
Conselho Municipal Dos Diretos Da Criança e do Adolescente
End: Rua Fernando Cruz,n"763, Bairro Perpetuo Socorro

CEP: 68660-000-5ão Miguel do Guamá-Pará
Email: cmdcasaomiguel9@gmail.com

RE S O LUÇÃO No A5/ 2A22tC MD CA- S MG

I}ISPÕE SOBRE O ADIÀMENTO DÂ XI
CONTERÊNCIA MUNICIPAL DO§
I}IREITO§ DÂ CRIÁNÇÀ E DO
ADOLESCENTE DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ/PÁ E DA OUTRÀ§
PROYIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal tlos Direitos da Criança e do Adolescente de São Miguel do
Guamá, no uso das atribuições legais, estabelecidas pela LEI N'303 de 19/06i2015:

Considerando os termos das Resoluções No223, de 20 de outubro de 2021e N?2?, de
19 de maio de 20?2 do CONÂNDA, e da Resolução No 088, de 16 de fevereiro de 2AZZ da
CEDCA-PA, que cria a Comissão Organizadora e dispõe sobre a convocação da 12'
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras Providências;

Considerando clocumcnto orientador e documentação base da Comissão Oryanizadora
da XII ClonÍ"erência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do CONANDA de maio
deZA22:.

Considerando o disposto no inciso XVIII do anigo 4o do Regimento lntemo do
CMDCA.

Considerando a indisponibilidade de Local e outros empecilhos para a realização no
dia 1o de dezembro.

RESOIVE:

Afi. 1o - Àdiar para o dia 15 de dezembro de 2022 a )il Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de São Miguel do Guamá, que seria real:zada na data de ü1 de
dezembro de2022;

Afi. 2o - Â XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem como tema
"Situaçâc dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Tempo de Pandemia da
Covid-19: Yiolações e Vulnerabilidades, Ações Necessarias parâ a Reparação e Garantia
de Políticas de Proteção Integral, com Respeito à Diversidadeo', discutido em cinco EIXO§
TEMÁTICOS, quais sejam:



I. EIXO TEMÁTICO 1: Promoção e garantia dos clireitos humanos de criançase adolescentes
no contexto ;:andômic.o e pós pandemia:

IL EIXO TEMÁTICO 2: Enfrentamento das violações e vulncrabiliciades resultantes da
panciemia de Covid-19:

tII. EIXO TEMÁTICO 3: Ampliação e consolidação da participação de crianças e

adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de politicas públicas de prornoçào-
proteção e deÍbsa dos seus clireitos. durante e após a pandemia;

YI. EIXO TEMÁTICO 4: Participação da sociedade na cleliberação, exccução. gestão c
controle social de políticas públicas de promoção. proteção e cleÍ'esa dos direitos de crianças e
adolescentes considerando ocenário pandêmico:

V. EIXO TEMÁTICO 5: Garantia de recursos para as políticas púbiicas voltatlas para criaaças
e adolescentes durante e após a pandemia de C'ovid- 19.

§1" - A XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sào Miguei do
Guamá tem como obietivo promovcr ampla mobilização social no Município de São lvliguel do
Guamá para reÍletir e avaliar os ret'lexos da piurdemia da Covid-19 na vida das cri:urças.
adalesceiles c de suas famílias e para a constrnção de propostas de açõcs e políticas públicas
que garantam os seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia. construindo propostas
voltadas para a afirmaçâo do princípio da proteção integral de crianças e adolesc,erÍcs nas
poiíticas públicas.

§2" - Sâo objetivos especificos da XI Conferência Municipai dos Direitos da Criança e do
Adolescente:

I. IdentiÍicar os desallos a serem enfrentados duranre e pós pandemia da covid l9:

ll" Definir ações para garantir o plcno acesso de crianças e adolcscentes às políticas sociais durantc e

após a pandemia. considerando as especificidades/divers idadcs :

IlI" Reiletir sobre as dificuldades vivenciadas pela rede de promoção. proteção e delesa dos direitos

para enfrentamento das violações de direitos humanos de crianças e adoiescentes no conlexto

pandêrnico.

IV. Forrnular propostas de enfrentamento às consecluências das violências contra crianças e

adolescentes agTavadas pela pandemia da Covid- 19:

Y. Promover/garantir a participação de crianças e adolescentes no processo de discussão sohre os

ref'lexos da pandemia da Covid-l9 em suas vidas. bcm como na definição de medidas pãra

entientamento das vulnerabilidades identiÍicadas:

VI. ReÍ.letir sobre a necessidade de ampliação do orcarnento destinado às ações. prügramas e políticas

de promoção" proteção, defesa e controle social dos direitos da criança e do atlolescente. considerando

os reflexos da pandemia da Covid-19;

VIl. Aprolundar a discussão sobre o papel dos conselhos de direitos na deliberação e controle social

das ações e políticas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adoiescentes no

contexÍo parclêmico e pós-pandemia.

VIII. Eleger 08 delegados (as) para a ConÍêrência Estadual dos l)ireitos da Criança e do Adoiescente.



Al1. 3o - A organizaçâo e coordenação da XI Conferência Municipal dos l)ireitos da Llriança e
Adolescente. scrá de responsabilidadc da Comissão Organizadora. instituida pela Resolução N*
03/2022iCM.tlCÂ-SMG.

ParagráÍb único - O regimento interno disporá sobre a organização e o funcionarnento da XI
Conferência Municipal dos Direitos da Criança c do Adolescente e deverá ser lido e aprovado
pela plenária na abeftura da CorrÍêrência.

Ar1. 4o - Será de responsabilidadc da Secretaria Municipal de Assistência Social. dispor de
Comissão Técnica e Comissão de Âpoio, para âssessoramento e supofie à C'.omissão
Organizadora de que trata o artigo anterior, encluanto durat o período confercncial.

Aú. 5o - As despesas decorentes do período confcrencial ocorrerão por conta cfur Õrgão Gestor
§4unicipal de Assistência Social.

Âtt. 6o - Ilsta resoluçào entra em vigor na data de sua publicação.

São Miguei do Guamá, I I de novembro de 2022.

,\n,, D,'n- ^ o &o_ ?^
Luciana Batista da Conceição

Presidente do CMDCA


