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Ata da Plenária Ordinária nº. 467 do Conselho Estadual 1 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, 2 

realizada em 15 de abril de 2020. 3 

 Às nove horas do dia quinze de abril de dois mil e vinte, deu-se início à 4 

Plenária ordinária nº 467 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada de forma virtual pelo aplicativo Teams da 6 

Microsoft, coordenada pela Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) 7 

Conselheiros(as): Andreia Rodrigues (DPE), Lúcia Flesch e Carlos Alberto Mariani 8 

(USBEE), Elisandra Moreira (FUNDAÇÃO PROTEÇÃO), Ivonete Carvalho 9 

(DPGV/PC), Juçara Vendrúsculo e Juliana Azevedo (SJCDH),  Marta Gomes 10 

(FASE), Simone Romanenco (SEC), Arlindo Oliveira (BM), Elser Quintana 11 

(Federação – ACPM), Lisiane dos Santos (UBEA), Charles Roberto Pranke 12 

(AMENCAR), Mara Maria Valandro (SEDUC), Elói Gallon (Pastoral do 13 

Menor/CNBB), Patrícia Dias (PACRI), Agnaldo Knevitz (CRESS/RS), Cleci de Lima 14 

(SES), Maria da Graça Malaguez (FERGS) e Letícia Magalhães e Caroline Sérgio 15 

(OAB). A presidente Lúcia saudou os presentes e iniciou explicando que há 16 

possibilidade de realizar gravações das plenárias pela ferramenta Teams, que esse 17 

procedimento facilitaria os registros das atas e questionou se os conselheiros eram 18 

contrários às gravações. Todos os conselheiros presentes concordaram com a 19 

gravação da plenária.  Lúcia apresentou a pauta do dia e informou que a comissão 20 

de gestores convidou as conselheiras Caroline e Andreia para compor a comissão 21 

ampliada, conforme prevê o Regimento Interno do CEDICA/RS, pois houve a 22 

necessidade de um olhar técnico no âmbito do direito para realizar as discussões 23 

sobre o Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente – FECA/RS. Foi 24 

demandado pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos –SJCDH, por 25 

meio do Sr. Mauricio Nunes Diretor do Departamento de Direitos Humanos e 26 

Cidadania a possibilidade de utilização de recursos do FECA para ações de 27 

enfrentamento ao novo Coronavírus no estado do RS. A partir desta solicitação a 28 

comissão de gestores consultou os seguintes órgãos, por meio de ofício 29 

encaminhado à SJCDH para abertura de PROA: Assessoria Jurídica da SJCDH, 30 

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do RS – CAGE, Procuradoria Geral do 31 

Estado – PGE e Ministério Público do Estado do RS – MP/RS.  A comissão de 32 

gestores ampliada realizou reunião no dia 26 de março, na qual contou com a 33 

participação do Dr. Frederico Schneider do MP, Jorge Mello do Conselho Regional 34 

de Contabilidade do RS e Mauricio Nunes do DDHC/SJCDH. Nesta reunião foi 35 

realizada consulta sobre à dispensa de chamamento público, chancela e repasse 36 

fundo a fundo. Houve a informação sobre a flexibilização orçamentária devido ao 37 

estado de calamidade pública. Resolução – endossando as RECOMENDAÇÕES 38 

DO CONANDA PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E 39 

ADOLESCENTES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19: Devido o material do 40 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA estar 41 

completo, os conselheiros aprovaram por unanimidade realizar resolução 42 

endossando as recomendações na íntegra. Prestação de contas do 3° e 4° 43 

Trimestre de 2019 – FECA/RS: A conselheira Juçara apresentou a prestação de 44 

contas do 3° trimestre informou os gastos de adiantamento para a X Conferência e 45 

viagem para o encontro dos Conselhos Estaduais de Direitos da Criança e do 46 

Adolescente que aconteceu em Brasília.  Sobre a prestação de contas do 4° 47 

trimestre informou que não houve muitas movimentações, somente o pagamento da 48 
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3° parcela da parceria 1821/17 e despesas da vice-presidente Ivonete no encontro 49 

de Brasília. A conselheira Mara solicitou que Juçara passasse essas informações 50 

para a comissão de Orçamento e Fundos, pois não se sente à vontade em deliberar 51 

sobre esta pauta sem discutir primeiro com a comissão. Lúcia informou que a 52 

prestação de contas do 3° e 4° trimestre não é uma pauta nova, pois veem sido 53 

discutida nas plenárias de janeiro e fevereiro. Ressaltou que mesmo em teletrabalho 54 

os gestores precisam chamar as reuniões de suas comissões. Foi sugerido que as 55 

prestações de contas retornassem para a comissão de orçamento e fundos para 56 

debate e após realização de plenária extraordinária para deliberação. Juçara se 57 

colocou à disposição para encaminhar as prestações, porém não vê necessidade de 58 

trancar a mesma até a próxima plenária. Ivonete informou que está pauta já havia 59 

sido discutida, porém não havia quórum para deliberação. A conselheira Lisiane 60 

informou que a discussão não foi realizada, pois não havia detalhamento dos dados.  61 

Mara esclareceu que não quis gerar polêmica, mas que sente falta da coordenação 62 

da comissão de orçamento e fundos. Lúcia solicitou que as questões de comissões 63 

sejam resolvidas em suas reuniões antes das plenárias e pediu desculpas por não 64 

ter mobilizado as discussões das mesmas antes da plenária, em que pese tenha 65 

solicitado aos gestores mobilizarem suas comissões. Lisiane informou que a 66 

prestação de contas ainda não está detalhada, pois somente demonstra o nome da 67 

servidora e conselheira da SJCDH Juliana. Juliana informou que este detalhamento 68 

pode ser verificado no PROA do processo da X Conferência Estadual dos Direitos 69 

da Criança e do Adolescente – X CEDCA. Lúcia irá solicitar o encaminhamento do 70 

Proa da X CEDCA, bem como da prestação de contas do 3° e 4° trimestre para a 71 

comissão de orçamento e fundos retomar discussão para apresentação de análise e 72 

parecer na próxima plenária. Solicitou brevidade na reunião da comissão, 73 

preferivelmente antes do final desta semana. Todos conselheiros presentes 74 

concordaram em realizar as manifestações de votos das discussões pelo chat do 75 

Teams, pois facilita o registro e contabilização dos mesmos. FECA/RS - retorno da 76 

consulta aos Órgãos (ASSJUR/SJCDH; PGES; CAGE;MP): a presidente chamou 77 

atenção para as orientações do CONANDA quanto à utilização dos fundos para a 78 

infância e adolescência para ações de enfrentamento à COVID-19, visto que há o 79 

entendimento de que o investimento em políticas sociais básicas é atribuição do 80 

poder público. Contudo, essas políticas poderiam ter investimento dos referidos 81 

fundos se fosse constatada a incapacidade de gestão do Estado. O que levou a 82 

remessa do Ofício 012/2020-CEDICA/RS, do dia 30 de março, ao Gabinete de Crise 83 

do estado do RS, com questionamentos sobre quais são os recursos financeiros 84 

materiais recebidos pelo Estado do RS da União e da sociedade em geral para 85 

medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19; quais são os recursos do 86 

tesouro do Estado do RS destinados à mesma finalidade, com especificação dos 87 

recursos oriundos das Secretarias de Estada da Saúde; Trabalho e Assistência 88 

Social; Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; e Segurança Pública; quais são os 89 

recursos do Estado do RS repassados para municípios gaúchos para o 90 

enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus e para quais municípios; e qual o 91 

Plano de ações para enfrentamento do cenário em questão, com informação de qual 92 

área está mais vulnerável e carece de maior investimento. Ainda não foi recebida 93 

resposta do Gabinete de Crise. Em seguida, realizou uma síntese dos pareceres 94 

encaminhados pelos órgãos consultados sobre à utilização do FECA para ações de 95 

enfrentamento à pandemia de COVID-19. Para tanto, destacou que a nota técnica 96 
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do MP, encaminhada pelo Dr. Frederico, aponta a necessidade de um plano de 97 

contingência que trate das ações específicas de enfrentamento à pandemia. Pois 98 

sinaliza preocupação com a utilização de recursos do FECA para o financiamento de 99 

políticas sociais básicas e que existe a necessidade de um “minucioso diagnóstico” 100 

de demandas porque não é possível fazer uso de uma justificativa genérica para a 101 

utilização do FECA. Haja vista que é inadmissível o direcionamento de recursos do 102 

FECA para áreas que já contam com verba pública. Retomou que tanto o parecer do 103 

MP, quando da CAGE e da PGE, apontam para a utilização de recurso do fundo em 104 

políticas sociais básicas quando da omissão do Estado, havendo necessidade de 105 

garantir a proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes ou quando o 106 

direto fosse violado. Destacou a resposta da ASSJUR/SJCDH, que aponta que não 107 

há um diagnóstico que trate desses dados referente à pandemia para o emprego de 108 

recursos do FECA, mas que não há óbices à aplicação de recursos do FECA/RS no 109 

enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus, em especial para casos que 110 

envolvam crianças e adolescentes. Pois o Conselho é soberano para decidir onde os 111 

recursos do fundo serão investidos, considerando a previsão da Resolução 112 

137/2010 do CONANDA, quanto a situação de emergência e calamidade pública. 113 

Em relação ao parecer da PGE, a Procuradoria apontou a consulta foi encaminhada 114 

antes da notícia de repasse de 34, 4 milhões de reais do Ministério da Saúde para 115 

os 497 municípios gaúchos e que não há normas que autorizem a alocação de 116 

recursos do FECA/RS para ações dirigidas à pandemia de COVID-19. Pois é o 117 

CEDICA quem define a utilização de recurso do FECA. A PGE também referendou a 118 

necessidade do Plano de Ação e Aplicação do FECA. Em relação à CAGE, não há 119 

possibilidade de repasse fundo a fundo, uma vez que não há esta previsão na lei do 120 

CEDICA, ou mesmo em uma resolução. Essa demanda foi direcionada à Comissão 121 

de Orçamento e Fundos para proposição de inclusão de um capítulo na lei do 122 

CEDICA que trate sobre as formas de repasse de recurso do FECA (chamamento 123 

público, fundo à fundo e chancela) e uma resolução que trate da estrutura e 124 

funcionamento do fundo estadual. A PGE apontou ainda a necessidade de um Plano 125 

de Ação e Aplicação do FECA com objetivos e metas para distribuição dos recursos, 126 

ou seja, aponta o Plano de Ação e Aplicação como condição para a utilização dos 127 

recursos. Não responde sobre a chancela, no que diz respeito à própria SJCDH ser 128 

autora de projeto para captação direta, mesmo sendo a ordenadora das despesas. 129 

Não óbice quanto à campanha para arrecadação de recursos com finalidade 130 

específica. Nesse sentido, a presidente informou que a SJCDH já lançou uma 131 

campanha de arrecadação de recursos tanto para o FECA, quanto para o Fundo da 132 

Pessoa Idosa para ações direcionadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-133 

19. Ainda nesta temática, provocando a discussão do colegiado, ressaltou que foi 134 

dialogado na reunião de gestores sobre a realização de campanha de arrecadação 135 

para o FECA e que igualmente foi discutido sobre a possibilidade de realizar 136 

chamada pública, com dispensa de edital para de acordo com o Marco Regulatório, 137 

para os municípios que decretaram estado de calamidade pública apresentarem 138 

projetos para financiamento pelo FECA ou de a SJCDH e o CEDICA redigirem 139 

projeto para chamada pública destinada às instituições, que conveniaram ou 140 

parcerizaram nos últimos editais FECA, executarem. O conselheiro Elói destacou 141 

que neste momento é necessário estudar todas as alternativas desde que não firam 142 

as legislações, manifestou preocupação com a violência intrafamiliar nesse período 143 

e sugeriu recomendação aos municípios para o enfrentamento da violência familiar. 144 
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Foi sugerido pensar em projetos específicos que abranjam a proteção integral das 145 

crianças, adolescentes e suas famílias. A conselheira Cleci solicitou que fosse 146 

realizada uma relação dos municípios que estão em estado de calamidade pública. 147 

Questionou quais os dados para o enfrentamento da pandemia os Conselhos 148 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA e Conselhos 149 

Tutelares - CT estão coletando em seus municípios. Lúcia informou que será 150 

enviado ofício aos municípios solicitando estes dados, para se obter um diagnóstico. 151 

A conselheira Patrícia informou que as instituições estão cumprindo os decretos 152 

municipais, o que dificulta a realização de chamamento público. Juliana informou 153 

que está participando do comitê de dados da SJCDH que auxilia o Gabinete de 154 

Crise e que o comitê está à disposição do CEDICA para a realização de coleta de 155 

dados necessários. Comunicou que o Conselho Estadual da Pessoa Idosa – CEI/RS 156 

construiu um indicador, que possibilita realizar um ranking dos municípios com maior 157 

vulnerabilidade em relação as pessoas idosas. Pontuou que esta coleta de dados 158 

direcionada a crianças e adolescentes pode ser importante ao CEDICA. Ivonete 159 

ressaltou a necessidade de pensar nos povos tradicionais e no enfrentamento das 160 

violências. Plano de Ação e Aplicação FECA 2020: Foi realizada a apresentação 161 

da minuta de resolução com o Plano de Ação e Aplicação do FECA/RS para 2020, 162 

contextualizando que a readequação da minuta foi feita a partir das discussões já 163 

realizadas pelo pleno, de forma a deixar o plano mais enxuto e objetivo. E lembrou a 164 

necessidade de quórum qualificado para aprovação do plano de ação e aplicação. 165 

Em seguida passou a leitura da minuta. Ivonete questionou se não é necessário 166 

mencionar quem irá realizar o monitoramento e avaliação deste plano, pois utilizará 167 

recursos. Patrícia questionou se a menção a resolução 156/2016 do CEDICA irá 168 

permanecer, considerando que não faz referência ao Marco Regulatório. Lúcia 169 

informou que a resolução será encaminhada para a comissão de orçamento e 170 

fundos atualizar e que não há prejuízos em utiliza-la, visto que é o que está em 171 

vigência. Foi adicionado um novo artigo sobre o monitoramento e avaliação do plano 172 

de ação e aplicação. Foi realizada a apresentação do anexo I com detalhamento das 173 

ações por diretrizes e objetivos estratégicos de acordo com o Plano Decenal. Foi 174 

lembrado que, devido a pandemia de COVID-19, não ocorrerá a realização de todos 175 

os eventos previstos, talvez seja necessário pensar em seminários virtuais. A 176 

conselheira Elisandra questionou se o CEDICA irá realizar versões impressas do 177 

Estatuto da Criança e do Adolescente para distribuição. Lúcia respondeu que se 178 

todos os exemplares anteriores forem distribuídos, é possível realizar nova versão. 179 

Após discussão, foi colocado em votação Eixo I - Promoção dos direitos da criança e 180 

do adolescente: Aprovado por unanimidade pelos 17 conselheiros presentes. Em 181 

votação Eixo II -  Proteção e defesa dos direitos: Aprovado por unanimidade pelos 182 

17 conselheiros presentes. Foi realizada a apresentação do Eixo III - Protagonismo e 183 

participação de adolescentes. A conselheira Marta questionou se as ações para o 184 

Comitê de Participação Adolescente – CPA podem ser realizadas com o recurso, 185 

considerando que a lei do CEDICA ainda não está atualizada. Lúcia informou que as 186 

resoluções do CEDICA possuem peso de lei, conforme dispositivo na própria lei que 187 

ratifica que as resoluções. Lisiane lembrou que a Marina do departamento financeiro 188 

já havia trazido em plenária informação sobre estas questões, na gestão de governo 189 

anterior. A conselheira Letícia informou que as resoluções possuem validade interna, 190 

não possuindo peso de lei, embora a questão mereça aprofundamento. Elói 191 

informou que o empecilho é o pagamento das despesas pessoais dos adolescentes, 192 
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mas as demais ações poderão ser executadas. Lúcia informou que estão 193 

organizando uma pasta drive do e-mail alternativo do CEDICA no Gmail para que 194 

todos conselheiros consigam acessar os documentos gerais e públicos. Em votação 195 

Eixo III: Aprovado por unanimidade pelos 15 conselheiros presentes. Devido ao 196 

horário foi discutido a realização de plenária extraordinária para finalização das 197 

pautas. Juçara informou que a servidora Carla Caleiro da SJCDH se colocou à 198 

disposição para apresentar a prestação de contas para a comissão de orçamento e 199 

fundos, para o quê ficou agendada reunião desta comissão para o dia 16 de abril, às 200 

10h30. Em votação plenária extraordinária n° 468/20, dia 17 de abril, das 08h30 201 

às 11h30: Aprovado por unanimidade. Lúcia informou que o Ministério Público 202 

solicitou a atualização dos dados dos COMDICAs e Conselhos Tutelares. Lembrou 203 

que em 2018 o coordenador do projeto da parceria 1821/17 ficou de disponibilizar 204 

estes dados ao CEDICA.  O conselheiro Charles informou que estes dados estão 205 

sendo providenciados e serão encaminhados, conforme o acordado. Nada mais 206 

havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a 207 

presidente. 208 

 209 

                               210 
               Thanise Falcão                                                          Lúcia Flesch               211 

        Secretária do CEDICA/RS                                      Presidente do CEDICA/RS 212 


