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Ata da Plenária Extraordinária nº. 479 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 04 de agosto de 2020. 3 

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

Plenária extraordinária nº 479 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 

e Caroline Sérgio (OAB/RS), Simone Romanenco (SEC), Marcelo da Silva 12 

(FEAPAES), Ivonete Carvalho (DPGV/PC), Lino Morsh (Pastoral do Menor/CNBB), 13 

Karine Brum (BM) e Cleci de Lima (SES). A presidente Lúcia iniciou informando 14 

sobre o convite que o CEDICA recebeu da Frente Parlamentar Mista de Proteção e 15 

Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, para aderir ao Lançamento da 16 

Carta de 30 Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. O evento 17 

acontecerá de forma virtual e fará uma homenagem a ex-conselheira do CEDICA 18 

Mariza Alberton. A vice-presidente Ivonete considerou o evento importante para dar 19 

visibilidade as ações do CEDICA e homenagear a Mariza. A conselheira Patrícia 20 

informou que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 21 

Gravataí assinou a carta, pois julgaram importante a homenagem. A conselheira 22 

Andreia concordou com a assinatura, mas questionou onde será realizada a live. 23 

Lúcia irá encaminhar no grupo dos conselheiros o Card com as informações do 24 

evento. A conselheira Irene solicitou que fosse realizada uma provocação para que o 25 

ECA seja efetivado na prática. Encaminhamento: Adesão ao Lançamento da Carta 26 

de 30 Anos do ECA pela Frente Parlamentar Mista de Proteção e Defesa dos 27 

Direitos das Crianças e Adolescentes. Em votação: 11 votos favoráveis e 1 28 

abstenção. A conselheira Juçara informou que a Secretaria de Justiça, Cidadania e 29 

Direitos Humanos está aguardando indicação do CEDICA para dar 30 

encaminhamentos ao Grupo de Trabalho sobre combate à pratica de abusos contra 31 

crianças e adolescentes e Comitê Estadual de Gestão Colegiada da Rede de 32 

Cuidado e Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou 33 

Testemunhas de Violência. GT Combate à prática de abusos contra crianças e 34 

adolescentes: Ficou acordada a indicação da Andreia como titular e Lúcia como 35 

representante suplente. Comitê Estadual de Gestão Colegiada da Rede de 36 

Cuidado e Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou 37 

Testemunhas de Violência: Após discussão, ficou acordado verificar 38 

disponibilidade das conselheiras Marta e Rosângela, devido a aproximação com as 39 

pautas. A conselheira Simone solicitou que o colegiado observasse a paridade das 40 

representações.  Editais FECA: A conselheira Lisiane relatou que realizou algumas 41 

alterações no edital, em conjunto com a servidora Emile Steffens da SJCDH. 42 

Informou que não recebemos o retorno dos questionamentos enviados a CAGE. A 43 

comissão de elaboração do edital sugeriu que o colegiado aguardasse o retorno da 44 

CAGE, para realizar discussão. Encaminhamento: Aguardar o retorno formal da 45 

CAGE, para retomar a discussão sobre os editais. Em votação: Aprovado por 46 

unanimidade. A pauta dos editais ficará suspensa até recebermos retorno da CAGE. 47 

Plano de Comunicação do CEDICA/RS: Lúcia informou que no dia 09 de julho, a 48 
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comissão de gestores realizou reunião com a assessoria de comunicação da Rede 49 

Marista. Contextualizou que a partir do plano de ação e aplicação do CEDICA, a 50 

comissão de mobilização e articulação identificou a necessidade de um plano de 51 

comunicação, porém como o conselho não possui nenhum técnico da comunicação, 52 

foi necessária a articulação com outros órgãos. Realizou contato com a assessoria 53 

de comunicação da Rede Marista, para que pudessem auxiliar a mapear as 54 

necessidades iniciais para a realização do plano de comunicação. Juçara informou 55 

que o Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da SJCDH, está contratando 56 

um jornalista. Lúcia realizou a apresentação dos slides sobre o Plano de 57 

Comunicação. Foi realizado um mapeamento sobre datas e iniciativas do colegiado, 58 

contabilizando um total de 71 posts no ano, nas redes sociais do CEDICA. A 59 

conselheira Cleci considerou a iniciativa válida, pois temos necessidade de dar 60 

visibilidade as ações do conselho. Simone sugeriu que o colegiado reforçasse o 61 

verdadeiro papel dos Direitos Humanos. Foi realizada discussão sobre a missão e 62 

logotipo do CEDICA. Encaminhamento: Inovar logotipo do CEDICA, usando 63 

referência da arte do Plano Decenal. Em votação: Aprovado por unanimidade. No 64 

público a ser atingido pelo conselho, foi sugerido acrescentar o poder legislativo e 65 

judiciário. Em votação: Aprovado por unanimidade. Foi realizada discussão sobre a 66 

mensagem prioritária do CEDICA/RS: “O Conselho Estadual dos Direitos da Criança 67 

e do Adolescente é referência na promoção, proteção e defesa dos Direitos 68 

Humanos de Crianças e Adolescente”. Em votação: Aprovado por unanimidade. 69 

Encaminhamento: Realização de parceria do CEDICA/RS com a Rede Marista sem 70 

utilização de recursos financeiros. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 16 71 

conselheiros presentes. Lúcia agradeceu a confiança do colegiado na parceria 72 

realizada com a rede Marista. A realização de plenária extraordinária irá depender 73 

da resposta da CAGE. Juçara informou que o Guilherme da assessoria jurídica da 74 

SJCDH irá encaminhar resposta ainda nesta semana. Ficou acordado que a 75 

comissão de elaboração do edital irá sinalizar a data que poderá ser discutido o 76 

edital. Encaminhamento: A partir do que for apontado pela CAGE a comissão de 77 

elaboração do edital irá realizar ajustes e revisão dos 3 editais para apresentar ao 78 

colegiado. Em votação: Aprovado por unanimidade. Lúcia informou sobre a reunião 79 

ampliada da comissão de políticas públicas, que irá acontecer dia 5 de agosto, para 80 

discutir a educação em tempos de pandemia. Elisandra sugeriu que fossem 81 

convidados professores do Estado do Rio Grande do Sul. Tendo em vista que 82 

apenas o Conselho Estadual de Saúde confirmou presença, foi sugerido que se 83 

repensasse a data da reunião para efetivar a participação dos diversos atores 84 

convidados. Encaminhamento: Conselheira Danusa irá verificar a disponibilidade de 85 

participação da Secretaria Estadual de Educação, não havendo disponibilidade a 86 

reunião será reagendada. Em votação: Aprovado por unanimidade. Andreia informou 87 

sobre a audiência pública que irá acontecer, no dia 07 de agosto, na Assembleia 88 

Legislativa sobre a alimentação escolar na rede pública de ensino municipal. 89 

Aproveitou para informar que realizou alterações na minuta de resolução sobre 90 

violência institucional. Irá encaminhar para a comissão de gestores avaliar estas 91 

alterações. Lúcia considerou importante a conselheira Andreia acompanhar a 92 

audiência pública enquanto representante do CEDICA. Andreia questionou se o 93 

colegiado recebeu alguma informação sobre a alimentação na Fundação de 94 

Atendimento Socioeducativo – FASE, pois recebeu uma recomendação do Conselho 95 

Nacional de Direitos Humanos, questionando a alimentação dentro das unidades. 96 
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Lúcia informou que o CEDICA não recebeu nenhuma comunicação. Irene informou 97 

que a FASE possui uma equipe de nutrição e que todos os cardápios das unidades 98 

são avaliados pela mesma. Informou que a FASE não recebeu nenhuma 99 

comunicação sobre este assunto e que seria importante recebe-la. Nada mais 100 

havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a 101 

presidente Lúcia Flesch. 102 

 103 

                                       104 
               Thanise Falcão                                                                Lúcia Flesch               105 

        Secretária do CEDICA/RS                              Presidente do CEDICA/RS106 
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