ABERTAS INSCRIÇÕES PARA A 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE COLATINA
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Estão abertas as inscrições para a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Colatina. As inscrições são on-line e podem ser realizadas clicando aqui.
Os grupos de trabalho estão divididos em cinco eixos, que acontecem entre os dias 30 e 12 de
dezembro. Cada participante poderá se inscrever em mais de um eixo.
Já a Conferência Magna e Plenária Final será no dia 16 de dezembro, a partir das 8h, na Câmara
Municipal. É necessário realizar a inscrição.
Grupos de Trabalho
Eixo 1 - 30/11/2022, das 13h30 às 17h, no CREAS Norte – Promoção e garantia dos direitos humanos
de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia.
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Eixo 2 - 01/12/2022, das 8h30 às 12h, no Auditório da SEMED - Enfrentamento das violações e
vulnerabilidades resultantes da pandemia da Covid-19.
Eixo 3 - 07/12/2022, das 13h30 às 17h, no CRJ (antiga Incubadora no bairro Ayrton Senna) –
Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e
deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e póspandemia.
Eixo 4 - 08/12/2022, das 8h30 às 12h, no auditório da APAE (Rua Benjamin Costa, 96 - Marista) –
Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas
de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário
pandêmico.
Eixo 5 - 12/12/2022, das 13h30 às 16h, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (R.
Adamastor Salvador, 421 - Centro) – Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para as
crianças e adolescentes durante e pós-pandemia de Covid-19.
Conferência Magna e Plenária Final
Dia: 16 de dezembro
Horário: a partir das 8 horas
Local: Câmara Municipal
8h– Credenciamento;
08h30 – Abertura;
9h – Leitura e aprovação do Regimento Interno;
09h30 às 12h – Conferência Magna com o tema: “A situação dos direitos humanos de crianças e
adolescentes em tempos de pandemia de COVID-19: violações e vulnerabilidades, ações
necessidades para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à
diversidade”;
13h30 às 17h30 – Plenária Final (deliberação das propostas e eleição para delegados.
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