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Ata da Plenária Ordinária nº. 478 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 28 e 30 de julho de 2020. 3 

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

Plenária ordinária nº 478 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 Pranke (AMENCAR), Lúcia Flesch 8 

(USBEE), Elisandra Moreira (Fundação Proteção), Maria da Graça Malaguez 9 

(FERGS), Irene Boucinha (FASE/RS), Juçara Vendrusculo (SJCDH), Lisiane dos 10 

Santos (UBEA), Patrícia Dias (PACRI), Danusa Cunha (SEDUC), Letícia Magalhães 11 

(OAB/RS), Simone Romanenco (SEC), Marcelo da Silva (FEAPAES), Ivonete 12 

Carvalho (DPGV/PC), Lino Morsh e Luciane Escouto (Pastoral do Menor/CNBB) e 13 

Cláudia Alfama (FADERS). A presidente Lúcia realizou a leitura da pauta e dos 14 

informes. Informou que na semana passada foi realizada reunião com o Presidente 15 

da Fundação Proteção, a partir dos encaminhamentos da plenária extraordinária n° 16 

477/20. Participaram desta reunião a Presidência do CEDICA, as conselheiras 17 

Elisandra e Simone, o Presidente e a Diretora Técnica da Fundação Proteção. A 18 

reunião foi importante, pois foi possível alinhar diversas pautas com a Fundação, o 19 

que resultou a entrega do Projeto Político Pedagógico vigente e Relatório de 20 

Atividades, referente ao ano de 2019. Relatou sobre a reunião que foi realizada com 21 

o Departamento Estadual de Proteção à Grupos Vulneráveis – DPGV sobre 22 

formação referente a pauta das violências. Círculos de diálogos 30 anos Estatuto 23 

da Criança e do Adolescente: Foi realizado diálogo com os adolescentes 24 

delegados da X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e 25 

Comitê de Participação Adolescente – CPA. Conforme solicitação da conselheira 26 

Andreia, foi realizada a inversão de pauta, para a discussão da minuta de resolução 27 

sobre a violência institucional. Após leitura, foram realizadas sugestões de redação e 28 

inserção de três novos considerando. A conselheira Irene reforçou que há 29 

necessidade de amenizar os embates que existem entre o poder de segurança e 30 

adolescentes, sugeriu que o documento realizasse esta mediação. A conselheira 31 

Elisandra sugeriu inserir considerando sobre a justiça restaurativa, conforme 32 

disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lúcia recordou que desde 2016 o 33 

colegiado vem discutindo sobre os protocolos de abordagem policial. 34 

Encaminhamento: Convidar a Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar, 35 

Policia Civil, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e Fundação de 36 

Atendimento Socioeducativo – FASE para estarem discutindo esta minuta de 37 

resolução. Em votação: Aprovado por unanimidade. Ficou acordado encaminhar 38 

minuta de resolução sobre violência institucional, para a comissão de gestores 39 

realizar as adequações na redação, a partir das sugestões do colegiado. A 40 

conselheira Patrícia solicitou um levantamento da relação de Defensores Públicos 41 

do Estado do Rio Grande do Sul, para que a contratação de novos servidores seja 42 

recomendada na minuta de resolução. Lúcia sugeriu que os membros do programa 43 

de educação e formação permanente, fossem os mesmos do Comitê Estadual de 44 

Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos 45 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. Ata n° 474/2020: Foi realizada 46 

a leitura da ata. A vice-presidente Ivonete informou sobre a impossibilidade de 47 

participar da comissão de seleção do Edital. Em votação: 14 votos favoráveis e uma 48 
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abstenção. Minuta de resolução sobre orientações para realização de 49 

atividades acadêmicas e pesquisas no CEDICA/RS: Foi realizada leitura da 50 

minuta, após, Irene sugeriu a criação de um acervo de pesquisa com memorial da 51 

história do CEDICA. Foi proposto que a resolução seja direcionada também para as 52 

instituições de ensino. Encaminhamento: Encaminhar minuta de resolução para a 53 

comissão de legislação e normas ajustar o documento, conforme sugestões do 54 

pleno. Lúcia sugeriu a inversão de pauta, devido o tempo de realização da reunião 55 

ampliada para discutir a educação durante a pandemia de Covid-19, no dia 05 de 56 

agosto. A conselheira Elisandra relatou que a comissão de políticas públicas 57 

percebeu a necessidade de realizar uma reunião ampliada para dialogar sobre as 58 

questões da educação no Estado. A reunião ampliada terá os seguintes convidados: 59 

Secretaria de Educação, Conselho Estadual de Educação – CEED, FAMURS, 60 

Departamento da Mulher, Departamento da Juventude, ACONTURS, ACPM 61 

Federação e o adolescente Osni Pereira. A reunião acontecerá no formato de círculo 62 

de diálogo, das 9h às 12h. Ivonete sugeriu convidar o Conselho de Desenvolvimento 63 

e Participação da Comunidade Negra - CODENE, pois a presidente do conselho faz 64 

parte da SEDUC. Em votação reunião ampliada sobre a educação durante a 65 

pandemia de Covid-19, no dia 05 de agosto: Aprovado por unanimidade. 66 

PROJETO DE LEI N° 158/2020 da Deputada Luciana Genro, que Institui e define 67 

diretrizes para a Política Pública “Menstruação Sem Tabu” de Conscientização 68 

sobre a Menstruação e a Universalização do Acesso a Absorventes Higiênicos: 69 

A comissão de políticas públicas realizou estudo do PL e considerou pertinente 70 

realizar uma linha de financiamento sobre saúde da adolescente mulher, nos editais 71 

do Fundo para a Criança e o Adolescente – FECA. A conselheira Lisiane informou 72 

que a comissão de gestores acolheu a proposta da linha de financiamento. As 73 

pautas remanescentes serão discutidas no segundo turno desta plenária. Às nove 74 

horas do dia trinta de julho de dois mil e vinte, deu-se início ao segundo turno da 75 

Plenária ordinária nº 478 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 76 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada de forma virtual pelo aplicativo Teams da 77 

Microsoft, coordenada pela Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) 78 

Conselheiros(as):  Andreia Paz (DPE), Charles Pranke (AMENCAR), Lúcia Flesch 79 

(USBEE), Elisandra Moreira (Fundação Proteção), Maria da Graça Malaguez 80 

(FERGS), Irene Boucinha (FASE/RS), Juçara Vendrusculo (SJCDH), Lisiane dos 81 

Santos (UBEA), Patrícia Dias (PACRI), Danusa Cunha (SEDUC), Letícia Magalhães 82 

(OAB/RS), Simone Romanenco (SEC), Marcelo da Silva (FEAPAES), Ivonete 83 

Carvalho (DPGV/PC), Lino Morsh (Pastoral do Menor/CNBB), Cleci de Lima (SES), 84 

Manuela Almeida (CRESS) e Cláudia Alfama e Alexsandra Araújo (FADERS). 85 

Presente também: Emile Steffens (SJCDH). A presidente Lúcia iniciou realizando a 86 

leitura do parecer da comissão de políticas públicas sobre o Projeto de Lei n° 87 

158/2020 da Deputada Luciana Genro, que Institui e define diretrizes para a Política 88 

Pública “Menstruação Sem Tabu” de Conscientização sobre a Menstruação e a 89 

Universalização do Acesso a Absorventes Higiênicos, e dá outras providências. A 90 

comissão de políticas propôs que: 1. Criação de linha de financiamento em edital, 91 

visando destinar recurso do FECA para ações de prevenção e cuidados em saúde 92 

da adolescente mulher; 2. Sugerir nas escolas a participação, envolvimento dos 93 

Grêmios estudantis e que seja incentivada a participação dos(as) adolescentes na 94 

elaboração de material de esclarecimentos, nas discussões e ações propostas pra o 95 

enfrentamento da “menstruação sem tabu” etc; 3. Sugerir que seja articulada reunião 96 
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ampliada com a Secretaria da Saúde (saúde da mulher, adolescentes), Conselho 97 

Estadual da Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Educação, 98 

Conselho Estadual de Educação e Conselho Estadual de Assistência Social para 99 

pensarem conjuntamente ações referentes a saúde da mulher adolescente, 100 

relacionando está demanda com temas já tratados anteriormente pelo conselho, 101 

como métodos contraceptivos e gravidez na adolescência. A conselheira Maria da 102 

Graça informou que o sistema prisional vem discutindo alternativas para 103 

disponibilização e confecção de calcinhas absorventes. Lúcia apontou que este 104 

momento é importante para provocar o legislativo, para execução das políticas 105 

públicas. Encaminhamento: Aprovar parecer da comissão de políticas públicas sobre 106 

linha de financiamento e realização de reunião ampliada com os atores necessários, 107 

para discutir o PL. A comissão irá definir data para realização da reunião ampliada. 108 

Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 12 conselheiros presentes. Editais 109 

FECA: Lúcia explicou a necessidade de realizar 3 editais, pois nas linhas de 110 

financiamento do plano de aplicação do CEDICA, determinam R$ 2.000.000,00 para 111 

as organizações da sociedade civil e R$ 1.000.000,00 para projetos da 112 

administração pública. Gestores perceberam a necessidade de realizar um terceiro 113 

edital, que englobe os termos de referência sobre os povos tradicionais, migrantes, 114 

refugiados e população em situação de rua. Juçara informou que o edital sobre os 115 

termos de referência está praticamente finalizado, mas que a discussão pode ser 116 

iniciada por qualquer um dos editais, pois todos serão encaminhados no mesmo 117 

PROA. Lisiane sugeriu realizar leitura das tabelas das linhas de financiamento, pois 118 

não há necessidade de realizar leitura dos artigos que são específicos aos editais. 119 

Informou que as instituições só irão encaminhar plano de trabalho, se o projeto for 120 

aprovado. Os conselheiros acordaram realizar leitura dos pontos específicos de 121 

cada edital. Lúcia ressaltou que ao aprovar o edital, os conselheiros estarão 122 

aprovando conjuntamente a resolução que dispõe sobre o mesmo. Explicou que foi 123 

adicionado o valor de R$ 10.000,00, para contemplar o número total de projetos 124 

estipulados pela comissão de elaboração dos editais. Sugeriu realizar um artigo 125 

explicando o acréscimo do valor de R$ 10.000,00.  Emile realizou a leitura das linhas 126 

de financiamento do edital para as organizações da sociedade civil. Explicou que 127 

não foi inserido a linha de financiamento sobre medidas socioeducativas no meio 128 

fechado, pois no Estado do RS, quem executa este trabalho é o órgão 129 

governamental. Foi discutido a alteração do valor de R$ 80.000,00 por projeto, para 130 

o valor de R$ 60.000,00, para ampliar o número de instituições comtempladas. Em 131 

votação: Aprovado por unanimidade pelos 15 conselheiros presentes. Devido a esta 132 

alteração, será necessário realizar alteração na resolução n° 225/20 que determina 133 

os valores dos projetos. Foram realizadas alterações de redação nos artigos 5° e 9° 134 

do edital. Foi discutido sobre a entrega e apresentação das documentações 135 

necessárias. Irene sugeriu que fosse utilizado o modelo dos chamamentos da FASE. 136 

Foi informado que a natureza dos chamamentos da FASE é diferente dos editais 137 

FECA, não podendo ser utilizado como modelo. Foi iniciada a discussão sobre as 138 

etapas do processo do edital, contudo foi apontada a necessidade de realizar 139 

plenária extraordinária no dia 04 de agosto, para finalizar a pauta. Em votação: 140 

Aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes.Nada mais havendo a 141 

constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a presidente 142 

Lúcia Flesch. 143 

 144 
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       145 
               Thanise Falcão                                                                Lúcia Flesch               146 

        Secretária do CEDICA/RS                              Presidente do CEDICA/RS147 
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