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RESUMO 
 
O artigo versa sobre a questão da criança e o adolescente e 
suas violações na atualidade. Assim o estudo apresenta o 
mapeamento das instituições que compõem o Sistema de 
Garantias dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes – 
SGDCA, com base em resultados expostos na dissertação de 
mestrado do Programa Sociedade e Cultura na Amazônia, no 
sentido de colocar em evidência as medidas de política pública 
que fazem frente às violações dos direitos das crianças e dos 
adolescentes em Manaus.  
 
Palavras-chave: Criança e adolescentes. Sistema de Garantia 
dos Direitos. Política Pública. 
 
ABSTRACT 
 
This article verses about the question of the child and the 
adolescent and its violations nowadays, this way the study 
presents the mapping of the institutions that compose the 
System of Guarantees of the Children and Youth Rights – 
SGDCA, based on results exposed on the master’s dissertation 
of the Society and Culture on Amazon Program, in the sense of 
put in the highlight the measures of public policy that face the 
violations of the rights of the children and youth in Manaus. 
  
Keywords: Children and Youth. System of Rights Guarantee. 
Public Policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
A inclusão dos direitos da criança no corpo da Carta 
constitucional e a aprovação do Estatuto da criança e do 
Adolescente (ECA) resultam de um processo de 
emancipação política. Essa nova legislação revoluciona, 
abolindo termos e práticas características da tutela e da 
segregação historicamente imposta à infância pobre. 
 

Aline de Carvalho Martins, 2006. 

 

A infância e adolescência no Brasil estão sob o signo da cidadania? Sabe-se que o 

Brasil possui uma população de 190 milhões de pessoas, dos quais 60 milhões têm menos 

de 18 anos de idade, o que equivale a quase um terço de toda a população de crianças e 

adolescentes da América Latina e do Caribe. São dezenas de milhões de pessoas que 

possuem direitos e deveres e necessitam de condições para se desenvolverem com 

plenitude todo o seu potencial. 

A região Norte possui 5,7 milhões de crianças e adolescentes e inúmeras são as 

violações que as afetam. De acordo com o disk-denúncia (100), o Amazonas encontra-se 

em terceiro lugar no ranking nacional de denúncias de violações dos direitos da criança e do 

adolescente por população. Segundo o Mapa da Violência contra crianças e adolescente 

(2012), e dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN - 

do Ministério da Saúde, no ano de 2011, foram registrados 39.281 atendimentos na faixa 

etária entre 1 a 19 anos idade, o que representa 40% do total de 98.115 atendimentos 

computados pelo sistema. Só no Amazonas, o número de crianças e adolescentes que 

sofreram algum tipo de violência alcança o total de 2.025. Dentre os principais tipos de 

violações dos direitos das crianças e dos adolescentes têm-se na cidade de Manaus no 

período de 2012 à 2013: violência sexual 2.401 (duas mil quatrocentos e um); Lesão 

corporal 722 (setecentos e vinte e dois); Ameaças 718 (setecentos e dezoito), entre outros.  

Do exposto, inúmeras questões emergem no decorrer dessa investigação, quais 

sejam: Que medidas de políticas públicas estão sendo efetivadas no enfrentamento das 

violações dos direitos das crianças e os adolescentes? Este artigo é um e recorte da 

pesquisa de mestrado, que tem como titulo: Infância e Adolescência Sob Análise: Um 

Retrato das Principais Violações de seus Direitos na Cidade de Manaus, e teve como um 

dos seus objetivos mapear as instituições que compõe o Sistema de Garantia dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – SGDCA, além disso, a temática em tela e trabalhada de 

forma indissociável com o Programa de Extensão Universitária – Programa Observatório 

dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes - PRODECA que prima pela difusão e defesa 

dos direitos da criança e do adolescente no Estado do Amazonas, bem como faz parte da 



 
 
 

                  

linha de pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Processos de Trabalho em Serviço 

Social na Amazônia. 

 

2. A POLÍTICA PÚBLICA PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO BRASIL: 

CAMINHOS E DESCAMINHOS NA ATUALIDADE 

 

A política Social está intimamente relacionada aos modelos de estado de bem-estar 

social ao cidadão, além de se constituir um dos objetos de reivindicação dos mais diferentes 

movimentos sociais para conter os impactos deletérios da relação contraditória entre capital 

e trabalho, cuja intenção perpassa por dois ângulos históricos. Debater acerca da política 

social em uma sociedade capitalista é buscar o caráter histórico das lutas de classe. A 

emergência de tais políticas foram ações exclusivas do Estado para responder as demandas 

da burguesia na tentativa de manter a hegemonia, tendo como pano de fundo as muitas 

pressões e lutas por parte da classe trabalhadora, que se reconheceu enquanto oprimidos e 

explorados, tendo apenas sua força de trabalha como mercadoria para dispor.  

Sendo assim, ao se falar de política pública para a infância e adolescência, deve-se 

refletir nas múltiplas violações dos direitos desse segmento na sociedade capitalista, para 

exigir respostas por parte do Estado por meio das políticas públicas direcionadas para este 

segmento.  

A Constituição Federal de 1988 institui a seguridade social brasileira, que instaurou 

um conjunto de garantias aos cidadãos à segurança e proteção por meio de assistência e 

recursos necessários para os momentos de infortúnios. Porém somos cientes que o 

processo de desmonte da seguridade social brasileira passa por uma análise econômica e 

política dos investimentos para essa área.  

Falar de seguridade social remete-nos a justiça social e cidadania. Sendo assim, no 

que diz respeito à Criança e ao adolescente existe uma legislação social sobre proteção, 

matéria essa que deve ser discutida pelos Estados, União, municípios e Distrito Federal. 

Para tanto é necessário uma Política de Atendimento de Direitos da Criança e do 

Adolescente. “Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 

far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, 

da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.”  

Essa política possui três linhas de ação (art. 87 do ECA): Política Sociais Básicas; 

Política de Assistência Social e Proteção Especial. Tais linhas de ação abrange de modo 

distinto cada situação sem perder o caráter de universalidade, visa dar um plus na garantia 

dos direitos, tendo em vista a impossibilidade de algumas famílias promoverem a proteção 



 
 
 

                  

das crianças e adolescentes, essa política tenta de forma dialética corrigir as desigualdades 

existentes com relação à falta de proteção para como esse segmento. 

O ECA é divido em duas partes: Livro I – Parte Geral - Detalha os Direitos 

Fundamentais da criança e do adolescente tais como: a vida, à saúde, à alimentação; a 

educação, à cultura, ao lazer e à Profissionalização; á dignidade, ao respeito, à liberdade e 

à convivência familiar e comunitária. Livro II – Da política de Atendimento - Detalha a 

Política de Atendimento - a qual inclui um conjunto de ações que visam garantir os direitos 

das crianças e dos adolescentes, através das entidades de atendimento que desenvolvem 

programas de proteção ou programas sócio-educativos e são fiscalizadas pelo Poder 

Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar, para registrar se há ou não irregularidades 

que resultem na violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

O ECA foi pensado na perspectiva de proteção integral, levando em consideração 

todos os possíveis equívocos históricos engendrado na história da infância, tal proteção 

integral propõe e insiste nas mudanças culturais. Do exposto, o desafio é materializar essa 

política de atendimento em um sistema articulado que possa garantir os direitos humanos 

das crianças e dos adolescentes na atualidade, visto que esse sistema objetiva traduzir de 

forma mais organizada o que está expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente para 

efetivação dos direitos da população infanto-juvenil.  

 

3. O SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES - SGDCA SOB ANÁLISE. 

 

O SGDCA é uma forma de pensar articulada uma rede de garantia dos direitos das 

crianças e dos adolescentes cuja responsabilidade é dos Governos municipais, estatuais e 

Federal em conjunto com instituições não governamentais. “Art. 1º O Sistema de Garantia 

dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se na articulação e integração das 

instâncias públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos 

normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a 

efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, 

Distrital e Municipal.”  

Seus eixos são vitais para a efetividade do Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, visto que cada um exerce uma função sem perder o que há de 

melhor: formação da REDE de atendimento. O Eixo de defesa emprega os seguintes 

instrumentos para efetivar seus procedimentos: Ações judiciais: habeas corpus, mandado de 

segurança, ações criminais, ação civil pública; Procedimentos e medidas administrativas: 

apuração de irregularidade em entidades de atendimento, apuração de infração 



 
 
 

                  

administrativa às normas de proteção, fiscalização de entidades, multas, 

suspensão/fechamento de atividades; Mobilização social e medidas sociopolíticas: pressão 

popular legitima. O segundo eixo é Controle Social tem como finalidade se reportar à 

vigilância dos cumprimentos dos preceitos constitucionais estabelecidos pelas leis do país. 

É um eixo de relevância para estabelecer relação do governo com a sociedade, ou seja, o 

poder público não-institucional, o cidadão possui a possibilidade de se posicionar diante de 

questões que envolva a temática da infância dentro de todas as esferas governamentais. O 

Terceiro eixo Promoção de Direitos tem por finalidade deliberar e formular políticas de 

atendimento de direitos, garantindo assim acesso aos serviços para esta população, este 

eixo tem um dever ético com a criança e o adolescente, pois ele promoverá ações 

prioritárias dos direitos básicos como: saúde, assistência social, educação. 

O Sistema de Garantia dos Direito da Criança e do Adolescente articular-se-á com 

todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, especialmente nas 

áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, 

orçamentária, relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da diversidade. 

Conclama-se uma nova gestão para os direitos das crianças e adolescentes, pois se 

exige “uma interação de espaços, instrumentos e atores no interior de cada um dos eixos 

[...] uma interação complementar e retroalimentadora entre os três eixos”. (GARCIA,1999) 

Sobre essa questão o tópico abaixo deslinda sobre a cidade de Manaus, tendo como 

objetivo mapear as instituições que compõe os eixos do Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

 

4. A CIDADE DE MANAUS E ATENÇÃO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE: 

MAPEANDO  INSTITUIÇÕES QUE COMPÕE O SISTEMA DE GARANTIAS DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS DOS 

ADOLESCENTES. 

 

Município de Manaus que compõe essa grande hileia de cores, pessoas sendo de 

um verde estonteante, tal município é a capital do Amazonas e o principal centro econômico, 

político e social da região norte. Cidade histórica conhecida como “Coração da Amazônia” e 

"Cidade da Floresta". Atualmente seu principal motor econômico é o Pólo Industrial de 

Manaus - PIM.   

Situada no meio da floresta tropical e tem confluência os rios Negros e Solimões. 

Segundo o IBGE (2011) é a cidade mais populosa da Amazônia, com um total de 1.832.423 

habitantes, Manaus esta dividida em 06 (seis) zonas sendo elas: Distribuição da população 

pelas seguintes zonas geográficas: na Zona Norte (282.083 habitantes); Zona Sul, 



 
 
 

                  

(292.873); Zona Oeste (214.075); Zona Centro Sul (123.987); Zona Centro Oeste (141.022); 

Zona Leste (340.453); e Zona Rural, com 11.348, habitantes de acordo com o  Atlas 

Municipal de Desenvolvimento Humano (2006).    

Do exposto, o quadro abaixo apresenta o Mapeamento das instituições que compõe 

o eixo de Promoção do SGDCA em Manaus: 

 

INSTITUIÇÕES PROGRAMAS/ENDEREÇOS 

Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos (SEMASDH) 

Departamento de Proteção Social Básica - Av. Ayrão, esquina com a Av. 
Ferreira Pena. S/nº, Centro- CEP- 69025-005(92) 3215-3885 (92) 3215-
2322-4620 

Departamento de Proteção Social Especial - Av. Ayrão, esquina com a Av. 
Ferreira Pena. S/nº, Centro- CEP- 69025-005(92) 3215-3885 (92) 3215-
2322-4620 

Departamento de Direitos Humanos - Av. Ayrão, esquina com a Av. 
Ferreira Pena. S/nº, Centro- CEP- 69025-005(92) 3215-3885 
(92) 3215-2322-4620 

Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (CREAS) 

 
 

PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos, com atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, 

idosos (as) e famílias com as mais variadas formas de violência e demais 
violações de direitos. 

PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que tem como 

objetivo retirar as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos da situação de 
trabalho. 

Serviço Especializado em Abordagem Social com funcionamento em 

unidade específica referenciada ao CREAS. Realiza, entre outros 
serviços, a busca ativa de crianças e adolescentes em situação de rua, 
mendicância, exploração sexual, entre outras. 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosos (as) e suas Famílias realizando atendimento inicial, 

encaminhamentos, monitoramentos e parcerias com a rede de 
atendimento específica. 

LA / PSC – Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – 
LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC. Este serviço 

objetiva acompanhar adolescentes em execução das medidas sócios 
educativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 
Comunidade, conforme o artigo 112 inciso III e IV do Estatuto da Criança 
e Adolescente. 

CREAS POP – Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 
Rua com funcionamento na unidade específica que se destina a acolhida 

de pessoas adultas, idosos (as) e deficientes físicos que utilizam as ruas 
como espaço de moradia e/ou sobrevivência. 

 
 
 

Centro de Referência 
Assistência Social - CRAS 

Alfredo Nascimento - rua 08 nº 13 3646-4857 

Cidade Nova - Rua C, Q/67, nº 48, Conj.Fcª Mendes 3636-3849 

Terra Nova - Av. Itapemirim,nº 230 - 3641-2612 

Mutirão - Rua. 04, Qd/05, nº 85 3214-6081 

Nossa Senhora da Conceição - Rua.Águas Marinhas ,nº.142 - 3631-7245 

Cachoeirinha - Av.Carvalho Leal,s/nº - 3631-8607 

Betânia - Rua.São Lázaro nº.26 - 3237-7678/3215-9001 

Crespo - Rua.Magalhães Barata,  Bc. Olaria s/nº - 3214-3307 

Compensa I - Rua da indústria nº 20 - 3671-4767 

Compensa II - Rua da Prosperidade s/nº - 3673-5053/3225-2688 

Glória – rua São Bento, s/nº. - 3625-8620 / 3625-6033 



 
 
 

                  

Alvorada I - Rua Professor Abílio Alencar, s/n. - 3238-9505 

Alvorada III - Rua 13, s/nº. - 33239-2003 

Redenção - Rua Olinda com Bagé, s/nº. - 3654-7775 

União - Rua Barreirinha, nº18. - 3634-5078 

Jorge Teixeira - Rua01 s/nº, próx. A Av.Itaúba - 3638- 6057 

São José III - Rua 04, s/nº. - 3639-7996 

São José IV - Rua Marginal, s/nº. 

Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente 

Av. Cel. Teixeira, nº 7995- Bairro: Nova Esperança/ CEP: 69037-
473(92)3655-0500. 

Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS 

Av, Perimental, S/nº- Bairro Parque Dez de Novembro/ CEP: 69055-
04092) 3643-8400 

Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMSA 

Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº1695, Adrianópolis/ CEP: 69057-
001(92)3236-8092 
(92)3632-2536 

Secretaria Municipal de 
Educação 

Av. Mário Ypiranga Monteiro, Nº 2549 Parque 10 de Novembro/ CEP: 
69057-002  

Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS 

Rua Borba n° 1084 no bairro Cachoeirinha, próximo ao Terminal T2 (92) 
3214 2250 (92) 8427- 5518. 

Quadro 01: Mapeando o Eixo de Promoção – Manaus, 2014.  
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Promover direitos por meio de políticas de atendimento é de suma importância em 

uma sociedade desigual, contudo quando esses direitos não são respeitados? Quando as 

políticas por meio de seus programas, projetos, ações e serviços não atingem os seus reais 

mandatários? O que fazer? Nesse terreno adentra-se ao eixo de defesa. Assim, explicita-se 

que as instituições que compõe esse eixo: Ministério Público; Juizado da Infância e 

Juventude; Delegacia Especializada na Infância e Juventude. Sabe-se que o eixo da defesa 

visa: a) acesso à justiça; b) busca cessar violações, e, c) punir os agressores. Temos como 

alguns atores deste eixo: Juiz, Ministério Público (promotor); Defensoria Pública; Conselho 

Tutelar; Centros de Defesa e Segurança Pública. Explicita-se que neste eixo um dos 

principais órgãos é o Conselho Tutelar, visto que esse órgão articula-se de forma direta 

com a sociedade, além de funcionar como um “guardião” do funcionamento da política de 

atendimento às crianças e os adolescentes, bem como em casos de violações dos direitos 

desse segmento. Sendo assim, essa investigação optou pelas seguintes instituições que 

compõe o SCDCA em Manaus de acordo com o Mapeamento exposto no quadro abaixo: 

 

INSTITUIÇÕES PROGRAMAS/ENDEREÇOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro – Sul - Avenida André Araújo, nº. 119 – Aleixo – CEP 69060-000. Ponto de 

Referência: próximo à Pemaza autopeças. Telefone/Fax: 3611-5208 – Corporativo: 
8844-5619 

Norte - Rua Curió, nº 101 – Cidade Nova I – CEP 69069-010 Ponto de Referência: 

Atrás da Escola Aldeia do Conhecimento Telefone/Fax: 3641-9723 – Corporativo: 
8844-5646 

Centro Oeste - Avenida Desembargador João Machado, nº. 4444 – Alvorada I – 

CEP /69044-000. Ponto de Referência: onde funcionava o FOMEZERO 
Telefone: 3238-3216 – Fax: 3214-2082 – Corporativo: 8844-5626  



 
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conselho tutelar2 

Oeste - Rua São Bento, nº. 72 – São Jorge – CEP:69033-000 / Ponto de 

Referência: em frente à Praça Vitória Régia / Telefone: 3214-8100 – Fax: 3671-
2694 

Leste I - Avenida Grande Circular, nº. 5613 – São José I – CEP: 69085-000. Ponto 

de Referência: Próximo ao Ginásio Poliesportivo Zezão / Telefone: 3249-7380 Fax: 
3249-7415 – Corporativo: 8844-5628  

Leste II - Avenida Autaz Mirim, 6948 – Tancredo Neves- CEP: 69087215 . Ponto de 

Referência : em frente a Policlínica Zeno Lanzine / Telefone: 3681.7226  

Rural  - Avenida Kaco Caminha nº. 273 – São Geraldo. Ponto de Referência: ao 

lado da PEMASA / Telefone: 3214-3606 – Corporativo: 8844-5640 

Sul I - Rua: Borba nº1415, – Cachoeirinha CEP69065-030 Ponto de Referência: 

Próximo ao café do Norte Fone: 3663-9556     – Corporativo: 8844-5638 

Sul II - Rua Nova, s/nº - São Lázaro. 
Ponto de Referência: atrás da Vila Militar da Base Aérea Telefone: 3214-3608 – 

Fax: 3214-3607 – Corporativo: 8844-5607 

 
Juizado da Infância e 
da Juventude 

Juizado da Infância e Juventude de Ato Infracional - Centro Integrado de 
Atendimento Inicial ao Adolescente Infrator  - Antiga Estrada dos Franceses, ao 
lado do balneário do Fast Clube 
Rua Desembargador João machado, s/n – Alvorada - (92) 3654-4347 

Juizado da Infância e Juventude Cível - Av. Paraíba,s/n, Bairro São Francisco 
Manaus 69.079-265 - (92) 3303-5080 / 5181 Secretaria (Provisório) /3303-5267 
(Coordenadoria da Infância e Juventude) / 3303-5285 (Serviço Social) - Térreo - 

Fórum Henoch Reis 

Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas 

 

Rua Maceió, nº 307 - Nossa Senhora das Graças. CEP: 69.053-135 - PABX: 3633-
2955 / 2986 – FAX: 3234-3097 

Ministério Público Av. André Araújo nº140, Bairro Aleixo/(CEP: 69069-001 92) 3216-9254 

Secretaria de 
Segurança Pública 

Delegacia Geral da Polícia Civil  Estado do Amazonas – Avenida Pedro Teixeira, 
Bairro – D. Pedro – Fone: 3214-4206, CEP: 69040-000. 

Delegacia Especializada de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente – 
DEAPCA-AM – Rua 06 Q.07, Conjunto Bela Vista – Bairro – Planalto 

Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracional – DEAAI – Av. 
Desembargador João Machado, s/n Bairro -  Alvorada I 

Quadro 02: Mapeando o Eixo de Defesa – Manaus, 2014.  
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Dando prosseguimento, no que tange as instituições que compõe o eixo do controle 

social do SGDCA ressalta-se que os Conselhos de Direitos constituem-se uma novidade no 

campo da gestão das políticas sociais. Além disso, “a institucionalização dos conselhos dá 

continuidade e eficácia à ação dos movimentos sociais”. Esse eixo trata do 

acompanhamento, avaliação e monitoramento das políticas para a infância e adolescência, 

pois o controle popular por meio dos conselhos de direitos se dá à medida que esses 

espaços são deliberadores de políticas públicas para a infância e adolescência. 

O CMDCA, organismo que perpassa tanto o eixo do controle social defesa é um 

elemento de vital importância para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

pois sabemos que é por meio dos conselhos que passam todas as questões acerca da 

democracia em nossa sociedade. 

Sobre a história do CMDCA pode-se afirmar que ele é um órgão colegiado 

normativo, deliberativo e controlador da política municipal de promoção, de atendimento e 

                                            
2 Dado do mapeamento dos Conselhos Tutelares foi retirado da Pesquisa de iniciação cientifica - 
PIBIC/SA186/2014 - intitulada: O retrato das múltiplas violações de direitos das crianças e dos 
adolescentes em Manaus. 



 
 
 

                  

de defesa dos direitos da criança e do adolescente e das ações governamentais e não 

governamentais tem o seu funcionamento regulado por seu regimento interno, vinculado à 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), é integrado por 

09 representantes do Poder Executivo, assegurada a participação dos órgãos executores 

das políticas sociais básicas na área de Assistência Social, Educação, Saúde, Economia, 

Comunicação Social. Os representantes de entidades não governamentais serão eleitos em 

fórum próprio, pelo voto das entidades participantes do (FEDDCA) e em funcionamento no 

município há, no mínimo, um ano e que estejam devidamente cadastrados e com a inscrição 

de seus programas atualizados no CMDCA, observado o quórum mínimo de dois terços, 

sendo 09 representantes conforme Decreto n° 1.045, de 15 de junho de 2011. 
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INSTITUIÇÕES ENDEREÇOS 

Secretaria Municipal de Finanças - 
SEMEF 

Sede da SEMEF - Av. Brasil, nº 2971 – Compensa 
CEP: 69036-110 - Telefone: (92) 3625-5700 
Fax: (92) 3625-5683 

Procuradoria Geral do Município - 
PGM 

Av. Brasil, Nº 2.971- Compensa - Cep – 69036-110 
- Tel: (92) 3625-8532 

Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSA 

Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº1695, Adrianópolis/ 
CEP: 69057-001(92)3236-8092(92)3632-2536 

Secretaria Municipal de 
Comunicação - SEMCOM 

Av. Brasil, Nº 2.971- Compensa - Cep – 69036-110 
- Tel: (92) Gabinete: (92) 3625-6836 Redação / 
Setor Impresso: (92) 3625-6908 - Redação / Setor 
TV: (92) 3625-6921 - Redação / Setor Rádio: (92) 
3625-6942 E-mail: semcom@pmm.am.gov.br. 

Secretaria Municipal de Educação - 
SEMED 

Av. Mário Ypiranga Monteiro, Nº 2549 - Parque 10 
de Novembro - Entrada p/ Vila Amazonas - Cep: 
69050-030 - Fone:(92)3632-2054 

Secretaria Municipal de 
Administração - SEMAD 

Rua São Luiz, 416 - Adrianópolis - CEP: 69057-
250 - Manaus - Amazonas - email: 
semad@pmm.am.gov.br 

Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos - 
SEMASDH 

Av. Ayrão, esquina com a Av. Ferreira Pena. S/nº, 
Centro- CEP- 69025-005(92) 3215-3885 (92) 3215-
2322-4620 

Secretaria Municipal de Desporto e 
Lazer - SEMDEJ 

Alameda Cosme Ferreira, Nº 871 - Coroado II - 
Mini Vila Olímpica do Coroado. Fone: 3638-8715. 
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Aldeias Infantis SOS Brasil 
R. Professora Cacilda Pedroso - 600 CEP: 69048-
340 Manaus - AM Tel: (92) 3342-7518 - e-mail: 
manaus.am@aldeiasinfantis.org.br 

Instituto de Assistência à 
Criança e Adolescente Santo 
Antônio - IACAS 

Rua José Tadros, 658 – Santo Antônio – 
Manaus (AM)(92) 3637-0485 (92) 9222-9682/ (92) 
9976- 9773 – iacascrianca@yahoo.com.b 

Grupo de Apoio à Criança com 
Câncer no Amazonas - GAAC/AM 

Rua Rita Gama Barros, nº 3, no conjunto Kíssia, 
bairro Dom Pedro I, zona Oeste de Manaus. 
Inf.: (92) 3656-1811 ou 3238-826 

Oficina Escola de Lutheria da 
Amazônia - OELA 

Rua 22, Quadra O, Nº. 8. Conj. São Cristóvão - 
Zumbi II - Manaus-Amazonas - 69084-580 Brasil - 
Telefone: (92) 3644-5459 / 3638-2667 

Lar Fabiano de Cristo 
R. Projetada, 2 - Redenção, Manaus - AM, 69047-
000 Telefone:(92) 3654-3213 

A Associação para o 
Desenvolvimento Coesivo da 
Amazônia – ADCAM  

ADCAM - Associação para o 
Desenvolvimento Coesivo da Amazônia - CNPJ: 
05.555.099/0001-01 - Rua Leonora Armstrong, 
nº09 - Fone: (092) 3249-9500 - São José IV - 
Manaus - AM – Brasil.  



 
 
 

                  

Sociedade Espírita de 

Assistência Nosso Lar 

Rua Itarané, nº 191, Conj. Amazonino 
Mendes - CEP: 69099-775 - Ponto de referência: 
Antiga rua 89. Próximo ao 27º DIP. - TEL: 3636-
0314 / 9285-6679 (Eliana) E-mail: 
amnossolar@yahoo.com.br 

 

Inspetoria Salesiana 

Mssionária do Amazonas/Pró-

Menor Dom Bosco.  

Av. J, nº 2, Alvorada II -Ponto de Referência: 
Próximo a DERF (Delegacia Especializada em 
Roubos e Furtos) -Tel: 3656-3460 / 3238-1103 / 
8116-1695 (Humberto) / 8115-6830 (Galvão – 
Adm.) - E-mail: promenor@isma.org.br  

 

Quadro 03: Mapeando o Eixo de Controle Social – Manaus, 2014.  
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Os quadros acima apresentam o mapeamento das instituições que compõem a 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente na cidade de Manaus. 

Trabalharemos por eixo do SGDCA: proteção, defesa e controle social.  A finalidade de 

fazer um mapeamento das instituições do SGDCA é para se ter uma visão da totalidade 

entendo que o sistema é estratégico e tem a finalidade de promover, defender, 

responsabilizar e controlar as políticas de atendimento à criança e o adolescente. É 

importante entendermos que quando falamos em direitos da criança e do adolescente em 

especial na cidade de Manaus, temos que considerar todos os limites e potencialidades da 

política de atendimento na cidade.  

 

5. CONCLUSÕES  

 

Uma pesquisa apresenta a intencionalidade do pesquisador no ato de pesquisar. E 

nesse mergulho no real que aparece o resultado de nossas inquietações, é usando a 

imaginação do trabalhador intelectual que podemos alcançar a transformação do real. A 

pesquisa em tela constatou que precisamos construir uma sociedade mais humana, com 

ingredientes essenciais como: liberdade, dignidade, equidade e justiça social, para tanto, 

toda pesquisa deve ser planejada no plano mental para ser realizada no plano real, pois se 

trata de um requisito ético-político investigar acerca do tema em tela, objetivando construir 

um conhecimento que contribua para o aprimoramento das Políticas Públicas para a Criança 

e o Adolescente na cidade de Manaus. 

Assim explicitar as instituições que fazem parte dos eixos que compõe o SGDCA é 

vital para o monitoramento e avaliação da política de atendimento para crianças e 

adolescentes em Manaus com vista a coibir e enfrentar as inúmeras violações dos direitos 

das crianças e dos adolescentes em nossa cidade. 

Além disso, esse mapeamento possibilita uma visão de totalidade (estrutura e 

dinâmica) do SGDCA dentro do município, já que é um mecanismo que busca demonstrar 



 
 
 

                  

as discrepâncias em cada região e bairro da cidade, e por fim busca construir um padrão 

básico de cidadania para este segmento. Quando falamos em direitos da criança e do 

adolescente em especial na cidade de Manaus, temos que considerar todos os limites e 

potencialidades da política de atendimento na cidade.  

Ratifica-se que pesquisar é uma tarefa rigorosa, sistemática e de conjunto e encontra 

sua relevância no desvelamento da realidade social e a contribuição na edificação de novas 

propostas, a serem disseminadas na sociedade. Para tanto, protagonizar uma atitude nova 

diante do mundo exige que se empreenda uma luta permanente em prol dessa construção 

do novo, e o novo é condição sine qua non para que se revitalize a defesa intransigente dos 

direitos das crianças e dos adolescentes na contemporaneidade.  

Por fim, a promoção, defesa e proteção dos direitos da infância e juventude são 

vitais, visto que urge a necessidade de amplie, explicite e dissemine a discussão acerca das 

formas de enfrentamento as violações dos direitos das crianças e dos adolescentes sob o 

prisma da proteção integral. Para tanto, conhecer as instituições que fazem parte do 

SGDCA é direção social estratégica a ser perseguida na atualidade por todos os envolvidos 

na defesa intransigente dos direitos da criança e o adolescente em nosso país. 
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