
 Programação da IX Conferência Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente  26/10/2022
Horário Programação

8h Credenciamento e Coffe Break

8h45min Apresentação Cultural

9h Abertura – Composição de mesa e acolhida

Hino Nacional e de Guarapuava

Pronunciamentos

Entrega da Carta de Intenções para os vereadores e deputados

Leitura e aprovação do Regimento Interno

Apresentação dos adolescentes candidatos à delegados para a Conferência Estadual

10h Palestra: “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pande-

mia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de 

políticas de proteção integral, com respeito à diversidade.”

PALESTRANTE: ANNA CALIXTO

11h15min Debate

12h Intervalo para almoço

13h
às

13h30min

        Apresentação cultural e Acesso dos participantes às salas para os grupos de trabalho

13h40min

Início dos Trabalhos em grupo

EIXO TEMÁTICO 1 - Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes

no contexto pandêmico e pós pandemia

Contextualizadores: Carina e Tania (Dom Bosco)

Relator(a): Denise (CRAS III)

EIXO TEMÁTICO 2 - Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pande-

mia da Covid 19;

Contextualizadores: Paula (Assistente Social Projeto 5 Passos) - Ederson CT Polo II

Relator(a): Viviane – CT Polo I

EIXO TEMÁTICO 3 (ADOLESCENTES)- Ampliação e consolidação da participação de

crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promo-

ção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia;

Contextualizador (a): Ana Calixto - Projeto 5 Passos



Relator(a) e Apoio: Claudia e Lucieli e educadores sociais CRAS II

EIXO TEMÁTICO 3 (CRIANÇAS) - Ampliação e consolidação da participação de crianças

e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, pro-

teção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia;

Contextualizadores: Jessika (SCFV) e Janaina(Centro Atendimento – Educação)

Relator(a): Juliana CRAS IV/VOLANTE e acompanhantes

EIXO TEMÁTICO 4 - Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle

social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adoles-

centes considerando o cenário pandêmico;

Contextualizadores: Maria Tereza(ABSER) e Cibeli (PSB)

Relator(a): Thais (CRAS I)

EIXO TEMÁTICO 5 - Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para as crian-

ças e adolescentes durante e pós-pandemia da Covid-19.

Contextualizadores:  Helena (ABSER) e Lucineri (Caritas Socialis)

Relator(a): Zaroski (CRAS IV) e Marlene Nerone (Volante)

15h Coffe Break

15h15min Eleição dos representantes na Conferência Estadual Plenária final – Composição da

Mesa – Movimentos Sociais (Grêmio Estudantil, Escoteiros, HipHop, assentamentos)e

Sistema de Justiça (Defensoria Pública, MP, Vara da Infância e Juventude)Plenária

15h30min Plenária final - Apresentação e aprovação das propostas

Referendo dos eleitos como delegados para a Conferência Estadual

17h Encerramento


