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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

Secretaria M. de Política Social, Trabalho e Habitação  
 

 

 

 

      EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

       O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Araruama, no uso de suas atribuições legais e conforme o disposto na lei 

Municipal nº 1393 de 20 de novembro de 2006, art. 5º inciso III, convoca toda a 

população da cidade de Araruama, através das entidades representativas dos diversos 

segmentos sociais organizados,  seja em Associação de Moradores, Sindicatos de 

Classes, Clubes de Serviços , Entidades Filantrópicas, Federações e Conselhos para 

participarem da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Araruama , a ser realizada no dia 01  de dezembro   de 2022, das 8:00 às 17:00 h,  

no  Espaço Cidade da Criança  , Outeiro  - Araruama - RJ, sob o Tema:   “Situação 

dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia 
pela covid 19 ,  violações e vulnerabilidades , ações necessárias para 
reparação e garantias de políticas de proteção integral, com respeito a 
diversidade” . 

  Eixos Temáticos : 
 1)Promoção e garantia dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes  no contexto 

pandêmico e pós pandemia. 

 2)Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia da covid.  

   3)Ampliação e consolidação de participação de crianças e adolescentes nos espaços 

de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção , proteção e defesa dos 

seus direitos, durante e pós pandemia. 

4)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. 

5)Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para as crianças e 

adolescentes durante e pós pandemia do covid - 19. 

 

      A participação de todos é fundamental e cada um de nós é capaz de fazer muito 

mais por si e pelo outro à medida que buscamos através da comunicação humana dar 

e receber. 

                     Participe! ! ! ! ! 
 

Araruama, 03 de novembro de 2022. 

 

 

Anderson dos Santos 

Presidente do CMDCAA 

  


