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Ata da Plenária Extraordinária nº. 477 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

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

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

extraordinária nº 477 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), Lisiane dos Santos (UBEA), Simone Romanenco (SEC), 10 

Patrícia Dias (PACRI), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Danusa Cunha 11 

(SEDUC), Alexsandra Araújo (FADERS), Letícia Magalhães (OAB) e Marcelo da 12 

Silva (FEAPAES). Presentes também: Sandra Krieger e Emile Steffens (SJCDH). A 13 

presidente Lúcia realizou a leitura da pauta e em seguida solicitou que a comissão 14 

de políticas públicas realizasse o relato sobre a reunião ampliada sobre a doação e 15 

a reutilização de gêneros alimentícios e excedentes de alimentos no Estado do Rio 16 

Grande do Sul. Patrícia informou que a reunião ocorreu dia 25 de junho e que neste 17 

dia, teve uma tempestade que prejudicou o acesso dos convidados. Participaram da 18 

reunião Adriana Lockmann do Banco de Alimentos, Ana Duarte do Conselho 19 

Estadual de Assistência Social – CEAS, Antônio da Federação ACPM e Renata 20 

Becker da Segurança Alimentar do município de Gravataí. Relatou que os 21 

convidados estavam entusiasmados pelo diálogo sobre o tema. As empresas estão 22 

aguardando a regulamentação da lei para tomarem medidas, há uma preocupação 23 

de como os alimentos serão armazenados. Foi sugerido agendar nova reunião para 24 

efetivar a participação dos demais convidados. Elisandra convidou os conselheiros 25 

para ler a lei, para que possam aprofundar os estudos sobre o tema. Apontou a falta 26 

da participação da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde.  Retorno da SEDUC 27 

sobre os questionamentos realizados pela Comissão de Políticas Públicas: 28 

Lúcia informou que no dia 10 de junho a SEDUC encaminhou ofício em resposta aos 29 

questionamentos realizados pela comissão de políticas públicas. A comissão sugeriu 30 

ouvir outros atores, pois a resposta do ofício não condiz com as informações 31 

vinculadas. Lúcia informou que há uma portaria conjunta da SEDUC com a SES 32 

sobre protocolos a serem adotados. Comentou sobre o gráfico apresentado no ofício 33 

sobre os recursos pedagógicos e tecnológicos utilizados pelas escolas. Apontou que 34 

o consumo de internet para realizar o download de um arquivo em word é diferente 35 

do consumo para assistir vídeo aula. Patrícia ressaltou a necessidade de garantir a 36 

compra de chips com internet para professores e alunos. Retorno do Conselho 37 

Estadual de Educação – CEED sobre o retorno das atividades presenciais da 38 

educação infantil: Lúcia informou que o Conselho Estadual de Educação – CEED 39 

encaminhou parecer ao CEDICA.  O parecer orienta as instituições de ensino a 40 

suspender as atividades escolares presenciais no âmbito do Sistema Estadual de 41 

Ensino, em função da propagação do novo Coronavírus – COVID-19. O documento 42 

será encaminhado aos conselheiros para estudo e análise, para que a discussão 43 

seja retomada em outro momento. Minuta de Resolução sobre Ensino Domiciliar: 44 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA não 45 

possui resolução sobre a temática, somente nota pública. Foi realizada a leitura da 46 

nota realizada pela conselheira Andreia, em seguida foi discutido se resolução não 47 

teria maior eficácia. Andreia sugeriu dar ampla visibilidade ao documento, 48 



 

 

 

 

 

 

 

CEDICA/RS – Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, 9º andar, Sala dos Conselhos – Porto Alegre  

CEP: 90119-900 - Fone: (51) 3288.9396 - E-mail: cedica@sjcdh.rs.gov.br - Site: cedica.rs.gov.br 

 

 

 

encaminhando-o para jornais e mídias sociais. Simone informou sobre a medida 49 

provisória do homeschooling do Fórum Nacional de Educação. Encaminhamento: 50 

Realizar resolução aprovando a nota pública do CEDICA sobre ensino domiciliar 51 

(homeschooling). Lúcia realizou a minuta de resolução, conforme os apontamentos 52 

do colegiado. Em votação: 12 votos favoráveis e uma abstenção. Foi comunicado 53 

que a conselheira Marta não pode participar da reunião, pois está sem energia 54 

elétrica.  Minuta de Resolução sobre o atendimento às crianças e adolescentes 55 

em situação de vulnerabilidade pelos serviços de convivência e fortalecimento 56 

de vínculos no Estado do Rio Grande do Sul durante o estado de calamidade 57 

pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus: Após a leitura, foi 58 

inserido considerando sobre a Resolução n° 322/2020 do Conselho Nacional de 59 

Justiça e Nota do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. Em votação: 60 

Aprovado por unanimidade pelos 12 conselheiros presentes. Ofício CEDICA n° 61 

273/2019 – Parecer da Comissão de Medidas Socioeducativas e de Proteção do 62 

relatório e demandas da Fundação de Proteção Especial: Simone realizou a 63 

leitura dos apontamentos da comissão. Destacou que a Fundação Proteção 64 

historicamente não retorna as solicitações que são feitas pelos Conselhos e que o 65 

ofício n° 273, de 07/11/2019, deu um prazo de retorno até 11/11/2019 e a resposta 66 

veio incompleta, somente em 15/06/2020. Marcelo sugeriu reiterar o ofício, 67 

solicitando os materiais que não foram encaminhados e o relatório de atividades de 68 

2019, pois o recebido é referente ao ano de 2018. Informou que o material possui 69 

contradições sobre o número de vagas e que o CEAS recebeu denúncia sobre 70 

acolhidos com suspeita de COVID 19. O relatório não deixa visível como o 71 

atendimento e o acolhimento dos serviços realizados. Simone relatou que enquanto 72 

o CEDICA não recomendar que a Fundação Proteção esteja relacionada a pasta da 73 

Secretaria de Trabalho e Assistência Social, não será possível ter um controle sobre 74 

suas atividades. Lúcia informou que a Fundação Proteção encaminhou o relatório do 75 

ano de 2018, pois o mesmo foi solicitado pelo CEDICA no ano de 2019. Em março 76 

de 2020 o ofício foi reiterado, em junho a Fundação Proteção encaminhou.  Foi 77 

apontada a necessidade de solicitar o relatório de atividades de 2019, plano de 78 

trabalho de 2020, plano sobre as contingências da COVID 19 e demais documentos 79 

que não foram remetidos. Lúcia destacou que o CEDICA não possui resolução que 80 

determina prazos e modelos de apresentação de relatórios. Solicitou que a comissão 81 

de medidas socioeducativas e de proteção elaborasse minuta de resolução sobre 82 

modelos e prazos de apresentação de relatórios. Conselheiros apontaram o número 83 

de encaminhamentos realizados pela Fundação Proteção no município de Porto 84 

Alegre. Foi indicada a necessidade de retomar a nota técnica do CEDICA sobre 85 

acolhimento de crianças e adolescentes. Foi sugerido a realização de uma plenária 86 

específica para discutir esta temática. Lisiane relatou que a plenária deverá ser 87 

realizada, somente quando a Fundação Proteção encaminhar documentos 88 

solicitados. Sobre a Fundação Proteção estar vinculada a STAS, Juçara sugeriu que 89 

o CEDICA realizasse uma conversa com o novo Secretário da SJCDH. Elisandra 90 

solicitou prazos de entrega para que possa informar a Diretoria Técnica da 91 

Fundação Proteção. Informou que a Diretoria Técnica está atualizando o projeto 92 

pedagógico da Fundação. Sugeriu que o CEDICA realizasse aproximação com a 93 

Diretoria para que pudessem participar da plenária. Aconselhou que a comissão de 94 

medidas agendasse visitas na Fundação. Ficou acordado que o CEDICA irá solicitar 95 

a complementação dos dados e documentos, para após finalizar o parecer. Na 96 
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sequência será verificado quem será convidado para plenária, a partir das 97 

documentações recebidas. A pauta sobre atividades acadêmicas será discutida 98 

posteriormente, devido ao horário. Lúcia informou que as resoluções do CEDICA 99 

estão no Drive e site do conselho. Aproveitou para dar conhecimento que as 100 

resoluções do CEDICA estão sendo encaminhadas ao Secretário Mauro Haushild, 101 

para após serem publicadas. Esta medida foi tomada para prevenir problemas de 102 

publicação, como ocorreu com as resoluções n° 225 e 226/2020. Maria da Graça 103 

informou que encaminhou no grupo dos conselheiros material informativo sobre 104 

destinação aos fundos da criança e do adolescente e da pessoa idosa.  Lúcia 105 

comunicou que amanhã, dia 03 de julho, acontecerá a reunião do GT de eventos 106 

sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nada mais havendo a 107 

constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a presidente 108 

Lúcia Flesch. 109 

 110 

                                            111 
               Thanise Falcão                                                                Lúcia Flesch               112 

        Secretária do CEDICA/RS                              Presidente do CEDICA/RS113 
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