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Ata da Plenária Extraordinária nº. 473 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 02 de junho de 2020. 3 

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

Plenária extraordinária nº 473 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 Paz (DPE), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), Ivonete 8 

Carvalho (DPGV/PC), Juçara Vendrusculo (SJCDH), Lisiane Santos (UBEA), Lúcia 9 

Flesch (USBEE),  Mara Maria Valandro (SEDUC), Elisandra Moreira (FUNDAÇÃO 10 

PROTEÇÃO), Arlindo Oliveira (BM), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Patrícia 11 

Dias (PACRI), Marta Gomes (FASE), Letícia Magalhães (OAB), Marcelo da Silva 12 

(FEAPAES), Alexsandra Araújo (FADERS), Lino Morsch (Pastoral do Menor/CNBB) 13 

e Cleci de Lima (SES). A presidente Lúcia iniciou apresentando a pauta do dia e 14 

solicitou que as pautas pendentes da plenária passada fossem priorizadas. Ficou 15 

acordada a inversão de pauta. Serão discutidas as minutas de resoluções e após, 16 

parecer do projeto Apoio ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 17 

Violência, da Brigada Militar. Juçara informou que convênios com órgãos 18 

governamentais poderão serem assinados até julho, pois após há impedimento por 19 

conta do período eleitoral. Minuta de Resolução sobre prorrogação de prazos 20 

para emissão de declarações e atestados de funcionamento pelos CMDCAs: 21 

Lúcia informou que entrou em contato com a conselheira Edna do Conselho 22 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e questionou se 23 

teria alguma orientação a nível nacional. Foi informado que o CONANDA não possui 24 

até o momento nenhuma instrução sobre isso. A elaboração desta minuta se deu a 25 

partir de solicitações encaminhadas por alguns Conselhos Municipais dos Direitos 26 

da Criança e do Adolescente – COMDICAs. Foi realizada a leitura da minuta, sobre 27 

a qual conselheira Lisiane sugeriu a retirada do considerando que faz menção ao 28 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, pois se a Política de Assistência 29 

Social for citada, as demais políticas e prazos deverão ser inseridas no documento. 30 

Patrícia relatou que a interpretação dos municípios pode ser equivocada, se este 31 

considerando permanecer na resolução. Foi sugerida a supressão do considerando 32 

sobre o CNAS. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 10 conselheiros 33 

presentes. Foi sugerido orientar os COMDICAs a realizar prorrogação da validade 34 

dos atestados de pleno e regular funcionamento das organizações. Foram 35 

realizadas alterações e sugestões no texto da minuta. Contudo, após discussões foi 36 

constata necessidade de revisão do formato e teor da minuta apresentada, de forma 37 

a deixar mais clara as orientações para os municípios. Encaminhamento: Devolver 38 

minuta de resolução para a comissão de gestores ampliada, para que sejam 39 

realizadas adequações e após, realizar plenária extraordinária para apresentação. 40 

Em votação: Aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. A reunião de 41 

gestores ficou agendada para o dia 04 de junho, das 11h às 13h. Minuta de 42 

Resolução de recomendações sobre o retorno da Educação Infantil: A 43 

presidente esclareceu que a minuta inicialmente seria para a Educação Infantil, mas 44 

foi redirecionada para todas as etapas da Educação Básica. Conselheira Andreia 45 

informou sobre a pressão que os governantes estão recebendo, principalmente das 46 

escolas de educação infantil, para o retorno às aulas. Relatou sobre os riscos de as 47 

crianças menores de 2 anos utilizarem máscaras, conforme discussão da Sociedade 48 
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Brasileira de Pediatria. Realizou manifestação contrária ao retorno das aulas 49 

presenciais na educação infantil neste momento e que é necessário um 50 

posicionamento do CEDICA. Elisandra ressaltou a importância da informação do uso 51 

de máscaras em crianças de 0 a 2 anos, pois não há muitas informações sobre este 52 

assunto. Andreia informou que a Federação das Associações de Municípios do Rio 53 

Grande do Sul – FAMURS solicitou estudos técnicos ao governo do estado sobre o 54 

retorno das aulas presenciais para a Educação Infantil. Foi realizada a leitura da 55 

minuta da resolução, sobre a qual a conselheira Lisiane sugeriu a inserção de um 56 

considerando sobre a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o uso 57 

de máscaras em crianças menores de 2 anos. Houve questionamento à conselheira 58 

Cleci sobre recomendação da Secretaria Estadual de Saúde – SES referente ao uso 59 

de máscaras em crianças menores de 2 anos. Ao que a conselheira informou que 60 

existem cards e documentos da SES que orientam a não utilização, bem como 61 

recomendação da Anvisa. Foi sugerido a inclusão de um considerando sobre o 62 

parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado recentemente, referente à 63 

educação durante a pandemia do novo coronavírus. Marta sugeriu inserir um 64 

considerando sobre a escuta da comunidade escolar. Foi realizada ainda discussão 65 

sobre o prazo de vigência desta resolução. Andreia sugeriu que a resolução 66 

vigorasse enquanto permanecer o decreto de calamidade pública no estado. Lúcia 67 

apresentou consideração inicial de realização desta resolução em conjunto com a 68 

Defensoria Pública do Estado – DPE, conforme discussão prévia na reunião de 69 

gestores. Andreia informou que ao conversar com sua chefia, consideraram 70 

apropriado realizar resoluções individuais. Mara sugeriu que o diagnóstico regional 71 

que está sendo levantado pelo governo do estado seja citado na resolução. Da 72 

mesma forma, foi sugerida a inserção de um considerando sobre a não existência de 73 

vacinas que combatam a COVID-19. Foi acordada a inclusão de um artigo 74 

recomendando que o Estado do RS realize estudos técnicos referente ao retorno da 75 

Educação Infantil. Foram propostas sugestões no art. 2°, conforme anexo I desta 76 

ata. Inclusão do art. 3° recomendando estudos ao Estado e municípios do RS 77 

quanto ao retorno das aulas presenciais e que seja proporcionado espaços de 78 

escuta da comunidade escolar sobre a metodologia empregada para as aulas 79 

remotas. Encaminhamento: Devolver minuta de resolução para a comissão de 80 

gestores ampliada complementar e finalizar, após realizar deliberação pelo 81 

whatsapp e e-mail, até o final da tarde do dia 04/07. Aprovado por unanimidade. 82 

Marta relatou preocupação sobre a morosidade do conselho em finalizar suas 83 

demandas. Lúcia ponderou que o momento atual é complexo e está demandando 84 

muitas atividades do CEDICA. Pontuou que nem todos os conselheiros estão 85 

colaborando na realização das atividades, e que se todos colaborassem as 86 

demandas seriam finalizadas com maior brevidade. Marta reforçou sobre a 87 

necessidade de unir esforços e cumprir tarefas. Lúcia sugeriu realização de ofício às 88 

instituições que compõem o conselho, para que a participação seja efetiva. Propôs a 89 

realização de um formulário para verificar as demandas dos conselheiros e ao 90 

mesmo realizar escuta dos mesmos. Juçara informou sobre o ofício que recebeu do 91 

Dr. Frederico Schneider referente a realização de editais e valores de recursos do 92 

Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente- FECA. Relatou sua angústia 93 

referente as cobranças que veem recebendo sobre os editais. Elisandra ressaltou 94 

que todos precisam se comprometer, inclusive os representantes suplentes. Lisiane 95 

descordou que o conselho não esteja evoluindo nas discussões das pautas. Apontou 96 
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as resoluções que o conselho aprovou neste último período. Ivonete aconselhou que 97 

fosse realizado diálogo individualmente com os conselheiros que não estão 98 

participando das plenárias do conselho. A presidência irá discutir esta questão e 99 

após levará para a discussão da comissão de gestores. Parecer das Comissões 100 

sobre o Projeto para Apoio ao Programa Educacional de Resistência às Drogas 101 

e à Violência da Brigada Militar: Lúcia informou que apenas duas comissões 102 

encaminharam parecer sobre o projeto. Demais comissões precisam encaminhar 103 

parecer para que seja possível a discussão da pauta. Foi realizado o informe sobre a 104 

troca do Gestor da pasta da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – 105 

SJCDH. Lúcia apresentou preocupação sobre esta troca neste período. Juçara 106 

apresentou a ideia de realizar live na próxima semana sobre questões do fundo para 107 

os municípios. Os convidados para a live seriam Mello do Tribunal de Contas do 108 

Estado do RS – TCE, Dr. Frederico Schneider do Ministério Público de Porto Alegre, 109 

presidente Lúcia e comissão de orçamento e fundos do CEDICA.  Juçara irá 110 

convidar e verificar a agenda do novo Secretário da SJCDH Mauro Hauschild. Lúcia 111 

relatou a importância de realizar diálogo com novo Secretário para alinhar as 112 

demandas.  Foi colocado em votação a realização de plenária extraordinária no dia 113 

09 de junho. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 13 conselheiros 114 

presentes. A live sobre os fundos ficou pré-agendada para o dia 09 de junho, às 14h. 115 

Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que 116 

subscrevo com a presidente. 117 

 118 

                                 119 
 120 

               Thanise Falcão                                                          Lúcia Flesch               121 

        Secretária do CEDICA/RS                                      Presidente do CEDICA/RS 122 


