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Ata da Plenária Extraordinária nº. 470 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 12 de maio de 2020. 3 

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

Plenária extraordinária nº 470 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 (USBEE), Elisandra 8 

Moreira (FUNDAÇÃO PROTEÇÃO), Ivonete Carvalho (DPGV/PC), Juçara 9 

Vendrusculo (SJCDH),  Marta Gomes (FASE), Simone Romanenco (SEC), Arlindo 10 

Oliveira (BM), Lisiane dos Santos (UBEA), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), 11 

Mara Maria Valandro e Danusa Cunha (SEDUC), Elói Gallon e Lino Morsch (Pastoral 12 

do Menor/CNBB), Patrícia Dias (PACRI), Cleci de Lima (SES), Maria da Graça 13 

Malaguez (FERGS), Cláudia Alfama e Alexsandra Araújo (FADERS), Marcelo da 14 

Silva (FEAPAES), Letícia Magalhães e Caroline Sérgio (OAB). Presente também: 15 

Mariele Diotti (SJCDH) e Cláudia Herrmann (OAB). A presidente Lúcia iniciou 16 

apresentando a pauta do dia e informou que devido a quantidade de demandas não 17 

foi possível finalizar a ata n° 468/2020. Solicitou para incluir na pauta o relato das 18 

comissões sobre os seus trabalhos. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 19 

13 conselheiros presentes. Lúcia solicitou que a conselheira Marta realizasse a 20 

apresentação dos projetos da FASE e após comissões de medidas socioeducativas 21 

e de proteção e de políticas públicas apresentassem seus pareceres. Marta realizou 22 

a apresentação do projeto “Tecnologias nos espaços pedagógicos da 23 

socioeducação” da FASE. O projeto tem como objetivo adquirir equipamentos de 24 

informática e multimídia para serem utilizados nos espaços pedagógicos/salas de 25 

leitura dos Centros de Atendimento Socioeducativos da FASE, qualificando e 26 

diversificando as ações de educação, profissionalização, esportivas e culturais 27 

durante e após o período de distanciamento social. Após foi realizada a 28 

apresentação do projeto “VáLer – Espaço de cultura, convivência e crescimento no 29 

CASE NH”. O projeto tem como objetivo criar um projeto piloto de sala de leitura em 30 

contêineres, espaço este que promova a saúde integral do adolescente em 31 

cumprimento de medida socioeducativa através da cultura da leitura. Lúcia solicitou 32 

que a comissão de políticas públicas apresentasse seu parecer. A conselheira 33 

Elisandra fez a leitura do parecer favorável da comissão de políticas públicas. A 34 

comissão solicitou complementação das informações no que se refere ao período da 35 

duração da execução dos Projetos, que foi apresentado à comissão ainda antes da 36 

plenária. A conselheira Simone realizou a leitura do parecer da comissão de 37 

medidas socioeducativas e de proteção. Quanto ao projeto Tecnologias nos espaços 38 

pedagógicos da Socioeducação, a comissão solicitou esclarecimentos para 39 

apresentação do Plano de Trabalho com o desdobramento de: 1. Número de 40 

Educandos a serem atingidos por unidades e as respectivas atividades?; 2. Qual a 41 

estratégia de ensino entre o equipamento a ser adquirido e a atividade a ser 42 

realizada?; 3. Qual Equipe irá instalar e preparar os equipamentos; 4. Três 43 

orçamentos de todos os equipamentos (Ficou faltando a inclusão dos custos dos 44 

programas Windows; internet, etc; 5. Na aquisição dos livros se contempladas 13 45 

unidades da Instituição, porquê a disparidade/diferença no número de livros 46 

(5,8,9,10,13 e 17); 6. Se as atividades das parceiras foram suspensas para garantir 47 

a proteção, em decorrência de não fazer aglomeração, quais serão os cuidados para 48 
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se fazer as atividades com essa proposta própria e coletiva? Após a apresentação 49 

dos questionamentos, Marta esclareceu alguns pontos. Informou que a quantidade 50 

de livros solicitados, depende da necessidade e interesse dos adolescentes de cada 51 

unidade da FASE.  Esclareceu que não será possível realizar três orçamentos, pois 52 

os valores são determinados a partir da tabela da Central de Licitações – CELIC. A 53 

conselheira Cláudia informou que estas informações precisam constar, pois facilitam 54 

o entendimento. O conselheiro Marcelo apontou que preços de aparelhos iguais, 55 

possuem valores diferentes em cada projeto. Lúcia informou que falta expor onde os 56 

equipamentos serão utilizados, em quais ações e atividades, que isso precisa 57 

constar no projeto. Marta respondeu que serão utilizados nos espaços pedagógicos. 58 

A conselheira Juçara esclareceu que a linha de financiamento destes projetos não é 59 

a mesma da COVID-19. Marta concordou, mas informou que não teria como não 60 

citar a pandemia de COVID-19 no projeto. Simone informou que a intenção não é 61 

alterar os projetos, e sim realizar complementações das informações. 62 

Encaminhamento:  Enviar para FASE os questionamentos da comissão de medidas 63 

socioeducativas e de proteção, com prazo de uma semana para resposta, após 64 

encaminhar para nova análise da comissão. Em votação: 14 votos favoráveis, 65 

nenhum contrário e 2 abstenções. Sobre o projeto VáLer – espaço de cultura, 66 

convivência e crescimento no CASE NH. Comissão de Medidas solicitou 67 

apresentação do Plano de Trabalho com o desdobramento de: 1. O Nº total de 68 

Educandos a serem atingidos e a forma como participarão das atividades; 2. A 69 

Descrição das Atividades; 3. Os Containers terão Acessibilidade?  Seria prudente 70 

apresentar um projeto arquitetônico demonstrando a localização física e a proposta 71 

interior; 4.Três orçamentos; 5. Apresentar a previsão de quando esse Projeto Piloto 72 

será implantado em todas as unidades da FASE; 6. Se as atividades das parceiras 73 

foram suspensas para garantir a proteção, em decorrência de não fazer 74 

aglomeração, quais serão os cuidados para se fazer as atividades com essa 75 

proposta própria e coletiva? 7. Esclarecimento das dúvidas sobre o desdobramento 76 

do Projeto, a exemplo do que segue: a) Apresentação do Projeto; b) Projetos 77 

Pedagógicos...quais?; c) Objetivos Específicos; d) Outras atividades culturais. 78 

Quais??; Operacionalização: a) Haverá dias e horários fixos p atender. Quais?; b) 79 

Biblioteca em Tempo integral. Quem ficará na biblioteca? Haverá cedência de 80 

bibliotecária, contratação ou estagiária?; Metas e Resultados: a) Tanto Metas quanto 81 

Resultados precisam ser mensurados em números enquanto Projeto Piloto; b) 82 

Resultados quantos adolescentes orientados?; Recursos Humanos: Responsável 83 

em tempo integral: a) Biblioteca, contratado, estagiário de biblioteconomia, Termo de 84 

Cooperação Técnica?; Reuniões periódicas: semanais, quinzenais ou mensais?; 85 

Avaliação: a) Reuniões periódicas com registro em ata...semanais, quinzenais ou 86 

mensais? Após questionamentos, Marta reforçou que para o órgão público não é 87 

realizado três orçamentos. Sobre o número de adolescentes atendidos, informou 88 

que a população muda diariamente, mas que existe uma média, que há uma relação 89 

disponibilizada no site da Fundação. Esclareceu que as atividades culturais não 90 

estão postas, pois são determinadas pelos adolescentes dependendo de seus 91 

gostos.  Juçara sugeriu a exclusão da meta sobre pesquisa dos containers, pois os 92 

executores do projeto não possuem certeza se é viável a instalação. O conselheiro 93 

Charles questionou se os projetos serão por meio de edital. Lúcia informou que não 94 

seria necessário, pois seriam para o objetivo estratégico do plano de ação e 95 

aplicação no que se refere ao financiamento da socioeducação,  mas que é preciso 96 
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dar publicidade a eles. Encaminhamento:  Enviar para FASE os questionamentos da 97 

comissão de medidas socioeducativas e de proteção, com prazo de uma semana 98 

para resposta, após encaminhar para nova análise da comissão. Em votação: 13 99 

votos favoráveis e 2 abstenções. Parecer sobre a execução do Projeto “Oficinas 100 

Culturais e a Socioeducação na FASE”: Lúcia iniciou esclarecendo que fez 101 

contato com a divisão de convênios para esclarecer sobre a solicitação de parecer 102 

de execução financeiro, o que não é papel do CEDICA, conforme a normativa 6 da 103 

CAGE. Simone realizou leitura do parecer da comissão de medidas socioeducativas. 104 

Informou que após receber a complementação dos arquivos da FASE, ainda sentiu 105 

falta de alguns registros, como fotos dos adolescentes com os instrumentos 106 

comprados no projeto. Considerou que a comprovação da execução ficou frágil e 107 

que é necessário padronizar o plano de trabalho de cada oficina, lista de frequência 108 

com assinatura de cada educando, registros fotográficos de cada oficina com a 109 

utilização dos equipamentos e vídeos com a participação em cada oficina. Marta 110 

sugeriu que fosse realizada uma resolução com modelo de critérios de avaliação da 111 

prestação de contas de projetos executados com recurso do Fundo Estadual para a 112 

Criança e o Adolescente – FECA. A conselheira concorda que é necessária uma 113 

documentação que determine normativas para a avaliação. Foi discutido se o projeto 114 

seria aprovado com ressalvas. Os conselheiros concordarem em aprovar sem 115 

ressalvas, pois não existe uma normativa do CEDICA para a prestação de contas. 116 

Encaminhamento: Elaboração de resolução conjunta entre as comissões de políticas 117 

públicas e de medidas socioeducativas e de proteção sobre os critérios de avaliação 118 

da prestação de contas de projetos em execução com o recurso FECA. A 119 

conselheira Mara sugeriu que os próximos pareceres de projetos sejam discutidos 120 

pelas comissões e após encaminhados para os órgãos executores do projeto antes 121 

da reunião plenária, pois assim, não seria utilizado tanto tempo da plenária. Lúcia 122 

informou que após a troca da gestão de conselheiros do CEDICA, algumas 123 

comissões ainda não conseguiram se ajustar e que é necessário que elas se 124 

reúnam, justamente para objetivar os encaminhamentos às plenárias. 125 

Encaminhamento: Aprovar a execução física do projeto “Oficinas Culturais e a 126 

Socioeducação na FASE”. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 17 127 

conselheiros presentes. Prorrogação da parceria FPE 1821/2017: Lúcia apresentou 128 

o parecer da comissão de mobilização e articulação sobre os relatórios da RF1 e 129 

RF7. Apontaram as seguintes preocupações: 1. Finalização do trabalho de campo 130 

previsto para fevereiro de 2020 e como consequência a entrega da finalização no e 131 

prazo; 2. Falta de informações de haver ou não Conselhos Municipais dos Direitos 132 

da Criança e do Adolescente – COMDICA nas cidades e se estão organizados e em 133 

funcionamento. A comissão de legislação e normas realizou parecer pontuando que: 134 

1. As apresentações em meio físico não sejam resumidas; 2. Apresentem os dados 135 

qualitativos da pesquisa junto com os quantitativos, para que a apresentação seja 136 

completa; 3. Apresentem o cronograma Físico-financeiro do trabalho que falta a ser 137 

realizado. Parecer da comissão de políticas públicas: A comissão analisou os 138 

relatórios das regiões funcionais 1 e 7 da parceria FPE 1821/2017. Apontaram a 139 

necessidade dos pesquisadores aprofundarem as informações coletadas, 140 

principalmente os dados qualitativos. Questionaram a participação de voluntários 141 

trabalhando no projeto. Foi apontado a necessidade de registrar as informações dos 142 

Seminários, não só recortes das falas dos participantes como consta nos relatórios 143 

entregues da RF1 e da RF 7 “FRAGMENTOS DE DIÁLOGOS” – Breve relato da 6° 144 
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Seminário do projeto “Pesquisa, Assessoramento e Capacitação em Vista do 145 

Fortalecimento de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e 146 

Conselhos Tutelares do Rio Grande do Sul”.  A conselheira Lisiane informou que o 147 

relatório enviado pela AMENCAR não é um cronograma físico financeiro, sentiu falta 148 

desta documentação. Lúcia realizou a apresentação do parecer técnico da gestora 149 

da parceria sobre a 3° parcela, com os seguintes apontamentos: 1. O relatório de 150 

execução do objeto entregue pela organização parceira ao gestor e ao CEDICA 151 

refere que foram visitados 56 municípios da RF 09, no entanto foram localizados os 152 

diários de campo de apenas 37 municípios, conforme relação no quadro do item 153 

anterior. Verificar se o número de municípios visitados da RF 09 corresponde ao 154 

número informado no relatório; 2. Os relatórios sobre a realização dos seminários na 155 

RF 01 e RF 07 apresentam informações insuficientes para a prestação de contas, 156 

tais como: número de participantes, lista de presenças, nº de municípios envolvidos.; 157 

3. O seminário realizado na RF 07 não abordou o tema dos Fundos Municipais, 158 

conforme prevê o Plano de Trabalho?; 4. Na plenária do Conselho Estadual dos 159 

Direitos da Criança e do Adolescente foram questionados onde foram aplicados os 160 

recursos de pessoal que não foram utilizados, considerando que alguns 161 

pesquisadores foram desligados do projeto. Charles informou que os 162 

questionamentos da gestora foram respondidos pelo Ofício n° 05/2020, do dia 13 de 163 

março. Informou que todos os municípios visitados já possuem relatório de campo. 164 

Sobre a abordagem dos fundos para a criança e o adolescente nos seminários, 165 

Charles informou que em plenária do CEDICA foi solicitado a ampliação das 166 

temáticas abordadas nos encontros. Sobre a aplicação dos recursos da 3ª parcela 167 

do projeto esclareceu os seguintes pontos: O projeto, atividades, equipamento e 168 

material permanente já foi todo executado. No projeto atividade outros serviços de 169 

terceiros – pessoa jurídica, foram aplicados o valor de R$ 30.900,00 para os 170 

pesquisadores. Já para outros serviços de terceiros – pessoa física, foram aplicados 171 

R$ 78.578,28 para assessores/as, incluindo atrasos, rescisões e FGTS; R$ 172 

32.278,16 para a coordenação, incluindo atrasos, rescisão e FGTS; R$ 19.212,96 173 

para auxiliar administrativo, incluindo atrasos e FGTS; R$ 7.500,00 para MEI’s – 174 

digitalização; e R$ 6.161,22 para estagiária, incluindo atrasos. Por fim, no projeto 175 

atividade material de consumo, foram efetuados pagamentos nos seguintes itens: 176 

R$ R$ 3.000,00 em combustível; R$ 31.409,17 em locação de veículos; R$ 9.801, 177 

25 em diárias; R$ 1004,06 em telefonia; e R$ 2.199,36 em outros, incluindo aí 178 

despesas com os Seminários como coffe break e locação de espaço. Sobre os 179 

voluntários do projeto, informou que está regularizado pela Lei do voluntariado. 180 

Esclareceu que com a liberação da 4° parcela pretendem nos dois primeiros meses 181 

irem a campo e após realizarem os seminários da RF8 e 9, se for possível, 182 

lembrando que estamos em período de pandemia. No quarto mês seria realizado o 183 

seminário estadual e finalização das demandas. Juçara sugeriu que os seminários 184 

fossem realizados de forma virtual, pois se não, não dará tempo de finalizar. Charles 185 

concorda que os seminários devem ser virtuais, mas informou que a ida a campo 186 

deve ser presencial. Marta ressaltou o cuidado que deve ser tomado na qualificação 187 

dos relatórios, pois não é possível analisar os dados apresentados de forma 188 

qualitativa.   Marta comentou que as informações solicitadas pela comissão de 189 

políticas públicas foram atendidas pela AMENCAR.  A conselheira Patrícia trouxe a 190 

preocupação de ofertar seminário virtual, pois nem todos conseguirão ter acesso. 191 

Juçara sugeriu realizar seminário pelo Facebook, pois atingiria um número 192 
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expressivo de participantes. Foi questionado a ampliação do prazo para oito meses. 193 

A vice-presidente Ivonete manifestou desacordo com está ampliação, pois o 194 

CEDICA precisa da finalização deste projeto, até o final deste ano. 195 

Encaminhamento: aprovar com ressalva a prorrogação por seis meses, para 196 

finalização das atividades da parceria FPE 1821/2017, com a apresentação dos 197 

seguintes procedimentos até dia 14 de maio próximo, para o cumprimento das 198 

ressalvas: 1. Apresentação do cronograma físico-financeiro para os 6 (seis) meses 199 

de prorrogação; 2. Resposta aos apontamentos realizados pelas comissões técnico-200 

operacionais ratificados na Plenária Extraordinária n° 470/2020, quanto: a) À 201 

necessidade de aprofundamento da análise qualitativa pelos pesquisadores das 202 

informações coletadas, principalmente dos dados qualitativos apresentados nos 203 

relatórios das regiões funcionais 1 e 7; b) À necessidade de registrar as informações 204 

completas dos seminários, não apenas recortes das falas dos participantes como 205 

consta nos relatórios entregues da RF1 e da RF 7 “FRAGMENTOS DE DIÁLOGOS” 206 

- BREVE RELATO DO 6º SEMINÁRIO DO PROJETO PESQUISA, 207 

ASSESSORAMENTO, E CAPACITAÇÃO EM VISTA DO FORTALECIMENTO DE 208 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 209 

CONSELHOS TUTELARES DO RIO GRANDE DO SUL; c) Ao número de 210 

municípios (79) que ainda restam para aplicação da pesquisa, como será realizado o 211 

campo; d) À realocação de recursos originalmente destinado ao pagamento dos 212 

assessores; e) À formalização do trabalho voluntário; 3. Inserção dos documentos 213 

pendentes no portal de Parcerias.  Além destas solicitações, o CEDICA recomenda 214 

a adoção dos seguintes procedimentos, considerando o estado de calamidade 215 

pública pela pandemia de COVID-19 reiterado pelo Decreto Estadual nº 55.240, de 216 

10 de maio de 2020: 1. Realização em formato virtual/ead das 217 

entrevistas/assessorias aos municípios, cuja coleta de dados em campo ainda não 218 

foi realizada, durante o período de calamidade pública em decorrência da pandemia 219 

de Covid-19; 2. Realização em formato virtual/ead dos seminários das Regiões 220 

Funcionais 8 e 9, durante o período de calamidade pública em decorrência da 221 

pandemia de Covid-19. Em votação: 15 votos favoráveis, nenhum contrário e uma 222 

abstenção. Sobre as resoluções que aprovam os projetos, é necessário realizar o 223 

alinhamento com os dispositivos legais.  Minuta de Resolução sobre a aprovação 224 

do projeto “Atendimento dos Adolescentes em Cumprimento de Medida 225 

Socioeducativa na FASE/RS frente à pandemia do COVID-19”, bem como a 226 

dispensa da realização de chamamento público, tendo em visto o atual estado 227 

de calamidade pública no RS: Foi apresentado o formato que será realizado o 228 

conveniamento do projeto, que dispensa a realização de chamamento público. 229 

Foram realizados ajustes na redação da minuta, conforme os apontamentos dos 230 

conselheiros, tendo em vista que o projeto já havia sido aprovado na plenária 231 

anterior. Termo de referência do projeto: “Preservando nossa história: acesso à 232 

água e o direito de brincar nas comunidades tradicionais em período de 233 

isolamento social”: Ivonete informou que faltam poucos detalhes para concluir o 234 

quantitativo de famílias de crianças e adolescentes beneficiados. Lúcia retomou que 235 

na plenária passada foi questionado uma segunda alternativa com custo menor para 236 

a tecnologia de recuperação de fontes. Ivonete informou que no projeto consta a 237 

recuperação de fontes, no valor aproximado de R$ 5.000,00. O que está faltando no 238 

projeto é o orçamento da instalação de caixa d’água. Informou que estão 239 

aguardando este orçamento da EMATER. Juçara sugeriu que as duas opções sejam 240 
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colocadas no projeto para que depois seja decidida a ação mais viável. Lúcia 241 

informou que não há mais quórum qualificado, para as discussões que sejam 242 

necessárias e solicitou que os conselheiros façam apontamentos necessários na 243 

minuta de resolução sobre os Termos de Referência. Solicitou que as conselheiras 244 

Lisiane e Simone finalizem o projeto geral do CEDICA sobre a pandemia da COVID-245 

19. Sobre o Termo de Referência do projeto “Atendimento a crianças e 246 

adolescentes migrantes, refugiados, em situação de rua ou risco: ações de 247 

proteção e prevenção”: Foi informado que só faltam alguns ajustes teóricos. A 248 

Secretaria de Assistência Social e o Ministério Ministério da Mulher, da Família e dos 249 

Direitos Humanos irão disponibilizar recursos para a população em situação de rua. 250 

Mariele, por meio de mensagem, sugeriu discussão de que este termo seja 251 

direcionado apenas para os refugiados e migrantes. Essa pauta deverá retornar na 252 

próxima plenária, pois não há mais quórum para deliberação. Lúcia pediu para 253 

deixar registrado que a comissão de mobilização e articulação está realizando 254 

materiais para campanha contra as diversas formas de violência. Informou que no 255 

dia 18 de maio a Polícia Civil irá realizar live sobre o dia nacional ao combate à 256 

violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Solicitou para os 257 

conselheiros realizarem a divulgação destes materiais. A comissão realizou cards 258 

para divulgação das reuniões plenárias, para podermos dar publicidade nas ações 259 

do CEDICA neste período de pandemia, enquanto não há o plano de comunicação. 260 

Ivonete informou que terá uma reedição do programa Arise. Marta informou que a 261 

comissão de políticas públicas realizou minuta de ofício para a Secretaria de 262 

Educação questionando o seu plano de ações durante a pandemia. Foi discutida a 263 

necessidade de realização de plenária extraordinária para retomar as pautas 264 

pendentes. Encaminhamento: Plenária extraordinária, das 8h30 às 12h30, no dia 19 265 

de maio. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 12 conselheiros presentes. 266 

Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que 267 

subscrevo com a presidente. 268 

 269 

  270 

                                       271 
               Thanise Falcão                                                          Lúcia Flesch               272 

        Secretária do CEDICA/RS                                      Presidente do CEDICA/RS 273 


