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Ata da Plenária Extraordinária nº. 464 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 07 de janeiro de 2020. 3 

 4 

 Às nove horas do dia sete de janeiro de dois mil e vinte, deu-se início à Plenária 5 

Extraordinária nº 464 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 6 

CEDICA/RS, realizada Centro Administrativo Fernando Ferrari, Avenida Borges de 7 

Medeiros, n° 1501, 11º andar, sala de reuniões da SJCDH, nesta capital, coordenada pela 8 

Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) Conselheiros(as), Lisiane Costa (UBEA), 9 

Maria da Graça Malaguez (FERGS), Alessandra (FADERS), Charles Roberto Pranke 10 

(AMENCAR),  Elser Quintana (Federação – ACPM), Patrícia Dias (PACRI), Elisandra 11 

Moreira (FUNDAÇÃO PROTEÇÃO), Marta Nileni Alves Gomes (FASE), Juçara 12 

Vendrusculo (SJCDH) e Justificaram Ausência: Ivonete Carvalho (DPGV),  Elói Gallon 13 

(Pastoral do Menor/CNBB), Simone Romanenco (SEC),Verônica Bocchese (PGE); Cleci 14 

SES; Caroline da OAB CPA: A plenária iniciou com a informação de que a vice- presidente 15 

Ivonete  não estaria presente, pois está de férias. Também, foram citadas/os as/os demais 16 

conselheiros que justificaram ausência. A Presidente Lúcia sugeriu inversão de pauta, 17 

iniciando com os informes e avaliação da participação do CEDICA no evento do dia 18 

17/12/19- na Av. Borges de Medeiros com Av. Ipiranga- em favor das pessoas com 19 

deficiência acolhidas na Fundação Proteção, que foi acolhido pelo pleno. Logo a presidente 20 

passou a palavra para as/os conselheiros/as que representaram o conselho no dia. Fez uso da 21 

palavra o conselheiro Elser Mencionou que havia dez pessoas no evento, que na sua 22 

percepção, foram “levados de roldão”. Havia combinação de que iriam fazer a entrega de um 23 

documento/manifesto ao Fórum, o que não aconteceu. A conselheira Patrícia, disse que gosta 24 

de participar dos eventos na rua, mas que faltou organização. Considera que o convite durante 25 

a plenária gerou um clima tenso. Esperava maior número de participantes no evento. 26 

Alessandra, refere que a intenção era entregar um documento, um informe, para o povo, mas 27 

faltou organização. Conselheiro Charles relatou que não tinha cara de movimento, ainda não 28 

há liderança estabelecida. Ainda sobre o evento, a Presidente Lúcia refere que diante do 29 

resultado expresso na rua, sentiu-se incomodada; assim como com a forma que foi tratado o 30 

tema na última plenária. Refere que houve falta de transparência, pois a informação sobre a 31 

inclusão do documento mencionado não fora revelada. Também, considera, ao avaliar o 32 

momento passado, que há um tensionamento, e que o CEDICA precisa se posicionar frente as 33 

questões da Fundação Proteção e Clínica LIBERTAD, por meio da nota técnica sobre 34 

acolhimento. Durante o evento sentiram-se impelidos a falar, tinham que se manifestar, o que 35 

não condiz com a natureza de um ato público. Ainda, a presidente desculpou-se pelo ocorrido, 36 

pela forma que conduziu as combinações naquela plenária. Elser disse que a presidente 37 

procurou ser o mais democrática possível naquele momento. Na sequência, Lúcia informa e 38 

apresenta ao pleno, a cópia do Diário Oficial Estadual (DOE) a cópia da exoneração da 39 

Secretária-Executiva do CEDICA, Thanise Falcão Gonçalves. Refere as articulações com a 40 

Coordenação da Criança e do Adolescente e Diretor de Direitos Humanos, menciona a agenda 41 

de reunião com o Secretário Catarina (SJCDH) no dia 03/01/20 às 10h, para tratar do assunto. 42 

A presidência do CEDICA e mais os conselheiros/as Maria da Graça, Elser e Juçara, 43 

entregaram o Ofício nº 307/2019-CEDICA ao Secretário, exigindo a anulação do ato de 44 

exoneração de Thanise. Houve o comentário dos participantes, de que o secretário considerou 45 

o ofício “pesado”, mas que foi encaminhado para Casa Civil o mesmo ofício. Como efeito das 46 

articulações será tornado nulo o ato de exoneração e seus efeitos, o que deve ser publicado no 47 
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DOE na presente data. Chama atenção a forma sem comunicação, sem dialogo prévio, sem 48 

considerar a legislação do conselho na tomada de decisão da exoneração. Lúcia, informa que 49 

Thanise está em férias até o dia 14/01/20. A presidente registrou o esforço da conselheira 50 

Juçara e do diretor Maurício, para resolver o problema, mas propôs ao colegiado de que faça 51 

algo mais. Em reconhecendo o equívoco ocorrido, solicita que seja elevado o padrão do CC, 52 

melhora de salário, visto que a pessoa que assumiria no lugar da Thanise, receberia 35% de 53 

gratificação. Foi aprovado o encaminhamento com unanimidade. Na sequência foi informada 54 

sobre a reunião no Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) no mesmo dia, 03/12/20 55 

e posterior visita a Clínica Libertad, em função do inquérito do Ministro Público. Graça refere 56 

que a reunião foi uma preparação a visita na clínica. Ficou com a percepção de que ocorrera 57 

um cerceamento na condução, logo foi comunicado que só poderia um representante por 58 

conselho. Houve limitação no número de pessoas que entrariam na Clínica. Lúcia achou a 59 

reunião produtiva, foi possível compor com os demais conselhos. Disponibilizou o roteiro 60 

para visita a Clínica, que foi acordado entre os conselhos. Graça ao falar sobre a visita, refere 61 

a impressão de que a equipe de trabalho da clínica já tinha conhecimento da ida dos 62 

conselhos, estavam preparados, com respostas prontas. A percepção final, é de que está tudo 63 

bem na clínica, mas que para os adultos com deficiências ficarem a vida inteira não tem 64 

condições. Lúcia, relatou que a equipe de trabalho da clínica a considera um residencial 65 

terapêutico tipo II e que o nome da clínica é fantasia. A súmula do contrato nº 018/2019 66 

SJCDH de 02/10/2019 foi passado ao colegiado para conhecimento. Em relação a visita, a 67 

presidente considerou que teve uma surpresa, frente aos relatos precedidos de diferentes 68 

fontes. Disse que quanto ao espaço, viu que está em adequações, embora as adequações 69 

estejam sendo realizadas quanto à vinculação a saúde e não à política de Assistência Social. 70 

Para embasar as discussões, foram disponibilizados aos/as conselheiros/as a Lei, o Decreto de 71 

criação da Fundação de Proteção Especial (FUNDAÇÃO PROTEÇÃO) o Estatuto interno e 72 

Resolução do CEAS com sua aprovação. Também, foi disponibilizado o decreto quanto ao 73 

reordenamento das Secretarias Estaduais de Assistência Social e de Justiça, Cidadania e 74 

Direitos Humanos do atual governo, onde não consta a vinculação da Fundação Proteção. Tal 75 

situação sugere que trata-se de um posicionamento político da Fundação Proteção ficar na 76 

SJCDH. Quanto aos usuários da clínica, Lúcia disse que pareciam bem. Não sugeriam estar 77 

dopados, coagidos ou mal cuidados. Os que tinham condições de fala, se aproximavam, 78 

perguntavam o nome. Estavam bem. Registra que foram mostrados prontuários dos usuários, 79 

onde constam os atendimentos externos realizados. Na equipe são 03 psiquiatras, 01 assistente 80 

social, 01 psicóloga e 03 médicos clínicos. Ficou o questionamento do grupo quanto ao 81 

término do contrato previsto para 6 meses, como ficará, pois será um rompimento de vínculos 82 

novamente. Alessandra, refere não haver literatura ou legislação que embase a ideia de que os 83 

adultos com deficiência mental devem ser tratados como criança. A adequação da 84 

metodologia, do trato, está relacionada a dificuldade de aprendizagem e não as demais áreas 85 

da vida da pessoa. Eles devem ser tratados conforme a idade cronológica. Lúcia chama 86 

atenção que o CEDICA vem sendo chamado a se posicionar sobre a retirada dos adultos da 87 

Fundação Proteção, com base neste argumento. Na sequência, Lúcia reapresenta o relatório de 88 

atividades do ano de 2018 da Fundação Proteção e a manifestação da Comissão de Políticas 89 

Públicas sobre o documento. Apresenta as sugestões de encaminhamento da comissão: 90 

Solicitação dos seguintes documentos a Fundação de Proteção Especial: a) Comprovante de 91 

Inscrição do Programa das unidades de Acolhimento nos Conselhos Municipais de Direito da 92 

Criança e do Adolescente de Porto Alegre e Taquari; b) Relatório de Atividades da Fundação 93 

Proteção ano de 2019, incluindo o projeto de reordenamento - TRANSFORMAR COM-94 

VIDA (2016/2017) conforme citado no relatório pág. 11, c) solicitar para conhecimento os 95 
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projetos de Inserção Familiar, Social e Comunitária de Crianças e Adolescentes em processo 96 

de Desligamento (citado na pg. 18) e Programa de Apadrinhamento Afetivo- PROGRAMA 97 

CONVIVIER; d) Plano de Ação para 2020- no prazo para entrega de 31 de março de 2020. O 98 

colegiado aprovou as sugestões. Na continuidade, foi realizada a leitura da minuta de 99 

Resolução que dispõe sobre a aprovação de valores e linha de financiamento, para elaboração 100 

do edital FECA 2020. Marta, apontou a importância do Plano de Ação e Aplicação do FECA 101 

estar aprovado e publicado antes ou conjuntamente ao edital. E da importância de ser 102 

considerado o diagnóstico já realizado quando da elaboração dos Planos Decenais e do projeto 103 

da AMENCAR. Lúcia, menciona que será enviado ofício à Secretaria do Planejamento 104 

solicitando a cooperação técnica para elaboração do Plano de Ação e Aplicação, para 105 

finalizarmos os trabalhos. Foi solicitado a Coordenação da Criança e do Adolescente - 106 

SJCDH o recurso existente na conta do FECA. A informação é de que há 6.304.919,77 (seis 107 

milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e dezenove reais e setenta e sete centavos). 108 

Enquanto aguardava-se a informação citada anteriormente, foi realizada combinação de 109 

Reunião de Gestores para dia 22 de janeiro às 9h, para organização e sistematização do 110 

material de formação para Conselheiros Tutelares e de Direitos. O material deverá ser 111 

apresentado ao colegiado na Plenária Ordinária de janeiro. Juçara sugeriu que convidássemos 112 

o promotor público de Seberi, para participar como palestrante da formação dos conselheiros 113 

do CEDICA.  A conselheira comenta que o promotor acompanhou a Coordenadoria da 114 

Criança e Adolescente/CEDICA nas formações que já foram realizadas na região, da qual o 115 

município faz parte. Foi sugerida a data de 10 de março de 2020 para Plenária Extraordinária 116 

de formação dos Conselheiros Estaduais de Direitos da Criança e do Adolescente. Em 117 

votação: 9 favoráveis e 2 abstenções.  Lúcia, solicita que a Comissão de Orçamento e 118 

Fundos reforce a campanha para mobilização de doações para o FECA. Juçara refere que a 119 

SJCDH está fazendo juntamente à Assembleia Legislativa do Estado campanha para doação 120 

aos Fundos Municipais e Estadual, da Criança e do Adolescente. O colegiado sugeriu que 121 

fosse elaborado material de divulgação para campanha e realizado o levantamento das 122 

parcerias realizadas no último Edital FECA, para maior publicidade e conhecimento da 123 

sociedade quanto a utilização dos recursos do Fundo. Ainda, foi solicitada a prestação de 124 

contas do terceiro e quarto trimestre do FECA. Sugestões acolhidas pelo pleno. Na 125 

sequência, foram discutidas pelo colegiado a proposta de realização de dois editais, um para 126 

Organizações da Sociedade Civil no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e outro 127 

para Órgãos Públicos com valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). Ainda, ficou 128 

acordado que o valor final por projeto também será decidido na próxima plenária. O colegiado 129 

ficou em dúvida, até R$ 80.000,00 ou até R$ 100.000,00? Não foi possível colocar em 130 

votação a matéria pois não havia maioria qualificada dos membros do CEDICA. A 131 

presidente solicitou a estagiária Júlia que realize levantamento das presenças das instituições 132 

nas plenárias, referentes ao ano de 2019. A planilha será encaminhada para o Secretário da 133 

SJCDH e Fórum Estadual da Sociedade Civil. Ainda foi considerada a necessidade de outra 134 

minuta de resolução com os critérios de acesso para concorrer os recursos do FECA. Também 135 

foi solicitado que conste apenas a possibilidade de um aditivo de prazo para execução dos 136 

projetos. Na continuidade da pauta, a presidente refere que reencaminhará o Plano de Ação do 137 

Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e 138 

Comunitária para contribuições dos/as conselheiros/as e que tal material será trabalhado pela 139 

comissão de gestores no dia 15 de janeiro, às 9h no CEDICA. A matéria será colocada em 140 

pauta na plenária ordinária de janeiro. Sobre a Nota Técnica – Sobre Acolhimento – Lúcia irá 141 

juntar os documentos já elaborados para finalizá-los também, durante a reunião de gestores. 142 

Outras combinações foram realizadas, ficou agendada para o dia 22 de janeiro de 2020, a 143 
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entrega dos relatórios da RF1 e RF7, do projeto AMENCAR (Parceria FPE 1821/2017). 144 

Houve sugestão de que o Seminário Estadual sobre Acolhimento seja realizado no final do 145 

mês de março. Ainda, a Comissão de Políticas Públicas solicitou agenda para o dia 17 de 146 

março, para reunião ampliada com outros conselhos e SES sobre a Lei Estadual Nº 15.390 de 147 

3 de Dezembro de 2019, que dispõe sobre a doação e a utilização de gêneros alimentícios e 148 

excedentes de alimentos. Marta, solicitou que seja retomada a prestação de contas do projeto 149 

FECA- FASE RS, que está em análise na Comissão de Medidas Socioeducativa e de 150 

Proteção. Nada mais havendo a constar, eu Marta Nileni Alves Gomes, lavrei a presente ata, 151 

que subscrevo com a presidente                              152 

. 153 

                                             154 
          Marta Nileni Alves Gomes                                    Lúcia Flesch                 155 

        Conselheira do CEDICA/RS                          Presidente do CEDICA/RS 156 

 


