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Ata da Plenária Extraordinária nº. 471 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 19 de maio de 2020. 3 

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

Plenária Extraordinária nº 471 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): Déborah Rodrigues (DPE), Lúcia Flesch (USBEE), Elisandra 8 

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

Vendrusculo (SJCDH),  Marta Gomes (FASE), Arlindo Oliveira (BM), Lisiane dos 10 

Santos (UBEA), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), Mara Maria Valandro 11 

(SEDUC), Elói Gallon e Lino Morshc (Pastoral do Menor/CNBB), Patrícia Dias 12 

(PACRI), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Alexsandra Araújo (FADERS), 13 

Marcelo da Silva (FEAPAES), Letícia Magalhães (OAB), Agnaldo Knevitz 14 

(CRESSRS). Presentes também: Mariele Diotti (SJCDH), Lídia Nicole Ten Cate e 15 

Janaína Mildner (FASE). Justificaram ausência: SES. A presidente Lúcia iniciou 16 

apresentando a pauta do dia e solicitou a retirada da ata n° 469/20 da pauta, pois 17 

não foi possível finalizá-la a tempo. Informou que a plenária está contando com a 18 

presença da representante do Departamento de Economia e Estatística da as 19 

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, Lídia. A conselheira Marta 20 

informou que a coordenadora pedagógica da FASE solicitou participar da plenária no 21 

momento da discussão sobre os projetos da FASE. Em votação ata n° 467/20: 22 

Aprovada por unanimidade pelos 14 conselheiros presentes.  Em votação ata n° 23 

468/20: 14 votos favoráveis e uma abstenção. Em votação ata n° 470/20: Aprovada 24 

por unanimidade pelos 15 conselheiros presentes. Ficou acordado o envio da ata n° 25 

470 para a FASE e para a gestora da parceria FPE 1821/2017. Lúcia informou que o 26 

Comitê de Dados, da Secretaria de Planejamento, encaminhou os dados solicitados 27 

pelo colegiado, a partir das discussões das plenárias anteriores para organização de 28 

critérios para destinação de recursos pelos termos de referência. Lídia apresentou 29 

os dados coletados pelo Comitê. Informou que a distribuição dos recursos do Fundo 30 

Estadual para a Criança e do Adolescente – FECA foi realizada por cenários, 31 

priorizando a população indígena, quilombola, estrangeira e em situação de rua. A 32 

Apresentação estará disponível no drive do e-mail alternativo CEDICA/RS. Cenário 33 

1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXTREMAMENTE POBRES SEM BOLSA 34 

FAMÍLIA: Atenderia o total de 117 municípios do estado, por seis meses. O valor 35 

total do recurso seria de R$ 856.488,74. Cenário 2 - CRIANÇAS E 36 

ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA: Atenderia 116 municípios, por seis meses. O 37 

valor total do recurso seria de R$ 378.151,70. Cenário 2.1 - CRIANÇAS E 38 

ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA EXTREMAMENTE POBRES: Valor total de 39 

R$ 64.352,68. Cenário 3 - FAMÍLIAS COM MAIS DE DUAS CRIANÇAS E/OU 40 

ADOLESCENTES: Atenderia o total de 256 municípios, por seis meses. Valor total 41 

de R$ 636.847,30. Cenário 4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXTREMAMENTE 42 

POBRES COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CISTERNA: Atenderia 7 43 

municípios, por seis meses. Valor total de R$ 21.467,30. Lúcia questionou sobre os 44 

recortes dos municípios que aparecem em cada cenário. Qual foi o critério para a 45 

escolha desses municípios e quais a referências dos valores, para chegar ao valor 46 

total. Lúcia reforçou que a utilização dos recursos do FECA é complementar aos 47 

recursos do orçamento público para o custeio das políticas públicas sociais básicas.  48 
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Elói apresentou preocupação sobre as cisternas no período de pouca chuva, pois se 49 

não chove não adianta cisterna. Considera mais apropriado a instalação de fontes, 50 

como já havia sido discutido em outras plenárias. Patrícia questionou de quando são 51 

os dados apresentados e de que fonte, pois possuem diferenças dos dados que a 52 

Mariele havia apresentado ao pleno. Ivonete agradeceu pelas contribuições da Lídia, 53 

pois será muito importante para os projetos que serão executados. Questionou o 54 

critério de definição dos municípios apresentados e qual o critério utilizado para 55 

definir a população pobre e a extremamente pobre, pois existem critérios subjetivos 56 

para esta definição. Lídia esclareceu que o número apresentado sobre os recortes 57 

dos municípios é o número de municípios onde o cenário ocorre. Os valores de 58 

referência foram utilizados com base em outras políticas que executaram ações no 59 

estado e orçamentos realizados pelas Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos 60 

Humanos - SJCDH. Sobre as cisternas informou que a ideia é disponibilizar água 61 

para as famílias que dependem de cisternas. A fonte utilizada é a do Cadastro Único 62 

de mês de março, o Comitê de Dados está tentando coletar os dados do mês de 63 

abril. Os critérios utilizados para definir pobreza e extrema pobreza foram os 64 

mesmos critérios de renda utilizados pela bolsa família, menos de R$ 89,00 mensais 65 

per capita são considerados extremamente pobres e renda de R$ 89,00 a R$ 178,00 66 

são pobres. Lisiane questionou se o censo SUAS foi utilizado, pois tem crianças que 67 

não estão no CADÚNICO, mas estão no censo SUAS. Lídia informou que decidiram 68 

utilizar o CADÚNICO por obter todos os dados necessários. Mariele esclareceu que 69 

os dados que a Lídia trouxe não dialogam com os dados que ela havia apresentado 70 

ao pleno, pois os dados que apresentou no projeto, principalmente dos migrantes e 71 

refugiados são baseados nos dados do Ministério da Justiça. Informou que vem 72 

buscando novos dados e conseguiu acessar nesta semana os dados do Cadastro 73 

Nacional de Saúde, que vão ao encontro dos dados do CADÚNICO. Patrícia 74 

considerou os cenários apresentados com pouca presença de crianças. Lúcia 75 

reforçou que no primeiro momento analisávamos todo o cenário e agora foram 76 

apresentados cenários específicos. Ivonete relatou que será necessário priorizar 77 

cenários. Juçara informou que se sente incomodada com a necessidade de 78 

apresentação de dados extremamente atualizados, pois está sendo realizado um 79 

estudo detalhado pelo Comitê de Dados, como nunca havia sido realizado. Solicitou 80 

que este detalhamento seja realizado quando os municípios encaminharem seus 81 

projetos, pois não se sabe quais irão manifestar interesse. Mara endossou que o 82 

importante é possuir os dados, mas que eles são atualizados diariamente, 83 

principalmente neste período de pandemia.  Marta questionou se será necessário 84 

priorizar a escolha dos cenários. Lúcia respondeu que sim, a apresentação de dados 85 

é para que o colegiado possa elencar prioridades. Agradeceu a disposição da Lídia 86 

para realizar a apresentação e informou que demais apontamentos serão 87 

encaminhados por e-mail ao Comitê. Mariele sugeriu agendar uma reunião para 88 

qualificar a discussão, o que foi acolhido. Foi realizada discussão sobre qual cenário 89 

priorizar. Marta questionou se os municípios apresentados são os mesmos que 90 

decretaram calamidade pública. Mariele irá verificar este questionamento com Lidia. 91 

Marta sugeriu disponibilizar recurso para quem mais necessita. Marcelo informou 92 

que diversos municípios não possuem órgãos que atendam pessoas com deficiência 93 

e que o cenário 2 abrange esta necessidade.  Os conselheiros se manifestaram 94 

favoráveis ao cenário 2. Lúcia informou que levando em conta o valor do cenário 2, 95 

será possível escolher mais um cenário para suplementação dos recursos. Lisiane 96 
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questionou sobre a realização de projeto para o acolhimento institucional. Lúcia 97 

informou que esta questão necessita ser discutida pelas comissões, pois ainda não 98 

foi pautada. Lembrou que o colegiado precisa realizar uma resolução orientadora 99 

para os serviços de acolhimento, assim como foi realizada para a socioeducação, no 100 

estado do Rio Grande do Sul e finalizar nota técnica sobre esta demanda. Mariele 101 

informou que o cenário 1 atenderia melhor a necessidade dos migrantes e 102 

refugiados, pois o cenário 2 não abrange de forma ampla está população. Os 103 

conselheiros entenderam que o cenário 1 amplia o atendimento. Agnaldo elogiou a 104 

sistematização dos dados apresentados, corroborou com a preocupação da Patrícia. 105 

É necessário deixar explícito no termo de referência que os municípios deverão se 106 

comprometer em atender a população vulnerável. Encaminhamento: Aprovar 107 

cenários 1 e 2, cruzando os municípios que apresentam estas duas especificidades, 108 

famílias com crianças e adolescentes sem acesso ao Programa Bolsa Família e 109 

crianças e adolescentes pobres e extremamente pobres com deficiência e que estes 110 

municípios estejam balizados pelo decreto de calamidade pública. Marcelo informou 111 

que não discorda do encaminhamento, mas traz reflexão sobre o censo SUAS, o 112 

Ministério da Cidadania orienta que todos os municípios que tenham entidades que 113 

atendam pessoas com deficiência preencham o censo SUAS no formato de centro 114 

de similares. Acontece de muitas entidades respondem aos questionários de acordo 115 

com a vontade de seus gestores, não compreendendo a realidade. Em votação: 116 

Aprovado por unanimidade pelos 16 conselheiros presentes. Termo de referência 117 

do projeto “Atendimento a crianças e adolescentes migrantes, refugiados, em 118 

situação de rua ou risco: ações de proteção e prevenção”: Mariele informou que 119 

realizou reunião com a Ana Duarte e Suzana do Departamento de Assistência Social 120 

da Secretaria de Trabalho e Assistência Social para dialogarem sobre a situação em 121 

situação de rua, tendo em vista que está sendo realizado um projeto para 122 

contemplar esta população. Neste diálogo foi informado que a Secretaria de 123 

Assistência Social irá disponibilizar R$ 3.000.000,00 por meio da Lei da 124 

Solidariedade para atendimento da população em situação de rua e também estão 125 

recebendo recurso do governo federal para atendimento desta população. Tendo em 126 

vista o recebimento destas informações, sugeriu que o projeto priorizasse o 127 

atendimento de crianças e adolescentes migrantes e refugiados, pois é uma 128 

população maior e que não está sendo atendida. Diretamente por outros projetos 129 

específicos. Realizou apresentação do projeto atualizado, a partir dos dados 130 

coletados da Secretaria Estadual de Saúde. Foi realizado ranking dos 30 municípios 131 

com maior incidência de crianças e adolescentes migrantes. Lúcia parabenizou a 132 

qualidade do projeto apresentado.  Solicitou a verificação dos municípios que estão 133 

no ranking, se encontram-se nos cenários 1 e 2. Marcelo informou que a Lei da 134 

Solidariedade é um processo moroso, é a isenção fiscal do ICMS, as empresas na 135 

renúncia fiscal podem destinar recursos para as entidades do terceiro setor. Nesse 136 

momento de pandemia onde a maioria das empresas não estão lucrando, questiona 137 

de onde virá a arrecadação deste ICMS para a destinação de recursos para a 138 

população em situação de rua. Outra questão é o prazo dos trâmites para a análise 139 

dos projetos pela Lei da Solidariedade. Mara informou que não dá para contar com 140 

este recurso neste momento, pois o processo será demorado. Mariele informou que 141 

o exposto, foi baseado nas informações da Secretaria de Trabalho e Assistência 142 

Social. Encaminhamento: Aprovar o termo de referência original que atende as 143 

populações de migrantes, refugiados e em situação de rua. Em votação: Aprovado 144 
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por unanimidade pelos 18 conselheiros presentes. Termo de referência do projeto: 145 

“Preservando nossa história: acesso à água e o direito de brincar nas 146 

comunidades tradicionais em período de isolamento social”: Ivonete informou 147 

que a conselheira Juliana, responsável técnica pelo projeto não pode estar presente 148 

devido a outra atividade. Apresentou os pontos que foram sugeridos pelo colegiado 149 

anteriormente. Informou que está faltando a inserção da estratificação dos dados 150 

apresentados pelo Comitê de Dados. Foi retirado do projeto a construção de praças 151 

e incluído jogos pedagógicos. Sobre o acesso à água mantiveram a recuperação de 152 

fontes e irão inserir dados de cisternas trazidos pelo Comitê. Juçara solicitou que o 153 

projeto fique aberto para que as comunidades estabeleçam suas necessidades. 154 

Marta concorda com a sugestão da Juçara, mas sugere que os valores estejam 155 

esclarecidos e que são necessários valores de referências. Encaminhamento: 156 

Aprovar o termo de referência para a população indígena e quilombola com as 157 

ressalvas de inclusão das informações que estão faltando e que foram 158 

complementadas a partir da apresentação do Comitê de Dados. Após será dado 159 

conhecimento destas alterações em plenária, lembrando que esta é uma linha de 160 

financiamento pontual. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 17 161 

conselheiros presentes. Minuta de Resolução sobre a aprovação dos Termos de 162 

referência dos projetos: “Preservando nossa história: acesso à água e o direito 163 

de brincar nas comunidades tradicionais em período de isolamento social” e 164 

“Atendimento a crianças e adolescentes migrantes, refugiados, em situação de 165 

rua ou risco: ações de proteção e prevenção”:  Foram realizadas alterações e 166 

complementações na redação da minuta. Lisiane questionou se o projeto geral irá 167 

atender o público de acolhimento institucional e todos os serviços socioassistenciais, 168 

ou serão definidos serviços.  Marta sugeriu deixar o projeto em aberto e receber 169 

projetos conforme demandas dos órgãos. Lisiane sugeriu que o projeto sobre 170 

acolhimento seja realizado conforme o da FASE. Lúcia solicitou que estas propostas 171 

sejam apresentadas em formato de termo de referência. A minuta de resolução será 172 

encaminhada para finalização para a Comissão de Gestores Ampliada do CEDICA e 173 

para a assessoria jurídica do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da 174 

SJCDH. Lúcia questionou qual conselheiro se dispõem a participar da Comissão de 175 

Seleção de Projetos. Marta sugeriu que está definição não seja realizada nesta 176 

plenária. Lúcia informou que esta discussão será definida na plenária ordinária. 177 

Retorno FASE sobre os questionamentos da Comissão de Medidas 178 

Socioeducativas e de Proteção sobre os projetos “Tecnologias nos espaços 179 

pedagógicos da socioeducação” e “VáLer – Espaço de cultura, convivência e 180 

crescimento no CASE NH”: Marta informou que foram realizadas as atualizações 181 

nos projetos, conforme a solicitação da Comissão de Medidas Socioeducativas e de 182 

Proteção. Apresentou as alterações e informou que a população atendida no total foi 183 

discriminada.  Sobre o projeto VáLer realizaram a retirada do que já foi solicitado no 184 

projeto das tecnologias. O valor total permaneceu o mesmo. Foi retirada a meta 1, 185 

conforme sugestão da conselheira Juçara. Incluíram no projeto atividades na 186 

modalidade EAD. Lúcia realizou leitura do Ofício n°1060/2020 – DSE Presidência da 187 

FASE. O ofício trouxe os esclarecimentos e complementações de informações 188 

solicitados pela Comissão de Medidas Socioeducativas e de Proteção. Marta 189 

informou que a equipe da FASE realizou esforços para responder os 190 

questionamentos nesta plenária. Lúcia informou que os questionamentos levantados 191 

foram respondidos através do ofício. Encaminhamento: Aprovar os projetos 192 
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“Tecnologias nos espaços pedagógicos da socioeducação” e “VáLer – Espaço de 193 

cultura, convivência e crescimento no CASE NH”, a partir dos esclarecimentos 194 

trazidos sobre os questionamentos realizados pela Comissão de Medidas 195 

Socioeducativas e de Proteção, referente a objetivo estratégico destinado ao 196 

financiamento da socioeducação no Eixo II do Plano de Ação e Aplicação do FECA 197 

para 2020. Em votação: 16 votos favoráveis e uma abstenção. O texto da resolução 198 

de aprovação dos projetos será elaborado com auxílio da assessoria jurídica. Sobre 199 

a live realizada via Instagram pela Polícia Civil alusiva ao Dia Nacional de Combate 200 

ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, Lúcia questionou 201 

se os conselheiros conseguiram acompanhar. Ivonete ressaltou a importância da 202 

presença da presidente Lúcia na live. Lúcia relatou que o folder digital 203 

disponibilizado e divulgado pelo Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis – 204 

DPGV da Polícia Civil, já havia sido aprovado no ano passado pelo CEDICA, não 205 

havendo necessidade de realizar nova consulta ao pleno para reedição do mesmo 206 

material.  Sobre o Card publicado pela SJCDH alusivo ao dia 18 de maio será 207 

necessária problematização na próxima plenária, devido ao horário. Ressaltou que 208 

esta discussão deveria ter sido trazida pela SJCDH ao CEDICA e provocou as 209 

comissões realizarem discussão sobre o mesmo. Juçara informou que a 210 

Coordenaria de Políticas para a Criança e o Adolescente, por meio da servidora 211 

Mariele, se opôs à divulgação do Card no formato apresentado, tendo se 212 

manifestado tecnicamente. Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei 213 

a presente ata, que subscrevo com a presidente. 214 

 215 

 216 

                                       217 
              Thanise Falcão                                                                   Lúcia Flesch               218 

         Secretária do CEDICA/RS                                              Presidente do CEDICA/RS 219 


