
 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO DO SUL 
 

 

A Solenidade de Abertura da 

Conferência dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de 

Rosário do Sul, ocorreu na 

manhã de hoje, 5 de maio, no 

Teatro Municipal João 

Pessoa. Estiveram presentes 

na Abertura e compondo a 

mesa oficial, o Assessor 

Fernando Pacheco Martins,o 

Juiz da Infância e Juventude Dr. Fábio Basalduga, o Promotor da Infância e Juventude Dr. 

Bruno Carpes, o Presidente do Comdica Moacir Guazina, a Secretária de Educação e 

Cultura Mara de Lourdes Dias, o Secretário do Trabalho, Habitação e Assistência Social 

Márcio Porciuncula e o vereador Rafael Pinto. A Secretária de Educação e Cultura Mara 

de Lourdes Dias ressaltou a honra em participar do evento, “Hoje é mais um dia que 

discutimos políticas sociais públicas para o atendimento da comunidade. São 25 anos na 

caminhada de atenção ao jovem, à criança e ao adolescente, trajeto trabalhoso que 

alcançamos muito, porém temos bastante o que implantar em nosso município. Tudo que 

construímos feito com amor atinge a todos os planos, critérios e metas traçadas”. O 

Presidente do Comdica Moacir Guazina agradeceu a presença de todos e a parceria 

incondicional da Administração através da SMEC, e da Secretaria do Trabalho, Habitação 

e Assistência Social. “Ninguém faz nada sozinho, todos nós precisamos de apoio, em 

todos os sentidos de nossas vidas”. Depois de efetuados pronunciamentos Moacir 

Guazina apresentou aos presentes no evento os conselheiros representantes da 

comissão. Duas apresentações foram ministradas na manhã, o promotor da infância e 

juventude Dr. Bruno Carpes ministrou, “25 anos do ECA: Responsabilidade dos Pais, 

Professores, Sociedade e Poder Público na Educação” e o Juiz da Infância e Juventude 

Dr. Fábio Basalduga apresentou, “ 25 anos ECA: Ato Infracional e Responsabilidades”. À 



tarde a programação continua a partir das 13h30min com Momento Cultural- APAE, Igreja 

Assembleia de Deus, discussão dos eixos: Promoção dos Direitos de Crianças e 

Adolescentes, Proteção e Defesa dos Direitos, Protagonismo e participação de crianças e 

adolescentes, Controle Social da Efetivação dos Direitos e Gestão da Política Nacional 

dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e escolha dos delegados a Convenção 

Estadual. O Governo do município agradece a presença de todos engajados na 

organização do evento, autoridades, representantes de entidades, diretores e alunos de 

escolas estaduais e municipais,comissão organizadora, conselheiros tutelares e a 

comunidade rosariense. 


