta exigiu que teria que ser realizado B.O  e o 

responsável pela unidade alegou que já havia sido feito, e 

sua intenção era fazer denúncia da agressão sofrida pelo 

filho, foi aconselhada a não “mexer com isso, que era melhor” 

e pensando no bem estar do filho não fez a denúncia. 

 Outras denúncias de famílias quando o filho  estava no 
CEIP “sofreu graves agressões e encontrou o filho em estado 
grave, 

com muitas dores pelo corpo e dor de cabeça,  olho roxo e 

avermelhado com risco de perder a visão e ao exigir que o 

adolescente fosse atendido, eles falaram que já tinha sido 

consultado e  que teria que comprar os medicamentos, entre 

eles,  colírio para o olho atingido e que, o pai do adolescente, 

comprou todos os medicamentos receitados para que o filho

tivesse melhora em seu estado de saúde e também que deixou

dinheiro com o coordenador para comprar frutas para o 
filho”. 

As atividades realizadas continuam não compatíveis com a 

proposta de socioeducação, pois não há atividades continua-

das e a escolarização não é articulada com a rotina do CASE e

 A alimentação continua de péssima qualidade, e 

segundo denúncia das famílias, os adolescentes deixam de 

comer por causa do sabor e gosto estranho da comida. 

 com a educação não tendo monitoramento e avaliação.

No ano de 2018 ocorreram agressões aos adolescentes pelos 

socioeducadores, incluive, vale destacar que estes não 

participam de formação continuada. 

 As meninas são invisíveis para o sistema, a uni-dade é 

inadequadae não há proposta de traballho voltada para 

fortalecer a autonomia das meninas.



    Em notícia veiculada em jornal local¹, diz que o cardápio 

servido nas unidades sofreu cortes por falta de pagamentos.

      A articulação das famílias dos/as adolescentes em 

cumprimento de privação de liberdade 

      O Cedeca acredita que a família é importante aliada 

no processo de cumprimento das medidas socioeducativas 

dos adolescentes, sendo para eles o referencial, o apoio e a 

proteção. Foi possível constatar o anseio das famílias para 

superar as dificuldades, bem como o desejo da manutenção 

dos vínculos familiares. Assim sendo, nada mais justo o nosso 

apoio a estas famílias que sofrem por verem seus filhos em 

privação de liberdade. O Cedeca é um ponto de apoio, no 

qual as famílias dos adolescentes socializam informações 

sobre o cumprimento da medida socioeducativa, tiram dúvi-

das fazem denúncias, solicitam apoio e sentem-se confiantes 

sabendo que podem contar com a Organização sempre que 

precisarem. 

      Foi pesando nessa relação que o Cedeca, em parceria 

com o Núcleo Especializado de Defesa da Criança e do 

Adolescente (Nudeca) da Defensoria Pública do Estado, 

promoveu no dia 11 de maio de 2018, no auditório da 

Defensoria, em Palmas, o primeiro Encontro das Famílias de 

Adolescentes que estão em cumprimento de medidas 

socioeducativa no Case, no Ceip e os que estão em 

cumprimento de medidas em meio aberto, com a 

participação de adolescentes e de familiares da capital e de 

outros municípios. 

      O objetivo foi promover a participação das famílias no 

processo socioeducativo por meio de orientação, 

fortalecimento e autonomia na luta em defesa dos seus direitos 

e dos direitos dos seus filhos. 

     Durante o diálogo, as mães reivindicaram tratamento 

mais humano e que fosse garantido o respeito aos direitos 

fundamentais como princípio básico da atuação dos Centros 

de Atendimentos. Tiveram a liberdade para relatar diversas e 

graves violações de direitos humanos de adolescentes e de 

seus familiares em dia de visita no Case. 

É importante acrescentar que os adolescentes esperam os 

alimentos que as famílias levam no fim de semana e muitos 

alimentos não podem entrar, sendo retidos na revista.

     No entanto, não há protocolo que determina os alimentos 

que podem ser entregues e consumidos na unidade, bem 

como a quantidade.

  A unidade não tem Projeto Político Pedagógico, 

regimento interno e Plano de Gestão de Conflitos.

       As visitas dos familiares é vexatória.

¹Por falta de pagamento, cardápio servido no Case de Palmas sofre cortes. Acesso em: https://www.jornaldotocantins.com.br/editorias/vida-urbana/por-falta-de-pagamento-card%C3%A1pio-

servido-no-case-de-palmas-sofre-cortes-1.1656159



Vale destacar, que os desafios da Justiça Juvenil em 2018 

foram: articular e mobilizar os familiares para luta por 

direitos, provocar o estado para efetivar as adequações das 

unidades às regras do SINASE, incidir pelo protagonismo 

dos/das adolescentes e exercer o controle social para 

execução do projeto político pedagógico nas unidades de 

privação de liberdade. 



Financeiro 
A prestação de contas visa dar transparência 

e tornar público todos os processos financeiros, 
bem como os gastos e investimentos 
efetuados com os projetos administrados pelo 
Cedeca.
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No ano de 2018 o Cedeca cumpriu 
 com o que prevê item III 

do Artigo 44 do estatuto da Organização que é a realização 

de uma auditoria independente.

        Além disso,  realizou, como todos os anos anteriores, a 

Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas.
No último ano a Organização executou quatro projetos: 

Proteção dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, 

Reforma Política e Democracia no Estado do Tocantins 

Apoio: KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE FUR ENTWICKLUNGSHILFE- 

MISEREOR (Alemanha) 

Apoiar o curso de formação de assessores populares   

Apoio: Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas 

(CEPEMA) 

Fortalecimento institucional 

Apoio: Projeto Palmas para Todos (Bélgica) 

Fortalecimento da participação de adolescentes e jovens no 

selo UNICEF – Tocantins 

Apoio: Unicef 

RECEITAS 

R$ 231.102,79 

Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas 

R$10.000,00 

R$ 16.462,84 

R$ 17.000,00 



DESPESAS 

MISEREOR 

Pessoal..........................................................................R$ 126.431,81 

Atividade do Projeto..................................................... R$ 25.655,00 

Auditoria Externa.............................................................R$ 4.800,00 

Despesas bancarias........................................................R$ 4.133,98 

Saldo...............................................................................R$ 70.082,00 

UNICEF 

Consultora........................................................................R$ 4.500,00 

Mobilizadora....................................................................R$ 5.200,00 

Combustivel.....................................................................R$ 3.400,00 

Passe coletivo.....................................................................R$ 200,00 

Ajuda de custo Profissional de comunicação...............R$ 500,00 

Banner Virtual.....................................................................R$ 300,00 

Fotocopias..........................................................................R$ 400,00 

Aluguel.............................................................................R$ 2.000,00 

Telefonia...........................................................................R$ 2.006,71 

Digitador (a).......................................................................R$ 415,00 

Saldo ......................................................................................R$ 0,00 

PALMAS PARA TODOS 

Contratação de 1 (um) técnico..................................R$ 13.000,00 

Despesas bancarias..........................................................R$   950,00 

Operação de Câmbio....................................................R$ 2.512,84 

Saldo ........................................................................................R$ 0,00 

CEPEMA 

Telefonia e internet..........................................................R$ 2.243,49 

Aluguel..............................................................................R$ 2.000,00 

Combustivel........................................................................R$ 580,00 

Agua......................................................................................R$ 11,93 

Energia..............................................................................R$ 1.340,28 

Passe Coletivo.....................................................................R$ 600,00 

Material Pedagógico......................................................R$ 1.740,12 

Lanche.................................................................................R$ 963,32 

Manutenção site CEDECA................................................R$ 200,00 

Despesas bancarias...........................................................R$ 220,00 

Saldo ........................................................................................R$ 0,00 



Fortalecimento 
Institucional 
O objetivo é gerenciar o planejamento, 
apoiar a logística para a execução das 

atividades e administrar a comunicação 
interna e externa do Cedeca.
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Neste contexto, foram expedidos aproximadamente 120 

ofícios, sendo que a maioria deles foram referentes ao projeto 

Promoção e Proteção dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes reforma política e democrática do estado do 

Tocantins, outros para a mobilização na realização dos 

eventos, bem como também para dar visibilidade e exigir das 

autoridades cabíveis as situações de violações de direitos de 

crianças e adolescentes. Foram recebidos aproximadamente 

20 ofícios de instituições parceiras, dando retorno de ofícios e 

informando situações reais de crianças e adolescentes que se 

encontram em unidades de acolhimento, acompanhados e 
monitorados pelo Cedeca. Como também realizamos cerca 

de 75 reuniões e tivemos participação em cerca de 30 eventos 

de exemplo seminários e palestras.   

Quanto a assessoria de comunicação do Cedeca, esta 

atua na promoção da imagem da Organização por meio de 

produção de conteúdo para os canais de comunicação 

institucionais, relacionamento com a imprensa, apoiadores e 

patrocinadores. 

De acordo com o Twitter Analytics, os tweets do Cedeca 

tiverem mais de 14 mil impressões no ano de 2018. No 

Facebook, as publicações alcançaram mais de 27.900 pessoas. 

Nos veículos da imprensa regional, as mídias espontâneas 

resultaram em mais de 70 menções em sites de notícias, sete 

entrevistas para emissoras de televisão, três entrevistas para 

rádio e seis menções em jornais impressos. 

No mês de setembro promoveu uma roda de conversa 

interna sobre suicídio com o foco de como ajudar os 

adolescentes que buscam a equipe. Ainda naquele mês, 

participou de uma oficina para jornalistas da região Norte 

sobre a campanha Criança é Prioridade nas Eleições de 2018, 

em Belém (PA). 

Durante todo o período da campanha eleitoral, articulou 

reuniões com os candidatos e a candidata ao governo do 

Tocantins para a assinatura dos termos de compromisso com a 

Primeira Infância, iniciativa que aconteceu em todo o Brasil 

pela Rede Nacional Primeira Infância, e outro de execução do 

Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescentes do Tocantins. 

No projeto Promoção e proteção dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes, reforma política e democracia no 

estado do Tocantins produziu dois informativos online sobre 

suas atividades e dois vídeos com os melhores momentos do 

curso assessores/as populares para adultos. No aniversário do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) produziu uma 

série de posts com as vozes dos adolescentes de Palmas sobre 

diversos temas. No final de 2018, produziu um informativo com 

os principais resultados do trabalho da organização e enviou 

aos seus apoiadores no estado e internacionalmente. 

Na incidência política assinou quatro notas públicas com 

os temas: violência nas batalhas de rima, responsabilização 

de um vereador de Palmas sobre um áudio a favor da 

pedofilia, apoio à Casa da Mulher 8 de Março e tortura no 

Centro de Atendimento Socioeducativo (Case). 

Nesse ano, a atuação da Organização foi referência na 

monografia “A garantia do direito à educação no sistema 

socioeducativo por meio do exercício do controle social do 

Cedeca” da conclusão do curso de Serviço Social. Além 

disso, foi entrevistado para o documentário nacional Na Força 

da Lei e no documentário “Agente Sociais em Cena” de 

conclusão do curso de Jornalismo.



Ainda em 2018, o Cedeca permaneceu participando dos 
seguintes espaços:

Fórum Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes;
Fórum Tocantinense para a Prevenção e Erradicação 

do Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem – FETIPA;
Movimento Estadual de Direitos Humanos - MEDH; 
Juventude Unida Pela Vida na Amazônia;
Rede Nacional Primeira Infância - RNPI; 
Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual (Região 

Norte);
Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens Pela 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil;
Comissão Intersetorial para elaboração do Plano 

Estadual de Conivência Familiar e Comunitária;
Fórum Estadual de Mudanças Climáticas - FEMC;
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do 

Estado do Tocantins - CIEA-TO;

Vale destacar ainda que a Organização participou de 
assembleias e reuniões da RNPI, do MEDH e da Associação 
Nacional dos Centro de Defesa dos Direitos da Criaça e do 
Adolescente - Anced.

Comissão de Participação de Adolescentes - CPA;
Comissão Intersetorial do Selo Unicef;
Comissão de Apoio ao Fórum DCA Nacional - CAF;
Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago da Palmas.




