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Ata da Plenária Ordinária nº. 472 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 26 de maio de 2020. 3 

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

Plenária ordinária nº 472 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 e Juliana Azevedo (SJCDH),  Marta Gomes (FASE), Arlindo Oliveira 10 

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

Valandro e Danusa Cunha(SEDUC), Elói Gallon (Pastoral do Menor/CNBB), Patrícia 12 

Dias (PACRI), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Cleci de Lima (SES), Cláudia 13 

Alfama (FADERS), Letícia Magalhães (OAB). Presentes também: Mariele Diotti e 14 

Emile Steffens (SJCDH). A presidente Lúcia iniciou apresentando a pauta do dia e 15 

informou sobre o projeto para apoio ao Programa Educacional de Resistência às 16 

Drogas e à Violência - PROERD que a Brigada Militar encaminhou para análise do 17 

CEDICA. O projeto será encaminhado para a comissão de políticas públicas analisar 18 

e realizar parecer. Juçara informou que a comissão de orçamento e fundos irá 19 

realizar reunião às 15 horas do dia de hoje para distribuírem tarefas. Solicitou a 20 

inclusão na pauta a realização de um manifesto conjunto entre a Coordenadoria de 21 

Políticas para a Criança e o Adolescente e o CEDICA sobre a morte do menino 22 

Rafael Winques em Planalto. Pediu para que a discussão sobre o card veiculado nas 23 

redes sociais da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, alusivo ao 18 24 

de maio, seja retirada da pauta, tendo em vista que a SJCDH atendeu ao pedido e 25 

retirou o card das mídias. Lúcia informou que conforme acordado na reunião de 26 

gestores, a comissão de políticas públicas realizou minuta de ofício para ser 27 

encaminhado a SJCDH.  Ivonete solicitou que Lúcia informasse o colegiado sobre o 28 

e-mail que o CEDICA recebeu da Procuradoria Geral do Estado. Lúcia informou que 29 

a PGE encaminhou e-mail comunicando que estão com dificuldades em indicar 30 

representantes, mas encaminharam a indicação de um novo membro. Marta 31 

questionou se o CEDICA irá redigir decreto sobre a lei da escuta especializada ou 32 

irá realizar diretrizes norteadoras. Ivonete informou que está demanda foi cobrada 33 

na reunião com a Dra. Denise Vilela, pois o estado já deveria ter implantado este 34 

decreto. Foi informado que a competência do CEDICA é de realizar orientações para 35 

constar no decreto. Marta relatou que a comissão de políticas públicas pensou em 36 

convidar alguém especializado sobre a lei para dialogar com o colegiado.  A 37 

comissão de políticas públicas está planejando: Realizar um círculo virtual na 38 

semana do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Realizar plano operacional 39 

da comissão; Realizar reunião virtual sobre a lei de doação e a reutilização de 40 

gêneros alimentícios e excedentes de alimentos; Realizar calendário de aniversários 41 

dos conselheiros; Plano operacional do Plano de Ação e Aplicação do CEDICA. 42 

Lisiane informou que a comissão de legislação e normas permanece respondendo 43 

questionamentos dos municípios. Apontou que sente necessidade de algumas 44 

discussões serem direcionadas a comissão. Lúcia recordou que o Power Point 45 

orientador aos Conselhos Tutelares e aos Conselhos Municipais dos Direitos da 46 

Criança e do Adolescente – COMDICA estão na responsabilidade de realização da 47 

comissão. Lisiane informou que está faltando organizar os slides, mas que outras 48 
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pautas não estão passando pela discussão da comissão. Lúcia ponderou que a 49 

comissão de gestores ampliada conta com a presença de quase toda comissão de 50 

legislação e normas e que as pautas são direcionadas conforme suas 51 

especificidades. Ivonete sugeriu a realização de um fluxo para cada comissão. Maria 52 

da Graça informou que a comissão de mobilização e articulação realizou duas 53 

reuniões e que dividiram as tarefas. Estão realizando o plano de ações da comissão, 54 

para após encaminharem para a Assessoria de Comunicação da SJCDH. 55 

Realizaram adequações no card do ano de 2019 sobre o dia 18 de maio, foi incluída 56 

a informação sobre o que é o CEDICA. Arlindo informou que estão realizando um 57 

esboço do plano de comunicação, baseando-se em modelos já existentes. Ivonete 58 

ressaltou a importância desta articulação, considerando que muitas pessoas não 59 

sabem o que é o CEDICA. Maria da Graça questionou sobre a confecção dos cards, 60 

se o colegiado não deveria discutir. Lúcia sugeriu que a comissão confeccionasse os 61 

cards e após apresentasse ao pleno, para que o processo seja mais produtivo. 62 

Juçara informou que irá tentar agendar reunião com a Assessoria de Comunicação, 63 

porém solicitou que o CEDICA realizasse está solicitação por e-mail. Lúcia 64 

manifestou preocupação sobre a comunicação das comissões, pois a presidência 65 

não deve engessar este diálogo, ele pode ser realizado pelas mesmas. Sobre o 66 

acompanhamento do atendimento dos Conselhos Tutelares. Foi comunicado que o 67 

CEDICA não recebeu retorno aos questionamentos encaminhados para a 68 

Associação dos Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares do RS – ACONTURS. E 69 

que os mesmos serão reiterados. Juçara informou que as capacitações do SIPIA CT 70 

não estão ocorrendo e que estão pensando em realizar somente para os municípios 71 

que irão implementar o SIPIA, pois há desinteresse de alguns conselheiros tutelares. 72 

Informou que a Emile está acompanhando as solicitações de senha no SIPIA e que 73 

não há solicitações atrasadas. Marta lembrou que o processo de escolha dos 74 

conselheiros tutelares ocorreu a pouco tempo e que há possibilidade de novos 75 

conselheiros não possuírem conhecimento sobre o sistema.  Ainda que seja poucos 76 

conselheiros tutelares, é importante a realização de capacitação. Ivonete relatou 77 

sobre a negativa resistência de alguns conselheiros tutelares em participar das 78 

capacitações e que é necessário realizar articulação com os gestores municipais. 79 

Juçara informou sobre a dificuldade de muitos em manusear o sistema 80 

presencialmente e que está dificuldade será estendida na capacitação online. 81 

Charles sugeriu a retomada do Comitê do SIPIA. Juçara informou que não consegue 82 

realizar este chamamento neste momento, pois está atribulada de demandas do 83 

CEDICA e da Coordenadoria. Juliana lembrou que no final do ano passado, 84 

apresentou ao colegiado as ações do SIPIA CT. Colocou-se à disposição para 85 

apresentar novamente, caso for necessário. Encaminhamento: Agendar reunião do 86 

SIPIA CT. Juçara sugeriu a realização de ofício conjunto da Coordenadoria e 87 

CEDICA aos conselhos tutelares sobre o SIPIA com cópia para a ACONTURS. 88 

Sugestão aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Juliana 89 

considera possível a realização de capacitação online para alguns conselheiros 90 

tutelares, pois nem todos possuem dificuldade. Lúcia sugeriu que neste momento 91 

fossem realizadas lives e seminários virtuais sobre questões pontuais, realizar está 92 

discussão na revisão do calendário de eventos do CEDICA para o ano de 2020.  93 

Discussão e encaminhamentos sobre o card veiculado nas redes sociais SJCDH 94 

alusivo ao 18 de maio: Lúcia esclareceu que foi realizada discussão prévia na 95 

reunião de gestores ampliada e que decidiram trazer a discussão para a plenária. 96 
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Apresentou o card veiculado e apontou que ele destoa de toda a construção da 97 

campanha do dia 18 de maio, pois há consenso de não usar imagem de crianças 98 

nesta campanha. Destacou que foram realizadas movimentações, porque a 99 

divulgação do card causou estranheza. A coordenadoria e o Comitê Estadual de 100 

Enfrentamento à Violência de Crianças e Adolescentes – CEEVSCA não realizaram 101 

discussão prévia sobre o card. Lúcia apresentou minuta de ofício da comissão de 102 

políticas públicas para a retirada do card das mídias sociais. Juçara informou que foi 103 

realizada conversa interna na SJCDH, na qual resultou a retirada do card. Por este 104 

motivo, considerou desnecessário encaminhar está solicitação, tendo em vista que 105 

foi atendida prontamente pela SJCDH. Mariele informou que já havia informado que 106 

o uso do card estava inadequado e que o papel do conselho é de pontuar as ações 107 

que não estão de acordo com a política. Ponderou que não conseguiu dar conta de 108 

realizar uma arte em tempo hábil, devido ao período que estamos enfrentando. Lúcia 109 

destacou a necessidade de realizar este apontamento, para que possamos construir 110 

uma política pública de qualidade. Ivonete sugeriu que o documento realizado pela 111 

comissão de políticas públicas pudesse ser encaminhado de forma circular aos 112 

municípios e secretarias do governo, para que todos recebessem estas orientações. 113 

Aproveitar este momento para realizar um modelo de comunicação padrão. Lúcia 114 

trouxe a reflexão que o CEDICA precisa repensar seu modelo normalizador, pois o 115 

conselho não possui resolução com estas determinações. Marta destacou que há 116 

uma preocupação sobre a dimensão que está sendo dada ao card. Mara considerou 117 

prudente realizar correspondência orientadora sobre a utilização do card quando 118 

houver criança e adolescente, para todos os órgãos. Andreia concordou que 119 

orientação geral seria mais adequada. Lúcia solicitou sugestões de orientações. 120 

Marta sugeriu realizar encaminhamento sobre está pauta, para que seja possível 121 

discutir o restante das demandas pendentes. Encaminhamento: Comissão de 122 

mobilização e articulação finalizará documento, até o final da tarde do dia de hoje, 123 

para que após seja deliberado no grupo do WhatsApp do CEDICA.  Revisão do 124 

calendário das Atividades no ano de 2020 do CEDICA/RS: O CEDICA necessita 125 

pontuar ações pontuais que demandam urgência, para o próximo mês. Juçara 126 

solicitou inversão de pauta para garantir a fala da Juliana e Mariele sobre os termos 127 

de referência. Lúcia destacou que os termos já foram aprovados pelo colegiado. 128 

Compartilhou o cruzamento que o comitê de dados realizou, a partir dos 129 

apontamentos do colegiado sobre os cenários na plenária da semana passada.  130 

Cruzamento dos municípios que decretaram calamidade pública. Crianças e 131 

adolescentes do cenário 1 migrantes, refugiados, em situação de rua, indígenas e 132 

quilombolas sem bolsa família e aqueles com bolsa família com deficiência em 133 

situação de extrema pobreza. Mariele apresentou tabela com o detalhamento do 134 

cenário de aplicação do recurso. Informou que foi realizado cruzamento dos 135 

seguintes pontos: Decreto por calamidade por estiagem; Decreto de calamidade por 136 

COVID-19; Estrangeiros, indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua sem 137 

bolsa família e extremamente pobres; Estrangeiros, indígenas, quilombolas e 138 

pessoas em situação de rua com deficiência e extremamente pobres. A partir destes 139 

critérios foram elencados 154 municípios.  Foi realizada a simulação do valor total 140 

desta ação. O valor ficou estimado em R$ 822.779,30. Mariele trouxe para a 141 

discussão se somente estes municípios poderão ser contemplados ou se outros 142 

municípios, fora desta lista, poderão, desde que apresentem justificativa. Lúcia 143 

ressaltou a subnotificação dos dados e que será necessário realizar cruzamento dos 144 
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30 municípios que foram mapeados no termo de referência, para verificar se todos 145 

estão comtemplados nesta tabela. Embora os municípios não estejam na tabela, 146 

eles precisam ser contemplados. Mariele sugeriu no termo de referência os critérios 147 

de inclusão a serem observados. Municípios que estão dentro desta relação 148 

elaborada pelo setor de planejamento e também os municípios com maior incidência 149 

de população em situação de rua, conforme os dados do Cadastro Nacional de 150 

Saúde. Mariele informou que surgiram algumas dúvidas referente ao termo de 151 

referência a população indígena e quilombola. Algumas aldeias estão localizadas em 152 

mais de um município. Sugeriu que o município que propuser projeto para este 153 

território que abrange mais de um município, possa realizar atendimento para toda a 154 

aldeia. Importante que está informação esteja clara no termo de referência para que 155 

não haja problemas na prestação de contas. Ivonete sugeriu destacar no termo de 156 

referência que o atendimento será realizado por território de abrangência. Cleci 157 

informou que a Secretaria de Saúde utilizada o termo consórcio, para abranger 158 

territórios maiores. Gestores dos municípios terão que identificar a população dos 159 

territórios que mais necessitam recursos. Maria da Graça sugeriu contemplar a 160 

população que mais necessita em cada região identificada. Juliana considerou que 161 

os indicadores apresentados contemplaram os municípios com maior vulnerabilidade 162 

social. Encaminhamento: Considerar os municípios que por ventura não estão 163 

relacionados no cruzamento dos cenários apresentados pelo comitê de dados, mas 164 

que apareceram nos levantamentos realizados de forma oficial por outros órgãos. 165 

Contemplar para apresentação de projetos os municípios que não estão listados 166 

nestes cenários, mas que apresentam incidência destas populações.  Em votação: 167 

Aprovado por unanimidade pelos 12 conselheiros presentes.  Foi realizada 168 

discussão sobre os critérios de elegibilidade dos projetos. Cleci considera complexo 169 

elencar prioridades dos municípios, pois não temos conhecimento da realidade de 170 

cada território. Sugeriu que o próprio território pontuasse suas demandas. Mariele 171 

sugeriu que um dos critérios seja a incidência de casos de COVID-19, pois os 172 

municípios que tiverem maior número de casos terão prioridade devido 173 

vulnerabilidade. Ivonete sugeriu realizar quantitativo dos territórios indígenas e 174 

quilombolas que estão em área rural e urbana. Cláudia sugeriu que as pessoas com 175 

deficiência fosse um dos critérios de pontuação.  Lisiane apresentou preocupação 176 

referente aos dados de estado de calamidade pública por COVID-19 publicados pela 177 

Secretaria de Saúde, pois destoam do número de casos divulgado pela Federação 178 

das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS. Ivonete e Juliana 179 

ficaram responsáveis por realizar o cruzamento dos dados das comunidades rurais e 180 

urbanas da população quilombola e indígena. Encaminhamento: Realizar critérios 181 

para o acesso dos municípios e das organizações da sociedade civil para adesão 182 

aos termos de referências aprovados. Os critérios são: 1. Municípios com declaração 183 

de estado de calamidade pública devido a COVID-19, reconhecida pelo estado do 184 

RS; 2. Incidência de casos de COVID-19 no município; Incidência das referidas 185 

populações em situação de rua, migrantes, refugiados, indígenas e quilombolas no 186 

município; Incidência nestas populações de crianças e adolescentes com 187 

deficiência; E para o termo de referência para a população indígena e quilombola, 188 

declaração de calamidade pública devido à estiagem, igualmente reconhecida pelo 189 

estado. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 14 conselheiros presentes. 190 

Foi esclarecido que não é necessário obter todos os critérios para acessar aos 191 

termos, os critérios irão classificar os proponentes.  Dentre os critérios apontados a 192 
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elegibilidade para a apresentação das propostas aos termos de referência é a 193 

declaração de estado de calamidade por COVID-19, os demais são critérios 194 

classificatórios. Lúcia questionou sobre os critérios de elegibilidade para as 195 

comunidades rurais e urbanas da população quilombola e indígena.  Juliana irá 196 

analisar este questionamento para apresentar uma resposta. Lúcia solicitou que o 197 

termo de referência do projeto geral seja encaminhado para a comissão ampliada de 198 

gestores, para a discussão prévia. Lisiane informou que o projeto se encontra 199 

disponível no drive do CEDICA. Solicitou auxilio na adequação e finalização do 200 

projeto. Lúcia sugeriu que a comissão de legislação e normas contribuísse nesta 201 

pauta. Emile questionou sobre o manifesto conjunto sobre a morte de Rafael 202 

Winques. Andreia sugeriu que o manifesto seja realizado pelo conselho, quando o 203 

caso estiver esclarecido. Foi acordado que os conselheiros realizem coleta de dados 204 

do caso na mídia, para que se obtenha informações consistentes. Ivonete irá 205 

acompanhar as notícias das investigações da Polícia Civil. Elisandra sugeriu a 206 

realização de nota de pesar. Cleci sugeriu reforçar que as violências veem se 207 

repetindo. Emile irá verificar se a SJCDH possui modelo de nota de pesar. 208 

Encaminhamento: Realizar nota de pesar em conjunto com a Coordenadoria de 209 

Políticas para a Criança e o Adolescente sobre a morte do menino Rafael. Em 210 

votação: Aprovado por unanimidade pelos 11 conselheiros presentes. Devido ao 211 

horário e as pautas pendentes foi discutido a realização de plenária extraordinária no 212 

dia 02 de junho. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 10 conselheiros 213 

presentes. Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, 214 

que subscrevo com a presidente. 215 

 216 

                             217 
               Thanise Falcão                                                          Lúcia Flesch               218 

        Secretária do CEDICA/RS                                      Presidente do CEDICA/RS 219 


