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Ata nº 08/2022 

 

 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 13:00 hs, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal de Vereadores, sito à Rua Ver. Augusto Teixeira de Freitas, 

Bairro Nª Sª de Fatima, Barracão - PR os conselheiros do CMDCA reuniram-se 

extraordinariamente para a realização da IX Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. A Conferencia tem como tema principal: “A situação dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e 

vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção 

integral, com respeito à diversidade”, com a seguinte Programação: 13:00 horas - 

Credenciamento; 13:30 horas – Abertura solene com pronunciamento de autoridades; 14:00 

horas – Palestra Magna; 14:45 horas – Debates; 15:10 horas - Coffee Break; 15:30 horas – 

Oficinas; 16:00 horas – Apresentação Prioridades (Plenária Final); 16:30 horas – Escolha dos 

delegados para a Regional; 16:45 horas - Apresentação dos Novos Conselheiros; 17:00 horas 

– Encerramento. Após a palestra magna, os presentes foram divididos em grupo e com a pauta 

dos eixos construíram as propostas para o município e para o Estado. Na plenária cada relator 

de eixo apresentou as propostas elaboradas para a platéia e aprovadas. Em seguida, foram 

eleitos os delegados titular e suplente ficando a conselheira Catia Betina Diel – titular e Alice 

Werner – suplente. Por fim, foram apresentados os novos conselheiros que integrarão o 

CMDCA para o próximo mandato. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 

08/2022. 

 

 

Catia Betina Diel 

Presidente do CMDCA 

 

 


