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Ata da Plenária Extraordinária nº. 481 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 01 de setembro de 2020. 3 

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

Plenária extraordinária nº 481 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), Karine Brum (BM), Andreia Paz (DPE), 8 

Charles Pranke (AMENCAR), Juliana Azevedo (SJCDH),  Elisandra Moreira 9 

(Fundação Proteção), Lino Morsh (Pastoral do menor/CNBB), Lisiane dos Santos 10 

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

(FERGS), Marta Gomes (FASE), Letícia Magalhães (OAB) e Marcelo da Silva 12 

(FEAPAES). Justificaram: SES. A presidente Lúcia iniciou solicitando a inversão de 13 

pauta, tendo em vista que não há quórum para deliberar sobre as principais pautas. 14 

Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 11 conselheiros presentes. Ficou 15 

acordado aguardar a conselheira Marta ingressar na reunião para discutir a pauta 16 

sobre a educação no Estado do Rio Grande do Sul durante a pandemia de COVID-17 

19. Sobre a incluir na pauta o edital n° 03/2020 para povos indígenas, quilombolas, 18 

migrantes, refugiados e em situação de rua, com endosso de aprovação. Em 19 

votação: Aprovado por unanimidade pelos 11 conselheiros presentes. A conselheira 20 

Marta informou que a comissão de políticas públicas não conseguiu avançar nas 21 

discussões sobre a educação no RS, depois da reunião ampliada. Sugeriu reiterar a 22 

resolução 227/2020 do CEDICA que recomenda o não retorno das aulas 23 

presenciais, enquanto não houver vacina e estivermos em estado de calamidade 24 

pública no Estado. Reforçar recomendação de que a retomada das aulas 25 

presenciais não se inicie pela educação infantil. Aconselhou que o CEDICA 26 

realizasse aproximação novamente com os órgãos envolvidos na temática da 27 

educação. Parabenizou o documento realizado através de pesquisa da Federação 28 

das Associações e Círculos de Pais e Mestres do RS – ACPM. A conselheira 29 

Patrícia contribui relatando que a pesquisa realizada pela ACPM foi fidedigna. A 30 

conselheira Elisandra destacou que há um tensionamento para o retorno presencial 31 

da educação infantil. Patrícia relatou que o Governador do Estado precisa garantir 32 

leitos para crianças e adolescentes, caso ocorra a contaminação do Coronavírus. 33 

Foi informado pela conselheira Andreia que o município de Porto Alegre demitiu os 34 

servidores que realizavam a higienização das escolas, será necessário a 35 

recontratação do pessoal para o retorno das aulas presenciais.  A conselheira 36 

Danusa relatou que as discussões sobre o retorno das aulas presenciais são 37 

fechadas na Secretaria Estadual de Educação e que somente alguns núcleos são 38 

convidados para participarem. Informou que irá participar de uma reunião pela 39 

SEDUC, para realizar sensibilização, mas não sabe se será autorizada a participar 40 

de toda discussão. Lúcia sugeriu que o colegiado pensasse qual a melhor forma de 41 

retornar as atividades presenciais, com os menores prejuízos possíveis, tendo em 42 

vista que o retorno talvez seja inevitável. 1° Encaminhamento: Retomar reunião 43 

ampliada sobre a educação, realizando nova discussão com os diversos atores 44 

envolvidos na pauta da educação. Convidar Ministério Público, União dos 45 

Estudantes, ACPM Federação, Defensoria Pública, Médicos Infectologistas, 46 

Comissões da Assembleia Legislativa de Educação e Direitos Humanos, Conselho 47 

Estadual de Direitos Humanos, Comitê de Crise do Governo do Estado e demais 48 
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atores que participaram da primeira reunião ampliada. 2° Encaminhamento: Reforçar 49 

a resolução n° 227/2020 ao Governo do Estado, Secretaria Estadual da Educação, 50 

Conselhos Municipais do Direito da Criança e do Adolescente e Federação das 51 

Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS. Proposta de realizar 52 

plenária extraordinária com pauta única sobre educação, dia 10 de setembro. As 53 

conselheiras Simone e Andreia, ficaram responsáveis por entrar em contato com os 54 

médicos infectologistas e convida-los para plenária. Foi ressaltado a importância de 55 

convidar dois médicos que possuam visões opostas sobre o retorno das aulas 56 

presenciais, para enriquecer a discussão. Em votação: 8 votos favoráveis e uma 57 

abstenção. Lúcia reforçou que a discussão na reunião ampliada precisa ser sobre as 58 

providências que terão menores impactos na vida e na saúde das crianças.  O 59 

conselheiro Lino sugeriu que fosse realizado um debate para esclarecer as ideias de 60 

todos. Elisandra considerou necessário que se traga diferentes alternativas para 61 

serem oferecidas as famílias. Charles contribui afirmando que o foco da discussão 62 

deve ser nos riscos do retorno as aulas, pois pensar na economia poderá gerar 63 

riscos. A conselheira Lisiane ponderou que a pressão ao retorno das aulas não vem 64 

do Estado e sim, das escolas privadas. Sugeriu convidar o Sindicato do Ensino 65 

Privado – SINEPE para contribuir na discussão da plenária. Foi discutida a 66 

possibilidade de realizar a divulgação da plenária ampliada nas redes sociais do 67 

CEDICA, para que o público em geral possa assistir. Ficou acordado realizar a 68 

plenária extraordinária na plataforma Cisco Web, pois a plataforma suporta número 69 

maior de participantes. A plenária extraordinária ocorrerá das 13h30 às 17h30, para 70 

garantir a participação de todos. Edital n° 03/20: Lúcia informou que além da 71 

aprovação do edital, é necessária uma resolução de aprovação do mesmo. Em 72 

seguida realizou apresentação do Edital n° 03/20 e informou que o documento não 73 

está finalizado, será necessário realizar revisão. Encaminhamento: Realizar revisão 74 

do Edital na reunião de gestores, no dia 03 de setembro e após, encaminhar para o 75 

pleno. Em votação: Aprovado por unanimidade. Representação no Comitê 76 

Estadual de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das 77 

Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência: Lúcia irá 78 

verificar a disponibilidade dos conselheiros, para que a representação seja 79 

encaminhada até dia 04 de setembro. Nada mais havendo a constar, eu Thanise 80 

Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a presidente Lúcia Flesch. 81 

 82 

                                        83 
               Thanise Falcão                                                        Lúcia Flesch               84 

        Secretária do CEDICA/RS                                   Presidente do CEDICA/RS 85 
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