














 
 

 
 
RESOLUÇÃO Nº 005/2022 de 28 de Novembro de 2022 
  
 Dispõe sobre a Convocação da 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
 
 A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a deliberação 
do conselho em reunião realizada no dia 28 de Novembro de 2022. 
 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º.  Convocar a 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de São João de Pirabas, Estado do Pará, na 
conformidade da Lei pertinente. 
 
Art. 2º. A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, será realizada no dia 20 de Dezembro de 2022, com início às 
7:30 horas, no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, localizado na 
Rua Independência, nº 797, Bairro União, neste município de São João de 
Pirabas. 

Art. 3º - Objetivo Geral: Promover ampla mobilização social para refletir e 
avaliar os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida das crianças, 
adolescentes e de suas famílias e para a construção de propostas de 
ações e políticas públicas que garantam os seus direitos no contexto 
pandêmico e pós-pandemia, construindo propostas voltadas para a 
afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes 
nas políticas públicas. 

Art. 4º. A Conferência terá como tema “Situação dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescente em Tempo de Pandemia da COVID -19: violações 
e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de 
políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”. 
 
Art. 5º.  A elaboração das ações será norteada por cinco eixos específicos 
abaixo relacionados e baseados nas normativas, documentos e planos 
nacionais: 
 
Eixo I: Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e 

adolescente no contexto pandêmico e pós pandemia;  

Eixo II: Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da 

pandemia de Covid-19;  

Eixo III: Ampliação e Consolidação da participação de crianças e 

adolescentes nos espaços e discussão e deliberação de políticas 

públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós 

a pandemia; 



Eixo IV: Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e 

controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos 

direitos de crianças e adolescente considerando o cenário pandêmico;  

Eixo V: Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para 

crianças e adolescentes durante e após a pandemia de Covid-19. 

 
Art. 6º. Garantir a participação de adolescentes na organização e realização da 
VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
Art. 7º. Do resultado da Conferência: As discussões e deliberações serão 
formuladas a partir de estudos e analises dos eixos temáticos pré-definidos, e 
serão aprovadas 03 (três) ações por eixo, compreendendo: uma ação de 
mobilização, uma ação de implementação e uma de monitoramento, em 
conformidade com as diretrizes e objetivos estratégicos definidos no 
documento Base do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA).  
 
Art. 9º. Fica constituída a seguinte Comissão Organizadora para realização do 
evento: 
 
COORDENAÇÃO GERAL: 
- Elid Santos de Jesus 
- Maria Nazaré Dias Farias 
- Elma Lucia Santa Brígida Costa 
-Prycyla Greyce Freitas de Melo 
 
SUBCOMISSÃO CIENTIFICA: 
- Armando Gomes da Silva 
- Pedro Silva Guimaraes Junior 
- Natália Cardeli Costa (Adolescente) 
 
SUBCOMISSÃO DE INFRAESTRUTURA 
- Rita de Cassia Farias de Oliveira Costa 
- Euzane da Silva Nunes 
- Geziel dos Santos Fôro 
 
SUBCOMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
- Geanne Albuquerque dos Santos Reis  
- Elma Lucia Santa Brígida Costa 
- Alice Correa Souza 
 
Art.10º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias. 
 

   
São João de Pirabas, 28 de Novembro de 2022. 

 


