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Escola participa de conferência estadual dos direitos da criança, em Belém.
Entre os dias 3 a 5 de abril, a
Escola de Conselhos participou
da 8ª Conferência Estadual
dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Pará, realizada no
Hangar – Centro de Convenções
e Feiras da Amazônia, em Belém.
Foram aproximadamente
800
participantes, entre representantes
do
Governo
Estadual
e
Municipal, da sociedade civil
organizada, Organizações NãoGovernamentais
(ONGs)
e
crianças e adolescentes que tiveram
o grande objetivo de debater e
definir as prioridades das políticas
públicas voltadas para a infância
dos próximos 10 anos.
Com o tema “Mobilizando,
Implementando e Monitorando
a Política e o Plano Decenal de
Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes no Estado do Pará”,
o evento foi promovido pelo
Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(CEDCA), apoio da Secretaria de
Assistência Social do Pará (Seas) e

do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(Conanda).
A Conferência Estadual foi a
oportunidade do Estado e da
sociedade exercerem o controle
social e deliberar as demandas de
políticas sociais para a infância,
coletados por meio dos relatórios
de 103 cidades paraenses que
realizaram Conferências Municipais
durante o ano de 2011. Essas
demandas compõe o relatório que
será levado para a Conferência
Nacional do Conanda, a ser
realizado este mês, em Brasília.
Sobre as Conferências
O Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(Conanda) é vinculado à Secretaria
de
Direitos
Humanos
da
Presidência da República e estimula
a realização de conferências em
todo o País com o objetivo de
articular os atores do Sistema
de Garantia dos Direitos para

efetivação dos direitos humanos
de crianças e adolescentes. As
Conferências são regidas pelas
diretrizes do Conanda, que divide
a temática da infância e juventude
nos eixos da Promoção, Proteção,
Protagonismo, Controle Social e da
Gestão Política.
Representantes das Entidades
Não Governamentais: Assistência
e Recuperação de Crianças e
Adolescentes (Arca), Arquidiocese
de Belém – Pastoral do Menor,
Conselho Regional de Serviço Social
(Cress), Federação das Mulheres do
Estado do Pará (Femepa), Fórum
em Defesa da Moradia, Grupo
de Mulheres Brasileiras (GMB),
Movimento
dos
Promotores
da Vida e Cidadania (Provida),
Ordem dos Advogados do Brasil/
Seção Pará – OAB/PA. A Escola de
Conselhos tem representante no
Fórum dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Fórum DCA),
participaram da conferência em
Belém.

Combate a exploração sexual de crianças e adolescentes é fortalecido pela
Escola de Conselhos
No final de 2011, a Universidade
Federal do Pará (UFPA) recebeu
recursos oriundos de emenda
parlamentar do ex-Senador José
Nery, destinados a execução
de projetos que fortaleçam o
enfretamento da exploração sexual
de crianças e adolescentes.
A Escola de Conselhos, em
parceria com a Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), o Cedeca Emaús, a
SODIREITOS e a Secretaria de
Estado Justiça e Direitos Humanos
(Sejudh), executaram, a partir
deste mês, o projeto “Formação

para Enfrentamento à Exploração
Sexual e ao Tráfico de Crianças
e Adolescentes” que tem por
objetivo promover debates acerca
da temática dando formação nos
polos de Altamira, Marabá, Cametá,
Castanhal, Tucuruí e Santarém,
priorizando
os
conselheiro
tutelares, professores, catequistas,
técnicos do CRAS e CREAS e as
Secretarias de Assistência.

Escola integra ações do Mover
Santarém, Marabá,Altamira e Breves
receberam ações do Movimento de

Valorização do Estatuto da Criança
e do Adolescente (Mover) e a
Escola de Conselhos foi parceira
nesta ação.
No mês de maio, a Escola promoveu
formação continuada no município
de Breves.
O Movimento foi lançado pelo
Pró-Paz e pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) e
é apoiado pelos seguintes órgãos
públicos do Pará: Defensoria
Pública, Ministério Público, Tribunal
de Justiça, Centro de Defesa da
Criança e do Adolescente (Cedeca)
e Escola de Conselhos Pará.

