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Ata da Plenária Ordinária nº. 476 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 30 de junho de 2020. 3 

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

Plenária ordinária nº 476 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):  Lúcia Flesch (USBEE), Arlindo Oliveira (BM), Andreia Paz (DPE), 8 

Charles Pranke (AMENCAR), Juçara Vendrusculo (SJCDH),  Elisandra Moreira 9 

(Fundação Proteção), Elói Gallon e Lino Morsh (Pastoral do menor/CNBB), Lisiane 10 

dos Santos (UBEA), Patrícia Dias (PACRI), Mara Maria Valandro e Danusa Cunha 11 

(SEDUC), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Marta Gomes (FASE), Ivonete 12 

Carvalho (DPGV/PC), Letícia Magalhães (OAB), Alexsandra Araújo e Cláudia Alfama 13 

(FADERS) e Marcelo da Silva (FEAPAES). Justificaram: SES e PGE. Presentes 14 

também: Mariele Diotti, Emile Stefens e Carla Caleiro (SJCDH). A presidente Lúcia 15 

iniciou informando sobre a carta de cooperação que o Conselho Nacional dos 16 

Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA assinou com a FLACSO para a 17 

realização da XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – IX 18 

CNDCA. Questionou quais a medidas o CEDICA deveria tomar referente aos 19 

delegados estaduais que já não estão atuando em suas representações. Elisandra 20 

questionou como será realizado o evento, se há possibilidade de ser virtual, tendo 21 

em vista a pandemia da COVID 19. Lúcia informou que o CONANDA irá realizar 22 

plenária no mês de julho para realizar a discussão. Andreia considerou difícil o 23 

pagamento de recursos para a participação da delegação. Juçara sugeriu a 24 

realização de uma pré-conferência virtual e que em outro momento fosse realizada a 25 

XI CNDCA. Aproveitou para informar que a Secretaria de Justiça, Cidadania e 26 

Direitos Humanos não terá recursos para disponibilizar neste período. Lúcia sugeriu 27 

que o CEDICA encaminhasse ao CONANDA recomendação para que a IX CNDCA 28 

seja realizada até o final do ano de 2020 ou que se garantisse a efetivação em 2021, 29 

pois há diversos retrocessos na política para a criança e do adolescente. Elisandra 30 

pontuou que o CONANDA não pode perder a oportunidade de realizar de forma 31 

virtual, pois corre o risco de acabar não realizando. Encaminhamento: A partir das 32 

considerações dos conselheiros, encaminhar ofício ao CONANDA recomendando 33 

que na impossibilidade de realizar a IX CNDCA presencialmente em 2020, garantir 34 

que seja realizada de forma virtual. Em aprovação: Aprovado por unanimidade pelos 35 

15 conselheiros presentes.  Projetos “Tecnologias nos espaços pedagógicos da 36 

socioeducação” e “VáLer – Espaço de cultura, convivência e crescimento no 37 

CASE NH” da FASE/RS: Lúcia informou que no momento que os projetos foram 38 

aprovados não foi realizada a soma dos valores totais, o que resultou em um valor 39 

maior do que os R$ 300.000,00 aprovado no Plano de Ação e Aplicação do 40 

CEDICA. A Junta Administrativa do Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente 41 

– FECA solicitou que o CEDICA realizasse uma justificativa para a liberação dos 42 

recursos. Foi sugerido que a ata de aprovação dos projetos fosse utilizada como 43 

justificativa. Juçara sugeriu que fosse liberado primeiro o recurso para o projeto 44 

“Tecnologias nos espaços pedagógicos da socioeducação” no valor de R$ 45 

256.273,00 e após, o projeto “VáLer. Foi informado que a Carla Caleiro da Junta 46 

Administrativa do FECA irá participar das reuniões que tiverem pauta sobre o fundo, 47 

conforme solicitação do Secretário Maurício Hauschild. Em seguida foi sugerida a 48 
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realização de uma resolução complementando os valores dos recursos aprovados 49 

nos projetos da FASE. Marta questionou sobre o projeto específico para a pandemia 50 

da COVID 19. Juçara respondeu que será realizado via portal e por este motivo o 51 

processo está lento. Elói sugeriu que o valor do recurso permaneça no total de R$ 52 

300.000,00. Lúcia lembrou que os valores dos projetos já foram aprovados pelo 53 

pleno e que talvez seja necessário rever e adequar os valores do Plano de Ação e 54 

Aplicação. O impasse é adequar a deliberação que o colegiado já realizou. Juçara 55 

informou que a Carla Caleiro poderá participar da plenária às 10h15, sugeriu 56 

aguardar o ingresso dela para retomar a discussão. Foi colocada em votação a ata 57 

473/2020: 15 votos favoráveis e uma abstenção.  Complementação/alteração da 58 

resolução n° 225/2020, que trata dos termos de referência aprovados: Foi 59 

deliberado a realização da discussão a partir da consulta realizada a CAGE sobre os 60 

termos de referência e dispensa de edital. Lúcia informou que no parecer 61 

encaminhado pela CAGE há alguns ritos do Gestor Público, no qual o CEDICA não 62 

tinha conhecimento. O CEDICA não possui competência para abrir termo de 63 

colaboração, o que pode ser realizado é uma recomendação para a abertura. Lúcia 64 

apresentou ao colegiado a minuta de resolução que elaborou para assegurar o que 65 

foi deliberado nas resoluções n° 225 e 226/2020 do CEDICA/RS. Após a realização 66 

da leitura os conselheiros realizaram adequações e complementações. Em votação 67 

minuta de resolução que complementa as resoluções n° 225 e 226/20 do 68 

CEDICA/RS: Aprovado por unanimidade pelos 17 conselheiros presentes. Carla 69 

Caleiro informou que é necessário definir o que será realizado no plano de trabalho 70 

dos projetos da FASE. Lúcia respondeu que esta demanda deve ser realizada pela 71 

FASE e não pelo CEDICA e que a divergência do valor deve ser discutida pelo 72 

pleno. Carla sugeriu que o Plano de Ação e Aplicação fosse alterado para que fosse 73 

apresentado à Secretaria da Fazenda, mas que o processo que está na CAGE 74 

deverá ser instruído novamente. Marta questionou o porquê de instruir novamente e 75 

se os R$ 300.000,00 já foram liberados. Carla informou que o valor ainda não foi 76 

liberado. Marta informou que entrou em contato com o Alexandre Tristão da FASE e 77 

recebeu a informação que estão readequando o plano de trabalho dos projetos para 78 

cumprir a cota dos R$ 300.000,00 aprovado. Programação 30 anos do ECA: Lúcia 79 

questionou como estão as discussões das atividades dos eventos. Juçara solicitou 80 

que os eventos fossem realizados em conjunto com a SJCDH. Patrícia apontou que 81 

o CEDICA é o proponente dos eventos, desta forma os eventos devem ser 82 

realizados pelo CEDICA através da SJCDH. Lúcia informou que é necessário ver os 83 

protocolos do Governo do Estado para as publicações. Juçara comunicou que a 84 

assessoria de comunicação da SJCDH poderá colaborar na realização de cards.  85 

Lisiane reforçou que o CEDICA é o executor dos eventos e não coadjuvante. Lúcia 86 

lembrou o colegiado que o calendário de eventos do CEDICA já havia sido aprovado 87 

em parceria com a SJCDH. Encaminhamento: Realização dos eventos do mês de 88 

julho em parceria com a SJCDH e cards confeccionados pela assessoria de 89 

comunicação. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 17 conselheiros 90 

presentes. Elisandra informou que o Círculo de Diálogo e Aprendizagem em parceria 91 

com a Fundação Proteção em comemoração dos 30 anos do ECA que será 92 

realizado dia 14/07, terá o horário alterado. Apresentou o card realizado pela 93 

Fundação Proteção. O card será encaminhado para a assessoria de comunicação 94 

da SJCDH para ajustes, caso seja necessário. O card finalizado será encaminhado 95 

aos conselheiros para que deliberem via whatsapp e e-mail, devido aos prazos. Em 96 
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votação: Aprovado por unanimidade.  Complementação da Resolução n° 228/2020 97 

sobre a regulamentação da Lei 13.431/2017: Foram realizadas sugestões e 98 

complementações nas alíneas “a” e “b” da resolução. Em aprovação: Aprovado por 99 

unanimidade pelos 12 conselheiros presentes. Devido ao horário Lúcia sugeriu a 100 

realização de plenária extraordinário, dia 02 de julho, das 08h30 às 12h30. Ficou 101 

acordado que as plenárias ordinárias serão realizadas em dois dias para 102 

conseguirmos finalizar as pautas. Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, 103 

lavrei a presente ata, que subscrevo com a vice-presidente Ivonete Carvalho. 104 

 105 

                                            106 
               Thanise Falcão                                                     Ivonete Carvalho               107 

        Secretária do CEDICA/RS                                Vice-presidente do CEDICA/RS 108 

 109 
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ANEXO 

 
MINUTA DE RESOLUÇÃO n° XXX/2020 

 

Dispõe sobre recomendações para 
regulamentação, no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Sul, da Lei Federal nº 13.431/2017, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº9.603, de 
10 de dezembro de 2018, que trata do Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 
Vítima ou Testemunha de Violência. 

 
O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL – CEDICA/RS, no uso de suas atribuições estabelecidas no art. 2º da Lei n° 

9.831, de fevereiro de 1993, atualizada pela Lei 12.484, de 12 de maio de 2006, em cumprimento ao 

artigo 2º do seu Regimento Interno e às deliberações da Plenária Extraordinária Ordinária n° XXX 

/2020, realizada de forma virtual, por maioria absoluta de seus membros, 

CONSIDERANDO o previsto no art. 227 da Constituição Federal que estabelece “É dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”.  

 CONSIDERANDO que a Doutrina da Proteção Integral prevê que crianças e adolescentes devem 

receber proteção especial em função da sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, 

sendo detentores, inclusive, de um conjunto de direitos específicos que visam assegurar-lhes plenas 

condições para seu desenvolvimento integral e sem violências;  

 CONSIDERANDO que o Princípio do Interesse Superior da Criança e do Adolescente lhes confere o 

direito de ter os seus melhores interesses avaliados e tidos em conta como uma consideração 

primordial em todas as ações ou decisões que lhes dizem respeito, tanto na esfera pública como na 

privada;  

 CONSIDERANDO que o Princípio da Prioridade Absoluta compreende a primazia de crianças e 

adolescentes em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de 

atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e execução de 

políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos para sua promoção e proteção (art. 4º, 

ECA);  

CONSIDERANDO que segundo os princípios das Intervenções Precoce e Mínima, da 

Proporcionalidade e da Atualidade, o atendimento pelas autoridades competentes deve ser efetuado 

logo que a situação de perigo seja conhecida, conforme prevê o art. 100, parágrafo único, incisos VI, 

VII e VIII, do ECA;  

CONSIDERANDO que o Princípio da Participação, garante às crianças e aos adolescentes o direito 

de serem ouvidos e expressarem seus pontos de vista, opiniões e crenças em assuntos que afetam a 
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sua vida, assegurando-lhes tal oportunidade em qualquer processo judicial ou nos procedimentos 

administrativos a eles atinentes;  

CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade Humana e que cada criança e adolescente constitui-se 

como ser humano único e valioso e como tal a sua dignidade individual, necessidades especiais, 

interesses e privacidade devem ser respeitados e protegidos, incluindo a inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente e a preservação da imagem, 

identidade, autonomia, valores, ideias, crenças, espaços e dos objetos pessoais; 

CONSIDERANDO que a criança e o adolescente têm assegurado o direito de não serem 

discriminados em função de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou regional, étnica ou social, posição econômica, deficiência, nascimento ou outra 

condição, de seus pais ou de seus responsáveis legais; 

CONSIDERANDO o Princípio do Acesso à Justiça às crianças e aos adolescentes também é 

assegurado o primado do direito, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa nos processos judiciais em que figurem como parte, incluindo o direito de 

aconselhamento jurídico;  

CONSIDERANDO que a Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de 

violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato 

estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade, assegurando o procedimento de 

oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou 

judiciária, que será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou 

acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento, conforme 

estabelece os artigos 7º,8º e 9ª da Lei nº 13.431/2017; 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 19 do Decreto nº 9.603/2018, de 10 de dezembro de 2018, a 

escuta especializada é o procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da 

educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos, com o 

objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência, para a superação 

das consequências da violação sofrida, limitado ao estritamente necessário para o cumprimento da 

finalidade de proteção social e de provimento de cuidados; 

CONSIDERANDO a importância da escuta especializada, perícia e do depoimento especial, com a 

oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, em local apropriado e 

acolhedor, cumprindo os protocolos adequados e por profissionais qualificados;   

CONSIDERANDO que o Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente 

vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária, segundo disciplina o artigo 

8º da Lei nº 13.431/2017;   

CONSIDERANDO que, segundo o art. 19 do Decreto nº 9.603/2018, o depoimento especial é o 

procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante 

autoridade policial ou judiciária com a finalidade de produção de provas; 

CONSIDERANDO que o Depoimento especial tem por finalidade promover a proteção integral às 
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crianças e adolescentes, no ato de suas inquirições sobre a situação de violência, em processo 

judicial, precipuamente no sentido de se evitar a revitimização dos depoentes, e, consequentemente, 

a necessidade de produção antecipada de provas consideradas como urgentes e relevantes 

observadas à necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, como previsto no inciso I, do 

art. 156, do Código de Processo Penal, e no art. 11, da Lei Federal nº 13.431/2017;  

CONSIDERANDO que, de acordo com a Lei Federal nº 8.069/90, art. 5º, nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais.  

CONSIDERANDO que, na forma do art. 18, da Lei Federal nº 8.069/90, é dever de todos velar pela 

dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor.  

CONSIDERANDO que, conforme o art. 70-A, II, da Lei Federal nº 8.069/90, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas 

e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 

degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como 

principais ações a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa 

dos direitos da criança e do adolescente.  

CONSIDERANDO que, segundo o art. 86 da Lei Federal nº 8.069/90, a política de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.  

 CONSIDERANDO que, segundo o art. 101, da Lei Federal nº 8.069/90, verificada qualquer das 

hipóteses previstas no art. 98, ECA, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, a 

medida de inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção 

da família, da criança e do adolescente.  

 CONSIDERANDO que, conforme o art. 141, caput, §1º, da Lei Federal nº 8.069/90, é garantido o 

acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder 

Judiciário, por qualquer de seus órgãos e a assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela 

necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado.  

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução n° 113/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA, que trata sobre os parâmetros para a institucionalização e 

fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 169/2014 do CONANDA preconiza que o atendimento a 

crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes deverá ser realizado, sempre que possível 

por equipe técnica interprofissional respeitando-se a autonomia técnica no manejo dos 

procedimentos.  
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 CONSIDERANDO que a Resolução nº 169/2014 do CONANDA, em consonância com a Convenção 

dos Direitos da Criança da ONU, na Resolução ECOSOC 20/2005, preconiza que a possibilidade de 

manifestar-se inclusive nos processos que os envolvam ou expressar seus pontos de vista, é uma 

escolha, e não uma obrigação da criança e do adolescente, devendo-se garantir que, para tanto, 

recebam todas as informações necessárias à tomada de uma decisão que atenda seus interesses, 

como também expressa o art. 100, parágrafo único, inciso XI, da Lei Federal nº 8.069/90.  

 CONSIDERANDO a necessidade de implementar tanto no âmbito do Poder Executivo Estadual, 

quanto do Sistema de Justiça, este representado pelo Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério 

Público do Rio Grande do Sul, Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do RS, Secretaria de 

Segurança Pública do RS e pela Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares do Estado 

do RS, o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de 

violência, com a implementação da Lei Federal nº 13.431/2017;  

  

RESOLVE RECOMENDAR: 

 

Art. 1º. A instauração imediata do Comitê Estadual de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de 

Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, conforme 

Decreto Federal n° 9.603/2018, no âmbito da Secretaria, a qual está vinculado o Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, com a finalidade de articular, mobilizar, 

planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, bem como elaborar Minuta de Projeto 

de Lei Estadual, nos moldes da legislação vigente, Lei n° 13.431/2017 com a definição dos fluxos de 

atendimento e de procedimentos intersetoriais. 

Art. 2° Que dentre as atribuições do Comitê Estadual de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de 

Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência estejam 

contempladas: 

I - definir o fluxo de atendimento à criança e ao adolescente, observando o papel de cada instância ou 

serviço; a cooperação entre os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos públicos dos os 

seguintes requisitos, bem como o compartilhamento de informações; 

II - elaborar a proposta de regulamentação estadual da Lei 13.431/2017, por meio de decreto, de 

forma articulada com o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

III – orientar a criação de grupo/comissão intersetorial nos municípios para discussão, 

acompanhamento e encaminhamento de casos de suspeita ou de confirmação de violência contra 

crianças e adolescentes; 

IV – elaborar proposta de Instrumento Unificado de Relato Espontâneo por todas as instituições e 

profissionais do Sistema de Garantias de Direitos, cabendo complementação/adequação pelo 

grupo/comissão intersetorial local; 

Parágrafo único. Os fluxos e protocolos devem prever/estabelecer as obrigações de cada 

Instituição/ente envolvido e apontar as responsabilidades compartilhadas, com o propósito de 
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assegurar que a escuta especializada seja realizada de forma qualificada e sob as diretrizes da não-

revitimização e do respeito à condição da vítima, incluindo a não obrigatoriedade de seu depoimento. 

Art 3° Que a composição do Comitê Estadual de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de 

Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência contemple 

as seguintes representações: 

I – Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; 

II – Secretaria Estadual de Educação; 

III – Secretaria Estadual de Saúde; 

IV – Secretaria de Trabalho e Assistência Social; 

V – Secretaria de Segurança Pública 

VI – Poder Judiciário Juizado da Infância e da Juventude; 

VII – Defensoria Pública do Estado; 

VIII – Ministério Público do RS;  

IX – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS; 

X – Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente – 

CEEVSCA/RS; 

XI - Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do RS;  

XII – Associação dos Conselheiros Tutelares - ACONTURS. 

§ 1° A coordenação do Comitê Estadual de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção 

Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência deverá 

preferencialmente ser realizada pela secretaria de Estado, a qual o CEDICA/RS estiver vinculado. 

§ 2° A representação indicada para atuação no Comitê de que trata o caput  deste artigo deverá ter 

obrigatoriamente conhecimento e atuação sobre a temática da Lei 13.431/2017, bem como estar no 

efetivo exercício de suas funções. 

Art. 4º. A elaboração de Termo de Cooperação entre os integrantes do Sistema de Justiça e o Comitê 

Estadual de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência (só entre o sistema de Justiça?), dentre outros 

instrumentos normativos para a regulamentação do Sistema de Garantia de Direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência, mediante a criação de fluxos de encaminhamentos e 

protocolos.  

Art. 5º A apresentação Implantação de um Plano de Formação, tanto no âmbito do Poder Judiciário 

quanto do Poder Executivo, devendo garantir garantindo treinamento, capacitação Educação 

Permanente e formação continuada aos profissionais que atuam no enfrentamento das violências 

contra crianças e adolescentes para prevenção, detecção, comunicação de relato espontâneo, 

realização de escuta especializada e coleta de depoimento especial de forma humanizada e sem 

revitimização.  

Art. 6º. Criar Comissões Regionais de enfrentamento à violência contra criança e adolescentes nas 9 

Regiões Funcionais Estaduais de Planejamento do Rio Grande do Sul. 
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Art. 6º. Implantação do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das 

Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência no prazo de 60 dias para 

elaboração do planejamento e apresentação do cronograma de execução dos trabalhos em até 120 

dias, a contar do decreto de criação do supracitado Comitê. 

Parágrafo único. A implantação e implementação do Comitê a que trata o caput deste artigo, deve 

prever a alocação ou a indicação de fontes de recursos humanos e materiais para plena efetivação 

das ações integradas acima elencadas. 

 Art. 7º Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Sessão Plenária Ordinária n°  /2020, realizada por meio virtual, em      de       de 2020. 

   

Porto Alegre,            de        de  2020. 

 

Lúcia Flesch 
Presidente do CEDICA/RS 

 


