
ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARIDADE

- ATA DE AUDÊNCIA PÚBLICA -

Aos 09 (nove) dias do mês de março do ano de 2016, por volta

de 08 horas, no Centro Comunitário do Município de Caridade/CE, presente

a  Excelentíssima  Senhora  Anny  Gresielly  Sales  Grangeiro  Sampaio,

Promotora de Justiça Titular da Comarca de Caridade/CE, compareceram as

Representantes do CRAS local, a Sra. Mikaely Teixeira Leal, do CREAS local,

a Sra. Daniele Barroso de Freitas, do CMDCA, o Sr. Cleber de Paula Xavier,

Pastor Janderson Malagueta (Elbetel), Pastor José Lucinello (Assembleia de

Deus),  Padre  Francineso  Queiroz  (Igreja  Católica  Ortodoxa),  Padre  João

Mascarenhas  (Igreja  Católica  Apostólica  Romana),  Sra.  Nágela  Lopes

(Fundação ECOAR), os Conselheiros Tutelares do Município de Caridade, os

Srs. Maria Elizângela de Sousa Martins, Francisco Ivanildo Adriano de Paulo,

Maria  das  Graças  Lopes  Nascimento,  Francisca  Adriele  do  Nascimento  e

Rogério Batista da Rocha.

Aberta  a  Audiência  Pública,  a  Promotora  de  Justiça  esclareceu

sobre o trabalho de orientação que vem sendo realizado de forma mais

intensificada desde o final  do ano de 2014 pelas equipes de Assistência

Social, Conselho Tutelar e Polícia Rodoviária Federal com relação à situação

dos  pedintes  às  margens  da  BR-020,  explicou  os  deveres  dos  pais  e

responsáveis de crianças e adolescentes pela efetivação de seus direitos. 

Após, esclareceu os possíveis tipo penais que podem ser aplicados no

caso de se constatar o uso de crianças e adolescentes como pedintes às

margens  da  BR-020.  Por  fim,  facultou  a  palavra  aos  presentes,  que

passaram a explanar o problema das crianças em situação de risco ao longo

da BR-020, no trecho que corta o município de Caridade-CE e discutir sobre

a possibilidade de organização das doações.
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Inicialmente  os  líderes  religiosos  expuseram  o  trabalho  que  suas

denominações religiosas realizam, expuseram seu ponto de vista acerca do

problema e as possíveis soluções vislumbradas.

Pelo  Representante  do  CMDCA  foi  esclarecida  sua  atuação  no

Conselho, bem como a necessidade de buscar solução para a situação dos

pedintes da BR-020.

Pela Representante da Fundação ECOAR, foi esclarecida sua  atuação,

convidando as crianças e adolescentes presentes a participarem do Projeto

em Artes, tendo em vista que a arte será capaz de resolver a situação onde

se encontram.

Pela Representante do CRAS Caridade/CE, esta expôs seu trabalho,

firmando o apoio às famílias.

Por  fim,  pela  Representante  do  CREAS/Caridade,  esta  explicou  o

horário de funcionamento do CREAS, se colocando à disposição das famílias.

Foi  facultada  a  palavra  aos  participantes  da  comunidade,  que

apresentaram as suas situações individuais de carência, reforçando que por

vezes as doações são um complemento essencial na alimentação. 

Os participantes, juntamente com as famílias em questão, entraram

em um consenso de que seria melhor para o recebimento e entrega desses

donativos,  formando uma comissão (representante familiar/representante

religioso), estando estes nos “Caminhos de Assis” nos finais de semana no

período de agosto/janeiro e março/abril,  posteriormente realizando estas

entregas às famílias participantes. 

Ao final, a Promotora de Justiça deliberou o seguinte:

1. Juntada da presente Ata ao Procedimento Administrativo Nº 16/2015

(MPCE:2015/221513);

2. Envio  de  cópia  da  presente  Ata  ao  Procurador-Geral  de  Justiça,

conforme determina a Resolução nº 82/2012;

3. Encaminhe-se cópia da presente Ata à Secretaria-Geral do Ministério

Público do Estado do Ceará para ciência e publicação no Diário da

Justiça;

4. Expedição  de  cópia  da  presente  Ata  aos  demais  componentes  da

mesa;

5. Expedição de Ofício ao Chefe da 2ª Delegacia/16ª SPRF-CE, ao Chefe

do Comando da Polícia Militar de Caridade/CE, ao Inspetor da Polícia

Civil responsável pela Unidade de Polícia Civil de Caridade/CE, e ao
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Conselho  Tutelar  de  Caridade/CE  enviando-lhes  cópia  da  Ata  da

Audiência Pública e convidando-lhes para reunião na Promotoria de

Justiça da Comarca de Caridade/CE no próximo dia 17/03/16, às 09h.

E como nada mais foi dito, encerro a presente ata, assinada

por todos os presentes

ANNY GRESIELLY SALES GRANGEIRO SAMPAIO
Promotora de Justiça

Daniele Barroso de Freitas
CREAS/Caridade/CE

Ana Mikaelly Teixeira Leal
CRAS/Caridade/CE

Cleber de Paula Xavier
Presidente do CMDCA

Pastor Janderson Malagueta 
Igreja ElBetel/Caridade/CE

 Pastor José Lucinello 
Igreja Assembleia de Deus

Padre Francineso Queiroz
Igreja Católica Ortodoxa 

Padre João Mascarenhas
Igreja Católica Apostólica Romana
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Nágela Helena Rocha Lopes 
Fundação ECOAR

Maria Elizângela de Sousa Martins
Conselho Tutelar de Caridade/CE

Francisco Ivanildo Adriano de Paulo
Conselho Tutelar de Caridade/CE

Maria das Graças Lopes Nascimento
Conselho Tutelar de Caridade/CE

Francisca Adriele do Nascimento
Conselho Tutelar de Caridade/CE

Rogério Batista da Rocha
Conselho Tutelar de Caridade/CE
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