
  

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nº DO TERMO: 021/2017 DATA: 15/03/2018 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2017 A 28/02/2018 

CONCEDENTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

CONVENENTE: FRENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA CARENTE - FACC  

INSTRUMENTO Nº: 1026262 

 

OBJETO: Execução do Projeto Fala Sério: Formando crianças e adolescentes para 

participação na Política de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Ceará. 

Promover ações para formação para 150 crianças e adolescentes representantes dos 

municípios de Fortaleza e região metropolitana , bem como o fortalecimento dos 

espaços de participação e organização no campo de direitos humanos de crianças e 

adolescentes, visando à inserção de uma cultura de escuta qualitativa, com foco na 

preparação para participação nos processos de construção e decisão das políticas 

públicas e na implementação, monitoramento e avaliação da política dos  Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes do Ceará 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO  

(Inciso II,  §2º do Art. 18 do Decreto nº31.621 de 07/11/2014) 

 

 

1. Procedeu-se com a apresentação da presente proposta aos órgãos do Sistema de 

garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (Ministério Público do 

Trabalho; Escola de Conselhos do Ceará, Ministério Público da Infância e 

Juventude, setoriais municipais, Conselhos Tutelares, CMDCAs etc.), ao 

Colegiado do CEDCA-CE, organizações da sociedade civil que atuam na área 

da garantia dos direitos de crianças e adolescentes, bem como aos coletivos 

participativos juvenis do estado. Essa ação se deu tanto de modo presencial, 

como pelas redes sociais (Facebook, Instagram e WathsApp). A proposta foi 

muito bem recebida e apoiada por todos os sujeitos envolvidos e contou, de 

imediato com apoio institucional e pessoal dos mesmos. 

 

2. Com relação à mobilização das crianças e adolescentes, sentimos a ausência do 

encaminhamento de crianças por parte dos municípios e das organizações, 

contudo a representação dos adolescentes obteve êxito ao que se propôs. Para 

suprir a ausência das crianças no processo, considerando seria imprescindível 

essa participação, a FACC convidou as crianças entre 07 e 12 anos incompletos 

assistidas nos seus projetos sociais.  



 

 

3. Na ação de formação das crianças e adolescentes a meta foi atingida com êxito, 

tendo a representação dos adolescentes de 10 municípios (Aquiraz, Caucaia, 

Itaitinga, Fortaleza, Pentecoste, Paraipaba, Apuiarés, Maracanaú, Trairi, 

Horizonte), contemplando um total de 137, sendo 34 crianças do sexo feminino 

e 44 do sexo masculino; 28 adolescentes do sexo feminino e 29 do sexo 

masculino, garantida a diversidade de gênero e cotistas representantes do 

acolhimento institucional, quilombolas, indígenas, situação de trabalho infantil, 

de rua, medidas socioeducativas. Primeira turma, agendada para dezembro 

precisou ser adiada, dado o contexto de encerramento do ano letivo e também 

por dificuldades operacionais dos municípios. Da primeira data agendada 

somente compareceram 06 adolescentes.  Nos dias 22/23 e 29/30 de Janeiro de 

2018 procedemos com a formação nas enturmações, em conformidade com o 

plano de trabalho (Meta 01: “06 turmas, envolvendo 150 crianças/adolescentes 

com oficinas dentro das temáticas da participação política”); Essa etapa foi bem 

participativa, e contemplou a elaboração de produtos para além do que foi 

previsto no Plano de Trabalho (elaboração de material para sistematizar uma 

publicação sobre a experiência). Importante mencionar que durante o processo 

de formação fez-se presente um adolescente com deficiência auditiva, o que 

demandou a contratação imediata de profissional intérprete em LIBRAS, custo 

assumido pela FACC, que não fez tal previsão no Plano de Trabalho.  

As crianças e adolescentes produziram: 

 

 

 TV no canal do Youtube, a qual intitularam TV Fala Sério (Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=cSezzJu0Rb, acesso 15/03/18); 

 

 Plano de Ação para promoção do direito à participação de Fortaleza e 
Região Metropolitana (integra a publicação);  

 

 Portfólio sobre Direitos Fundamentais e Direitos Humanos (integra a 

publicação) 
 

 

4. A realização da Meta 02 (“Realizar um Encontro Regional com 150 crianças ou 

adolescentes, representantes do município e região metropolitana do estado para 

composição e homologação de uma representação Estadual de Crianças e 

Adolescentes para a Política dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente do Ceará”, aconteceu a partir do ENCONTRO ESTADUAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELO DIREITO À PARTICIPAÇÃO, 

no dia 31/01/2018, no Auditório Paulo Petrola, na Universidade Estadual do 

Ceará, a partir do apoio do Mestrado profissional em Políticas Públicas e da 

Escola de Conselhos do Ceará. A ação contou com a participação de 34 

municípios, totalizando 131 crianças e adolescentes e 40 membros do SGD. 

Embora a meta tenha sido apenas para contemplar adolescentes, as crianças 

foram inclusas no processo, em atenção à solicitação das mesmas. O Encontro 

deu-se início com Mesa Solene de abertura, composta pelos seguintes 

https://www.youtube.com/watch?v=cSezzJu0Rb


membros: Antônia Ana Clara Morais Rodrigues (Fortaleza), representante das 

crianças,  Maria Clara Santos (Aracoiaba), representante dos adolescentes. 

Iranir Loiola (Presidenta do CEDCA-CE), Dr. Antônio de Oliveira Lima 

(PRT/CE), Dra. Antônia Lima (MP/CE), Dr. Hugo Mendonça (CAOPIJ/CE), 

Profª Andréa Luz (ECONCE/NUPES/UECE) e Mônica Sillan (Coordenadora 

Geral da FACC). A programação foi cumprida na íntegra, contando com a 

presença de Monique Carvalho, consultora do Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança (CONANDA), que na ocasião apresentou a Resolução que versa 

sobre a composição do Comitê de Participação de Adolescentes daquele 

órgão. Nessa ocasião, por se encontra participando do Encontro solicitamos 

apoio da Coordenadoria de LIBRAS do Ceará, que compareceu no período da 

tarde; pela manhã a OSC FACC assumiu os custos da interpretação de 

LIBRAS. Dada a mudança de datas no processo de formação, a publicação não 

foi possível ser entregue nesse Encontro, uma vez que não houve tempo hábil 

para sua sistematização. A mesma já se encontra no processo final da 

publicação, estando nos serviços gráficos. A mesma será encaminhada aos 

municípios participantes, nos próximos encontros que deverão ocorrer em nível 

estadual, por ocasião da realização das conferências dos direitos da criança e do 

adolescente do Ceará. Os adolescentes construíram uma carta sob o direito à 

participação. (integra a publicação) 

 

5.  No que diz respeito ao processo de escolha do adolescente representante do 

Ceará no CPA/CONANDA, foi conduzido pelos adolescentes Felipe Caetano 

(Aquiraz) e Pedro Lucas (Crato) e resultou na escolha do adolescente Lucas 

Lima, do município de Horizonte, que tem deficiência auditiva, escolhido em 

plenária assumindo a primeira colocação, contando 33 votos, seguido do 

adolescente Marcos Vinicius de Sousa Rocha Gomes, do município de 

Caucaia com 25 votos. Contudo ao concluir o processo, verificou-se que o 

adolescente Lucas não poderia participar da composição do referido CPA, pois 

na data da Conferência Nacional já estaria maior de idade. Tal situação foi 

submetida ao CEDCA/CE que conduziu o adolescente Marcos Vinicius 

(Caucaia/CE) à primeira colocação e à segunda colocação a adolescente 

Fabrícia Alves Abreu, do município de Catunda, que obteve 10 votos no 

processo.  

 

6. Realizou-se, também nesta ocasião, uma RODA DE CONVERSA COM O 

SGD de Fortaleza e Região Metropolitana, a partir do apoio do CEDCA/CE, 

MPT/CE, MP/CE, ECONCE/UECE, embora não conste no Plano de Trabalho 

apresentado. Essa Roda de Conversa deu-se na Sala do Mestrado Profissional 

em políticas Públicas/UECE, foi mediada pelo Conselheiro Estadual Makciel 

Castro, contando com a facilitação do Dr. Antônio de Oliveira Lima (PRT/CE), 

Dra. Antônia Lima (MP/CE), Dr. Hugo Mendonça (CAOPIJ/CE), Profª Andréa 

Luz (ECONCE/NUPES/UECE). Na ocasião foram construídas coletivamente 

estratégias de garantia de participação para crianças e adolescentes. Essa 



produção não foi entregue à FACC. Ficou sob a coordenação do Dr. Antônio 

Lima. 

 

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 

NOME: Maria Eduarda da Silva CPF: 826.751.803-78 

ASSINATURA:  

 

 

 
Figura 1 FORMAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FACC 

 

 
Figura 2 FORMAÇÃO COM INTÉRPRETE EM LIBRAS NA FACC 

 

 
Figura 3 CREDENCIAMENTO ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES 

 



 
Figura 4 ENCONTRO SGD 

 
Figura 5 ALMOÇO DO ENCONTRO DOS ADOLESCENTES 

 

 
Figura 6 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS DA FORMAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL 

 

 
Figura 7 ADOLESCENTES CONSTROEM CARTA SOBRE DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

 



 
Figura 8 CRIANÇAS TRANSMITEM AO VIVO PELA TV FALA SÉRIO 

 

 
Figura 9 ADOLESCENTES CONDUZEM O PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CPA 

CONANDA 

 

 
Figura 10 PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL 


