
 

 

 
DECRETO Nº 5.523/2018 

 
 
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO 
DA XI CONFERÊNCIA 
INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 

 
  
 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu no uso das atribuições legais que lhe 

são conferidas por Lei, e CONSIDERANDO  a resolução do CONANDA n. 

202/2017 – CONANDA; CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano  juntamente 

com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA 

em convocar para XI Conferência intermunicipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente dos Municípios de Ibiraçu e João Neiva, convocada pelo 

COMCAIBIR, nos termos da Resolução nº 012 de 23 de maio de 2018, que 

será realizada no  dia 26  de setembro de  2018, a fim de sensibilizar e 

mobilizar a sociedade em favor do Estatuto da Criança e Adolescente na 

discussão sobre a Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das 

Violências.  

DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica convocada a XI Conferência Intermunicipal dos Direitos 

da Criança e Adolescente do município, que se realizará no dia 26 de 

setembro de 2018 das 08:00 às 17:00 horas, no Auditório  do Projeto 

Crubixá, localizado na Avenida Monte Verde, Nº 28, Bairro Crubixa – João 

Neiva. 

   



 

 

 

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Desenvolvimento Humano e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e Adolescente - CMDCA, constituído de sua comissão organizadora terão 

responsabilidade pela organização e coordenação do evento.  

 

Art. 3º. A XI Conferência intermunicipal tem como tema "Proteção 

Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”. 

 

I - Objetivo Geral: 

 Mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos - SGD, 

crianças, adolescentes e a sociedade para a construção de propostas 

voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e 

adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações de 

enfrentamento às violências e considerando a diversidade; 

 

II -  Objetivos Estratégicos:  

I. Apontar os desafios a serem enfrentados e definir ações para 

garantir o pleno acesso das crianças e adolescentes às políticas sociais, 

considerando as diversidades;  

II. Formular propostas para o enfrentamento das diversas formas de 

violência contra crianças e adolescentes;  

III. Propor ações para a democratização, gestão, fortalecimento e 

participação de crianças e adolescentes nos espaços de deliberação e 

controle social das políticas públicas;  

IV. Propor ações para a garantia e a qualificação da participação e 

protagonismo de crianças e adolescentes nos diversos espaços: escola, 

família, comunidade, políticas públicas, sistema de justiça, conselhos de 



 

 

direitos da criança e do adolescente, dentre outros;  

V. Elaborar ações para garantir a promoção da igualdade e 

valorização da diversidade na proteção integral de crianças e 

adolescentes; e  

VI. Elaborar propostas para a ampliação do orçamento e 

aperfeiçoamento da gestão dosfundos para a criança e o adolescente; 

 

Art. 4°. As despesas decorrentes de alimentação, material gráfico e 

outras, correrão por conta da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Desenvolvimento Humano de Ibiraçu;  

 

Art. 5º. A conferência será organizada pela Comissão abaixo 

nominada:  

 

Míria A. Vescovi  - Conselheira de Direito -  Poder Público 

Cleidimar da Silva Dias  -   Conselheira de Direito – Poder 

Público 

Pollianny  S. S Santos  - Conselheira de Direito – Sociedade 

Civil 

Sharon Rayana Silva Patuzzo - Conselheira de Direito – Poder 

Público 

Meirielly Netto de Oliveira  - Adolescente / Estudante. 

 

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

revogadas as disposições em contrário.                                                                                                                            

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

        Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 31 de agosto de 2018. 

 



 

 

 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal  

 

 

 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 31 

de agosto de 2018. 

 

 

 

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 
 


