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DECRETO Nº 369, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Dispõe sobre a Convocação da VII Conferência Municipal  dos  Direitos da Criança e do Adolescente do município de Cabaceiras e, define outras providências correlatas.
         
O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 13, IV e 64, VII, constantes na Lei Orgânica Municipal e, levando – se em consideração  adicionalmente, a Resolução  nº 02 / 2022, expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 


D E C R E T A:

Art. 1° Fica convocada a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no  prédio sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, no próximo dia 16 de dezembro, a partir das 9hs.
Parágrafo único. A Conferência Municipal deverá ter ampla participação da sociedade, especialmente para garantir a participação e eleição de crianças e a adolescentes, bem como para a indicação de Delegados para participação na Conferência Estadual. 

Art. 2° A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  terá como tema: “  Situação dos direitos de criança 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. “ 

Art. 3° Caberá ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, a expedição de os atos complementares e necessários ao cumprimento desta convocação, ouvindo o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, incluindo-se a constituição e designação da Comissão Especial Organizadora.

Art. 4° A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  do município de Cabaceiras será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou na sua ausência ou impedimento eventual, pelo substituto designado.

Art. 5° As despesas com a organização e realização da Conferência Municipal correrão por conta de recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

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

                Cabaceiras, 9 de dezembro de 2022; 187 anos de Emancipação Política.

Publique – se e cumpra – se.
            

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
                                            Prefeito Constitucional 



