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DECRETO N' I7II2O22, DE 23 DE I{OVEMBRO DE 2022.
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a XI Conferência
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Considerando a N" 05 de 11 bro de 2022, do Conselho

Municipal dos Direitos da Cnança e do Adolescente, que adia a XI Conferência

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Miguel do Guamá e da outras

providências.
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DECRETA:

Art. 1o - Fiça Convocada a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

de São Miguel do Guamá, qterealizar-se-á na data de 15 de dezembro de2022, das 8:00 às 17:00

horas, no Auditório Prof Isabel Carvaiho de - Prof Belinha, localizado na Rua Ântonio

Carlos

Art.2o - tema

Panclemia da

Covid-

centes

nos esp f
LIoS

seus direitos,

VI. EIXO TEMÁ , -uestãoe conlrole

social de cle crianças e

adolescentes

V. EIXO TEMÁTICO 5: Garantia públicas voltadas para crianças

e adolescentes de Covid- 1

§1" - A XI Conferência M dos Direitos da Criança e e de São Miguel clo

Guamá tem como objetivo promover ampla mobilização social no Município cle São Miguel do

Guamá para refletir e avaliar os reflexos da pandemia da Covicl-19 na l.ida clas crirnçlts.

adolescentes e de suas famílias e para a construção de propostas de ações e po1ítrcas públicas que

garantam os seus direitos no contexto panclêmico e pós-pandemia, construinclo propostas rroltadas

para a afirmação do princípio da proteção integral de orianças e adolescentes nas políticas púbhcas

§2" - São objetivos específicos da XI Conferência Municipal dos Direitos da Cnança e do

no

II.

III.
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Adolescente:

I. Identificar os desaflos a serem enfrentaclos durante e pós pandemia da Covid 19;

II. Definir açôes para garantir o pleno acesso de crianças e adolescentes às polítrcas sociais clurantc e

após a pandemia, considerando as esp

III.
para

dos direitos

no contextcl

VI.

IV. F e adolescentes

so de

e políticas

vII. e controle social das

ações e políticas de adolescentes no contexto

pandêmico e

VIII. Eleger 08 para a e do Adolescente.

Art. 3o - A organização e dos Direitos cla Crianca e

Adolescente, será de Comiss instituida pela Resolução N"

03120

Paragráfo único - O regimento intemo disporá sobre a organizaçào e o funcionamento da XI
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e deverá ser lido e aprovado

pela plenária na abertura da Conferência.

Art. 4o - Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, dispor de

Comissão Técnica e Comissão de Apoio, paÍa assessoramento e suporte à Comissão Organizadora

de que trata o artigo anterior, enquânto durar o período conferencial.
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Art. 5o - As clespesas decorentes do período conferencial ocorrerào por conta do Orgão Gestor

Municipal de Assistência Social.

Art. 6o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de São Miguel do tado do Parii. em 23 de nrn'enthro de

2022

Re na duta ,supra.

ED O SAMPAIO GOMES
PREFEITO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
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