ATA DA ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
PARA GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – CEDCA, PERIODO 2021 - 2023.
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 9h30, teve início, a
Assembleia para eleição das entidades não governamentais para gestão do conselho
estadual dos direitos da criança e do adolescente – CEDCA, período 2021 – 2023, a
assembleia ocorreu por meio da plataforma ZOOM, enviada antecipadamente para as
entidades concorrentes, as votantes e todas que compõem a atual gestão do CEDCA.
Inicialmente a presidente da Comissão Eleitoral Rita Dias / CRESS PA, fez a abertura
oficial, apresentou as demais entidades que compõem a comissão eleitoral, são elas:
Lar Fabiano de Cristo representado pelos conselheiros David Vieira da Rosa e
Elizangela Monteiro Neves, tendo ainda a SEJUDH e FASEPA, que justificaram
ausência. A Conselheira Marcia Lago – SEPLAD acompanhou a assembleia, na
condição de ouvinte, pois está em período de férias. A presidente informou que 13(treze)
entidades se inscreveram e foram homologadas ao pleito, e 04(quatro) apenas na
condição de votantes. Em seguida informou que cada entidade concorrente terá até
05(cinco) minutos para sua apresentação, e explicou como se dará o processo de
votação por meio de formulário eletrônico. A promotora Leane Fiuza apresentou-se
informando que atuará na condição de participante acompanhando a votação. Em
prosseguimento a presidente informou a ordem de apresentação, que seguirá a ordem
inversa das entidades dispostas no formulário de votação. A apresentação iniciou pela
Sociedade Paraense de Pediatria, representado por Vilma Souza, Pediatra, Psicóloga,
Neonatologista e servidora pública, presidente da sociedade paraense de pediatria,
considera importante compor o CEDCA pois a missão da instituição é atuar junto as
organizações governamentais e não governamentais na garantia da atenção integral de
crianças e adolescentes, desenvolvem atividades integradas de capacitação continuada,
atualização aos profissionais que atuam na atenção as crianças e adolescentes de
diversas áreas, atua integrada as demais políticas de saúde, saneamento, educação,
eventos integrados as instituições formadoras, está vinculado a sociedade brasileira de
pediatria. Espera continuar desenvolver o trabalho no Estado em atenção as crianças e
adolescentes. Na sequência a Pastoral da Criança representado por Rosa Barbosa, que
atua desde 1983 no brasil, no Pará atua 35 anos em diversos países, atua com os
direitos da criança, da família, da mulher, atendendo desde a concepção do ser, faz
acompanhamento integral, combate a desnutrição e obesidade infantil, apoio a
cidadania e educação, acompanha crianças até 06anos, acompanha o desenvolvimento
da criança, orienta pais e mães sobre os cuidados alimentar e brincar, mesmo durante a
pandemia realiza acompanhamento às famílias, realiza campanhas como dormir de
barriga pra cima, soro caseiro, brincadeiras e outras atividades, diz que mais
informações está no site da pastoral da criança, a pretensão de estar no CEDCA é
efetivar o papel da pastoral no controle social. Na sequência apresentou-se a Ordem dos
Advogados do Brasil Seção Pará, representado pelo advogado Ricardo Melo, diz que a
OAB está em todos os estados do brasil, possui comissões de defesa dos direitos da
criança e do adolescente que tem cerca de trinta membros no Pará, atua por meio de
comissões como trabalho infantil, medidas socioeducativas e demais comissões. Tem
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atuações internas na OAB e seminários sobre Criança e Adolescentes, fez referência ao
Padre Bruno Sechi e todo seu legado, mencionou que recentemente a secretaria de
juventude dá parecer favorável a redução da maioridade penal, estão propondo realizar
a campanha ECA nas escolas e prerrogativas do advogado no Conselho Tutelar, estão
no Fórum estadual DCA, comitê COVID/Sinase e demais espaços no interior do Estado
do Pará. Na sequência apresentou-se o Instituto Universidade Popular UNIPOP,
representada pelo Coordenador Geral Max Costa, fundada em 1987, atua no Pará a
mais de 30anos, sempre na defesa da justiça socioambiental, direitos humanos e da
criança e do adolescente, relata que a UNIPOP já esteve na presidência do CEDCA,
trabalha na educação popular e cursos de formação profissional dentre outras ações.
Tem dado ênfase ao atendimento a adolescentes e jovens, cursos de comunicação
popular, teatro comunitário, assessor de moda, custumização, redação para o ENEM,
garçom e garçonete. Atua na mobilização e articulação por meio do Fórum DCA, na área
da socioeducação, desenvolveu programa gerenciado pela sociedade civil de apoio a
adolescentes egressos do sistema socioeducativo. A ideia em retomar a participação no
CEDCA, é fortalecer o papel da sociedade civil, combater as amaças ao estado
democrático e defesa ao ECA sem qualquer retirada aos direitos desse segmento, e sua
participação avança na garantia desses direitos, que o CEDCA pode ser um polo de
avanço na garantia dos direitos. “Somos um estado rico mas com diversas violações
abuso, trabalho infantil”, precisamos ter entidades comprometidas com esses direitos.
Seguiu-se a apresentação Instituto Ambiente – IA, surgiu em 2012, atua na saúde,
assistência social, meio ambiente e educação. Desde seu início atua na formação de
crianças e adolescentes, está articulado com instituições internacionais de intercâmbio
de formação de jovens, realiza curso de manutenção de celulares, atualmente está na
presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
COMDAC/Belém, atua ainda no conselho de meio ambiente e outros espaços de
controle social. O IA está em cinco regiões de integração do Pará, por meio dos
conselhos de saúde, tem parceria com UNESCO, ONU, UFPA, FADESP, UNAMA, sua
composição é de pessoas que atuam nos movimentos sociais, qualificada enquanto
instituição de utilidade pública, possui ainda o CEBAS. Seguiu-se a apresentação pela
Fundação Viver Produzir e Preservar - representada por Mariene, relatou que atua em
vários municípios da transamazônica, municípios ribeirinhos, estão na luta em defesa da
criança e do adolescente, que estão sediados em Altamira PA, ajudaram na criação do
conselho municipal dos direitos de Altamira, atuaram ainda em 2006 no enfrentamento
dos casos de abuso sexual de crianças e adolescente, enfrentamento as mazelas
causadas com a implantação do projeto “Belo Monte” atuam no fortalecimento dos
conselhos de saúde, nas áreas urbanas e rurais da região do Xingu, que perderam
muitos militantes dos direitos humanos, desenvolveram o projeto sensibilizar para não
punir, na luta pelo cuidado e no combate ao feminicídio. Atuam nas escolas com projetos
de combate a homofobia. Seguiu-se a apresentação dos Escoteiros do Brasil (EB),
representado por Allan Assunção, diz que EB é uma entidade que trabalha com crianças
e adolescentes a partir dos 06anos e meio, atua no Pará desde 1919, nasce na
Inglaterra em 1907, tem método próprio, conteúdo sobre vida em comunidade, formação
do caráter da criança, está candidato a reeleição, entende que o espaço do CEDCA é
local onde se discute os direitos da criança e do adolescente. Atua em todos os Estados
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brasileiros e no para atua em 37 municípios, possui três unidades em Abaetetuba.
Coloca o nome a entidade a recondução ao CEDCA. Na sequência a apresentação do
CRP, representado por Fernanda Neta, Psicóloga e conselheira do CRP10, a atual
gestão do CRP vai até setembro 2022. Os conselhos regionais atuam pelo zelo da
democracia, lutas pelos direitos humanos, participam de diversos conselhos de direitos,
que o Conselho Federal de Psicologia está no CONANDA, atua no Fórum Nacional DCA
e estadual DCA, atua no GT infância e Juventude criado pelo próprio CRP, possui
comissões permanentes dentre elas racial, da mulher, da crianças e pautas sobre a
defesa da infância e juventude, sobre autismo, combate ao abuso e exploração sexual.
Por força da pandemia direcionou suas ações para eventos virtuais, estão atentos a
diversas pautas sobre a infância e adolescência, escuta qualificada e redução da
maioridade penal, estar no CEDCA é ocupar espaços de lutas por políticas públicas de
qualidade, estão na luta pelo fortalecimento da saúde mental. Em seguida apresentouse o Centro de Solidariedade da Criança e do Adolescente, representado por Maik
Cristian, informa que o centro atua como iniciativa do padre da igreja cristo redentor,
atua com atividades para a comunidade, crianças e adolescentes, teatro, ballet, corte de
cabelo, corte e costura, interromperam as atividades por conta da pandemia, participa do
projeto de monitoramento do Cyber bulling em Belém e Ananindeua, projeto de leitura e
formação de leitores do grupo literários da Amazônia, na pandemia arrecadaram e
oferecem cestas de alimentos para comunidades de Ananindeua em áreas de
alagamento num total de 120 famílias do jardim América. Próxima entidade foi o Centro
Alternativo de Cultura – CAC, representado por Milene coordenadora do CAC, que o
centro foi criado por jesuítas do brasil, atua na defesa dos direitos DCA, atende 400
crianças e adolescentes de 14 comunidades ribeirinhas, quilombolas, projetos
educativos para promoção do protagonismo de crianças e adolescentes e lideranças
comunitárias, desenvolve os projetos dentre eles tecendo redes, escola popular de
justiça socioambiental dentre outros. Promove o protagonismo da infância, pretende
contribuir com o espaço do controle social estando no CEDCA pensando novo jeito de
políticas públicas, enfrentando as diferentes violações que sofrem crianças e
adolescentes, que a entidade tem incidido na escolha dos Conselhos Tutelares em todo
Brasil. Em seguida apresentou-se a CÁRITAS Brasileira, representada por Joana Lima,
regional norte II, atua em todo Brasil, no Pará tem o projeto infância e juventude, projeto
de enfrentamento violência sexual contra CA, atua no atendimento a infância migrante,
projeto quilombola, refere que estar nos espaços de controle social é garantir direitos, e
se dispõe estar no CEDCA pelo compromisso com os direitos humanos. Que o CEDCA
é espaço de construção coletiva. Seguiu-se a apresentação da Associação Paraense de
Apoio as Comunidades Carentes APACC, representada por Jailma Bandeira, atua desde
1994 no Pará, sem fins lucrativos ou econômicos, iniciou em Belém na Terra Firme, com
foco no emprego e renda, letramento, atualmente está sediada em Cametá, atua em 07
municípios da região do baixo Tocantis, por meio de várias ações. Coloca-se disponível
a compor o espaço do CEDCA, atua na rede de agroecologia, durante a pandemia
realizou trabalho de solidariedade junto a população da região. Seguiu-se a
apresentação da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência – APPD, tem 39
anos de existência, tem 45mil associados no Pará, em Belém tem 17mil associados,
atua em 45 municípios do Pará, Santarém, Obidos, Mocajuba, Tucuruí e outros. Atende
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entorno de 4mil crianças, tem pareceria com escola salesiana do Trabalho, sindicatos,
desenvolve programa adolescente aprendiz. Está no conselho municipal de assistência
social e estadual de assistência. Está pleiteando a participação no conselho municipal
de transporte, luta pela implementação do conselho municipal de pessoas com
deficiência. Estão criando o espaço lúdico para crianças com síndrome do espectro
autista. Reconhece a importância da participação da APPD nos espaços do controle
social, e assim estão comprometidos com o CEDCA. Encerrada as apresentações das
13(treze entidades) a presidente da comissão eleitoral Rita Dias, informou novamente
dos procedimentos de votação, leu o conteúdo do formulário, e explicou de todo formato
do documento, que cada entidade poderá votar em ate 10 entidades. Deu-se um
intervalo de 15min para que as entidades procedam a votação. Encerrado o tempo para
a votação on-line, a presidente da comissão fez uma correção nos formulários para
verificar se todas entidades votaram, e se votaram em até 10 entidades conforme
resolução CEDCA 80/2020. Conferido que tudo estava conforme orientação, passou-se
a conferência dos votos por entidade. A votação teve o seguinte resultado:
ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – (APPD) 08; ASSOCIAÇÃO
PARAENSE DE APOIO ÀS COMUNIDADES CARENTES – (APACC) 15; CÁRITAS DO
BRASIL - REGIONAL NORTE 2 16; CENTRO ALTERNATIVO DE CULTURA – (CAC)
16; CENTRO DE SOLIDARIEDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – (CSCA) 14;
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – (CRP 10ª REGIÃO) 15; ESCOTEIROS DO
BRASIL (EB) 02; FUNDAÇÃO VIVER, PRODUZIR E PRESERVAR – (FVPP) 16;
INSTITUTO AMBIENT – (IA) 09; INSTITUTO UNIVERSIDADE POPULAR – (UNIPOP)
15; ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – (OAB) 17; PASTORAL DA CRIANÇA
(PC) 12; SOCIEDADE PARAENSE DE PEDIATRIA – (SPP) 13; Em seguida a
presidente da comissão proclamou o resultado por ordem de votação. Ficando enquanto
titulares as entidades APACC, CARITAS NORTE II, CAC, CSCA, CRP 10REGIÃO,
FVPP, UNIPOP, OAB, PC, SPP, A suplência por ordem de votos: IA, APPD, EB.
Seguida da leitura da avaliação do processo eleitoral, registradas nos formulários de
votação. Oportunamente as conselheiras da Polícia Militar, da SEJUDH e da FASEPA
fizeram suas ponderações e saudações, referindo a importância desse pleito e da
necessidade de comprometimento das instituições eleitas na condução da gestão do
CEDCA, em seguida a presidente solicitou a leitura da Ata, que acompanhada de
ajustes apontados pelas organizações presentes, seguiu-se os seguintes
encaminhamentos: enviar cópia ao Ministério Público; elaboração e publicação de
resolução com resultado final das entidades não governamentais eleitas e suplentes;
que cada entidade deve enviar no prazo de até 18/12/2020 por meio de oficio, os nomes
de titular e suplente para publicação de decreto nomeando a gestão 2021/2023 do
CEDCA PA; que as entidades eleitas passarão a compor o grupo online para a transição
e posse prevista para fevereiro 2021. A assembleia deu-se por encerrada as 12:34min,
nada mais havendo, o conselheiro David Vieira e a conselheira Elizangela lavram a
presente Ata, estando aprovada pelos participantes desta assembleia.
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