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Ata da Plenária Extraordinária nº. 474 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 09 de junho de 2020. 3 

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

Plenária extraordinária nº 474 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 e Carlos Alberto Mariani (USBEE),  Mara Maria Valandro e Danusa Cunha 10 

(SEDUC), Elisandra Moreira (FUNDAÇÃO PROTEÇÃO), Simone Romanenco 11 

(SEC), Arlindo Oliveira (BM), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Patrícia Dias 12 

(PACRI), Marta Gomes (FASE), Letícia Magalhães (OAB), Marcelo da Silva 13 

(FEAPAES), Alexsandra Araújo (FADERS), Elói Gallon (Pastoral do Menor/CNBB), 14 

Jorge Terra (PGE) e Cleci de Lima (SES). Presentes também: Mariele Diotti e Emile 15 

Steffens (SJCDH). A presidente Lúcia iniciou apresentando a pauta e em seguida 16 

informou que a comissão de gestores ampliada trabalhou na minuta de resolução 17 

sobre a Lei nº 13.431/17 referente a escuta especializada. Solicitou a inclusão na 18 

pauta do dia, a consulta pública do Plano Estadual Decenal de Promoção, Proteção 19 

e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e a minuta 20 

de resolução sobre a Lei nº 13.431/17. Em votação: Aprovado por unanimidade 21 

pelos 14 conselheiros presentes. Projeto para Apoio ao Programa Educacional 22 

de Resistência às Drogas e à Violência da Brigada Militar: Foi acordado que o 23 

CEDICA irá encaminhar os apontamentos para a BM responder, a partir dos 24 

pareceres das comissões. Foi apontado que o projeto é pós pandemia, podendo ser 25 

discutido em outro momento. Em votação ata n° 469/2020: Aprovada por 26 

unanimidade pelos 13 conselheiros presentes. Em votação ata n° 471/2020: 12 27 

votos favoráveis e uma abstenção. Minuta de Resolução sobre orientações aos 28 

CMDCAs quanto aos pedidos de inscrição e manutenção de inscrição e à 29 

emissão de documentos às Organizações da Sociedade Civil e da 30 

Administração Pública no âmbito da política para crianças e adolescentes 31 

durante o período declarado de calamidade pública em decorrência da 32 

pandemia de COVID-19: A comissão de gestores acordou apresentar somente os 33 

pontos que geraram discussão, para objetivar a plenária. Foi informado que a 34 

estrutura da minuta foi alterada, porém o conteúdo foi mantido. Patrícia questionou 35 

se não deveria ser inserido artigo sobre a carta de captação de recursos. Lisiane 36 

informou que poderia ser realizada outra resolução sobre a carta de captação de 37 

recursos, pois são temáticas diferentes. Simone sugeriu inserir a palavra registro ao 38 

invés de inscrição, pois os Conselhos Municipais estão habituados a usarem esta 39 

terminologia. Ficou acordado a utilizar as duas palavras para que não haja dúvidas. 40 

Em votação minuta de resolução orientadora: Aprovada por unanimidade pelos 15 41 

conselheiros presentes. Juçara solicitou a inclusão da minuta de resolução sobre os 42 

Termos de Referência para “atendimento à população indígena e quilombola”, bem 43 

como “atendimento à criança e adolescente migrantes e refugiados e em situação de 44 

rua e risco”, e ainda, a dispensa da realização de chamamento público, tendo em 45 

vista o atual estado de calamidade pública pela pandemia de Covid-19 no RS. Os 14 46 

conselheiros presentes aprovaram a inclusão da minuta na pauta da plenária. 47 

Mariele realizou a leitura da minuta sobre os termos de referência e em seguida os 48 
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conselheiros realizaram sugestões de inserção de novos considerandos. Apontaram 49 

a importância de citar a Política Nacional para a população em situação de rua e 50 

resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 51 

CONANDA, Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE e Conselho Nacional 52 

de Assistência Social - CNAS. Os conselheiros acolheram o questionamento da 53 

presidente sobre o teto de R$ 30.000,00 para os projetos dos povos tradicionais e 54 

indígenas.  Em votação minuta de resolução sobre os termos de referência: 55 

Aprovado por unanimidade pelos 16 conselheiros presentes. Lúcia agradeceu a 56 

Coordenadoria das Políticas para a Criança e o Adolescente pelo empenho na 57 

realização da resolução e aos conselheiros por acolherem a inclusão desta pauta na 58 

plenária do dia de hoje.  Foi informado que não foram definidos os prazos de 59 

recebimento de propostas e a comissão de seleção. Juçara sugeriu prazo máximo 60 

de 15 dias, pois o modelo de projeto está pronto, municípios só precisam adequar. 61 

Lúcia questionou como será realizado procedimento para recebimento dos projetos. 62 

Foi informado que o plano de trabalho precisa estar conforme a instrução normativa 63 

da CAGE, caso não esteja, será desclassificado. Foi incluído na resolução inciso 64 

sobre a apresentação de documentos conforme normativa da CAGE e artigo sobre 65 

período e prazos. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 15 conselheiros 66 

presentes. Minuta de resolução sobre a comissão de seleção de projetos: Lúcia 67 

questionou se a SJCDH possui técnicos para compor a comissão. Juçara indicou as 68 

servidoras Juliana Azevedo, Mariele Diotti, Emile Steffens e Carla Capitanio. Irá 69 

verificar na secretaria a disponibilidade de outros servidores. Ivonete Carvalho, 70 

Lisiane dos Santos e Danusa Cunha irão compor a comissão pelo CEDICA. Juçara 71 

sugeriu que cada membro realize a seleção dos mesmos termos de referência, para 72 

que não ocorra eventuais problemas. Encaminhamento: Aprovar resolução com 73 

estes nomes, após verificar disponibilidade de membros da sociedade civil para 74 

participar da comissão. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 15 75 

conselheiros presentes. Minuta de Resolução sobre recomendação de 76 

manutenção da suspensão das aulas presenciais em todas as etapas da 77 

Educação Básica, enquanto durar a declaração de calamidade pública no RS 78 

pela pandemia de COVID-19: Lúcia lembrou que esta resolução já foi discutida e 79 

por este motivo só serão apresentadas as alterações realizadas. Questionou se o 80 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS possui alguma orientação sobre os 81 

serviços presencias das instituições de assistência social que realizam atendimento 82 

a crianças e adolescentes. Problematizou realizar resolução conjunta com CEAS 83 

sobre esta temática. Simone informou que realizou estudo sobre a não suspensão 84 

dos serviços socioassistenciais, fundamentado nas legislações e decretos 85 

publicados em virtude da COVID-19. Irá partilhar com os conselheiros para auxiliar 86 

nos estudos e discussões sobre esta pauta. Lisiane informou que, conforme o 87 

protocolo de higienização da saúde, não seria possível a efetivação dos serviços de 88 

convivência e fortalecimentos de vínculos com atividades em grupo.  Entende que o 89 

atendimento às famílias deverá continuar sendo realizado de forma individual.  90 

Simone irá encaminhar documento e em seguida as comissões de legislação e 91 

normas e políticas públicas irão realizar minuta de resolução sobre o atendimento às 92 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em atendimento nos 93 

serviços de convivência e fortalecimento de vínculos no Estado do RS.  Em votação 94 

minuta de resolução sobre manutenção das aulas presenciais: 14 votos favoráveis e 95 

uma abstenção. Lúcia ressaltou que ainda não recebemos retorno da Secretaria da 96 
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Educação sobre os questionamentos realizados pela comissão de políticas públicas. 97 

Verificar possibilidade de agenda com o Secretário de Educação sobre questões 98 

pertinentes. Lúcia apresentou calendário de eventos referente ao mês de junho, 99 

sugerido pelo GT de eventos do CEDICA. Eventos no mês de junho: Aderir aos 100 

materiais da campanha nacional sobre a Erradicação do Trabalho Infantil; Participar 101 

de programa da rádio Gazeta de Sobradinho dia 26/06; Adesão como testemunha 102 

do termo de cooperação entre a Secretaria de Segurança Pública intermediado pelo 103 

Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil com a Winrock e o 104 

Programa Arise Brasil; Matéria na revista do FOGAP; Diálogos com Conselhos 105 

Tutelares, SIPIA e Garantia de Direitos, dia 17/06; Reunião ampliada da comissão 106 

de políticas públicas sobre a Lei 15.390/2019, dia 25/06. Apresentou cards da 107 

campanha nacional sobre a Erradicação do Trabalho Infantil. Lúcia questionou se o 108 

conselho irá assinar como testemunha o termo de cooperação da Polícia Civil com o 109 

Programa Arise Brasil, ao que os presentes entenderam ser uma ação importante. A 110 

presidente aproveitou para reforçar o convite para a reunião ampliada da comissão 111 

de políticas públicas sobre a doação e a reutilização de gêneros alimentícios e 112 

excedentes de alimentos no Estado do Rio Grande do Sul.  Em votação calendário 113 

de eventos referente ao mês de junho: Aprovado por unanimidade pelos 13 114 

conselheiros presentes.  Ficou acordada a realização de plenária extraordinária no 115 

dia 16 de junho para discussão da Lei sobre a escuta especializada. Sobre o 116 

período de consulta pública para o Plano Estadual Decenal de Promoção, 117 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 118 

Familiar e Comunitária:  Foi discutido a abertura de novo prazo de consulta, pois o 119 

mesmo ocorreu no início da pandemia da COVID-19, quando todas as instituições 120 

da sociedade civil e o Estado estavam reorganizando suas formas de trabalho. Os 121 

12 conselheiros presentes foram favoráveis pela abertura de novo período de 122 

consulta pelo prazo de 20 dias, que será informado ao Comitê de elaboração do 123 

referido Plano. Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente 124 

ata, que subscrevo com a presidente. 125 

 126 

 127 

                              128 
               Thanise Falcão                                                          Lúcia Flesch               129 

        Secretária do CEDICA/RS                                      Presidente do CEDICA/RS 130 


