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Ata da Plenária Ordinária nº. 483 do Conselho Estadual 1 

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

realizada nos dias 29 de setembro e 01 de outubro de 3 

2020. 4 

 Às nove horas do dia vinte e nove de setembro de dois mil e vinte, deu-se 5 

início à Plenária ordinária nº 483 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 6 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada de forma virtual pelo aplicativo Teams da 7 

Microsoft, coordenada pela Vice-presidente Ivonete Carvalho, estando presentes 8 

os(as) Conselheiros(as):  Carlos Alberto Mariani (USBEE), Ivonete Carvalho 9 

(DPGV/PC), Juçara Vendrusculo (SJCDH), Lisiane dos Santos (UBEA), Rosângela 10 

Moreira  (SES), Arlindo Oliveira (BM), Charles Pranke (AMENCAR), Andreia 11 

Rodrigues (DPE), Isabel Friski (Fundação Proteção), Letícia Magalhães (OAB), 12 

Berenice da Costa (ACPM Federação), Lino Morsh (Pastoral do Menor/CNBB), 13 

Danusa Cunha (SEDUC), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Simone Romanenco 14 

(SEC), Marcelo da Silva (FEAPAES) e Marta Gomes (FASE). Ausência Justificada: 15 

PACRI. Presentes também: Luiza Menezes e Karine Verch (PIM/SES). A vice-16 

presidente Ivonete iniciou apresentando os informes. Juçara informou que as 17 

atividades presenciais na Coordenaria Estadual da Política da Criança e o 18 

Adolescente, serão por escalas, três dias da semana, conforme orientações do 19 

Diretor Maurício Nunes. Relatou sobre as demandas da coordenadoria que são: 1. 20 

Edital FECA; Plano Decenal Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito à 21 

Convivência Familiar e Comunitária, Parceria FPE 1821/2017 e estudo de Projetos 22 

de Lei. Juçara solicitou que o conselheiro Charles realizasse um breve relato sobre a 23 

Parceria FPE 1821/2017.  Charles relatou que o seminário da Região Funcional 1, 24 

aconteceu no dia 19 de setembro e que o projeto está em andamento. Próxima 25 

semana ocorrerá o seminário da RF 8 e finalizarão a RF 9 em outubro. Sobre o 26 

SIPIA CT: Juçara informou que o comitê estadual está retomando suas atividades, 27 

pois devido a pandemia não estavam se reunindo. Estão trabalhando para implantar 28 

a escola de conselhos nos municípios que tiverem interesse. Relatou que houve 29 

uma aproximação da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do 30 

Estado do RS – ACONTURS e Ministério Público Estadual, para efetivação das 31 

atividades do SIPIA. Ivonete parabenizou o Web seminário da AMENCAR e relatou 32 

que os questionamentos dos conselheiros tutelares, mostraram o quão necessário 33 

são as capacitações do SIPIA.  Se colocou à disposição para participar do próximo 34 

seminário da AMENCAR, que irá acontecer no dia 07 de outubro. Contratação de 35 

estagiário: Juçara informou que a estagiária Julia de Almeida, optou por não 36 

renovar o contrato de estágio, devido a questões pessoais. Relatou que na tarde de 37 

ontem, realizou entrevista coletiva com os candidatos à vaga de estágio. Irá 38 

encaminhar ao grupo CEDICA operacional os currículos, para análise da 39 

presidência. Atividades do Programa Arise: Ivonete informou que o programa irá 40 

desenvolver atividades de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e 41 

adolescentes, nas regiões Centro e Serra, área de abrangência do mesmo e 42 

gostariam de contar com o apoio e participação dos conselheiros posteriormente. 43 

Minuta de Resolução de recomendação de elaboração do Plano Estadual pela 44 

Primeira Infância: Luiza e Karine informaram que a coordenação colegiada para a 45 

realização do Plano pela Primeira Infância, será formada pela Secretaria de Justiça, 46 

Cidadania e Direitos Humanos, Secretaria da Saúde e Secretaria do Trabalho e 47 

Assistência Social. Karine relatou que o Marco Legal da Primeira Infância garantiu 48 
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diversos direitos. Luiza informou que o plano coloca em prática todas as diretrizes e 49 

objetivos do Estado para a primeira infância. A ideia é fomentar a rede estadual da 50 

primeira infância, para que os municípios elaborem seus planos municipais. Foi 51 

acordado discutir somente os resolves da minuta de resolução, considerando que já 52 

foi apresentado ao pleno. Após leitura da minuta, Ivonete considerou importante 53 

inserir o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra – 54 

CODENE e Conselho dos Povos Indígenas – CEPI, no Comitê Intersetorial pela 55 

Primeira Infância, considerando o alto contingente de crianças e adolescentes em 56 

situação de vulnerabilidade desses públicos. Lisiane concordou com a sugestão da 57 

Ivonete, pois estes conselhos irão contribuir no diálogo. Em seguida, questionou a 58 

ausência do Conselho Estadual de Educação. Juçara informou que o Governo do 59 

Estado pode determinar somente a participação do poder executivo. Andreia sugeriu 60 

incluir nos convidados a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande 61 

do Sul – FAMURS. Marta sugeriu inserir prazos no Art. 2°, para a entrega de 62 

relatórios. Lisiane propôs a realização de um artigo específico para estabelecer 63 

prazos. Foi proposto o prazo de 90 dias para o comitê intersetorial, apresentar o 64 

plano de ação para a construção do Plano Estadual, ao CEDICA. Marta sugeriu que 65 

os relatórios sejam apresentados anualmente, no mês de março. Em votação, 66 

minuta de resolução de recomendação de elaboração do Plano Estadual pela 67 

Primeira Infância: Aprovado por unanimidade pelos 15 conselheiros presentes. O 68 

colegiado agradeceu a participação das representantes Luiza e Karine, da 69 

Secretaria da Saúde. Juçara informou que a servidora Mariele Diotti, encaminhou ao 70 

e-mail do CEDICA, o Plano Decenal Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do 71 

Direito à Convivência Familiar e Comunitária, para análise do pleno. Ofício para 72 

SEDUC: Andreia informou que a SEDUC não deu retorno sobre o questionamento 73 

sobre a volta das aulas presenciais. Sugeriu verificar se os tablets e chips foram 74 

disponibilizados aos estudantes, considerando que o retorno presencial é facultativo. 75 

Apontou questões sanitárias para o retorno presencial e protocolos de segurança. 76 

Ivonete informou que a comissão de gestores decidiu verificar com a conselheira da 77 

SEDUC, as questões sobre educação, antes de remeter ofício. Danusa relatou que 78 

não possui todas as respostas aos questionamentos, mas participou de reunião na 79 

SEDUC. Receberam a informação de que o Governo do Estado comprou 80 

equipamentos de proteção individual e que estão trabalhando de forma 81 

extremamente responsável, seguindo todos os protocolos de segurança. Irá buscar 82 

informações na SEDUC, para repassar ao CEDICA. Em seguida, informou que 83 

muitos estudantes de escolas privadas estão migrando para as escolas públicas e 84 

que alguns municípios estão com dificuldades em fornecer transporte aos 85 

estudantes. Andreia irá encaminhar todos os questionamentos do CEDICA, para a 86 

conselheira Danusa. Nota Técnica sobre a Portaria n° 2.561, de 23 de setembro 87 

de 2020, do Ministério da Saúde: Foi informado que as conselheiras Andreia, 88 

Rosangela e Lisiane se reuniram para elaborar a nota. Após a finalização da nota, 89 

será necessário verificar se o CEDICA irá se manifestar sobre a portaria. Lisiane 90 

entrará em contato com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente 91 

– CONANDA, pois estão organizando um grupo de trabalho para contrapor a 92 

portaria. Rosangela informou que o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência 93 

de Crianças e Adolescentes – CEEVSCA, propôs realizar uma nota. Sugeriu realizar 94 

uma nota conjunta com o CEEVSCA e demais atores relacionados com esta pauta. 95 

Andreia relatou que a portaria está dificultando o acesso de criança e adolescentes 96 
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aos serviços de saúde. Ivonete considerou importante realizar nota em conjunto com 97 

o CEEVSCA e sugeriu que o CEDICA apoiasse a nota do CONANDA. Marta sugeriu 98 

apresentar e deliberar a nota em uma plenária ampliada e que o CONANDA pode 99 

utilizar a nota do CEDICA, para fortalecer a discussão. Lisiane informou que o 100 

CONANDA irá fundamentar seu documento, no Plano Nacional de Enfrentamento à 101 

Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Ivonete sugeriu que o CEDICA 102 

articulasse com outros órgãos parceiros, para a construção da nota. 103 

Encaminhamento: Plenária ampliada, dia 15 de outubro, para discutir o conteúdo da 104 

nota técnica sobre a portaria 2.561. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 105 

13 conselheiros presentes. Revisão das Representações fixas do CEDICA/RS: 106 

Ivonete informou que a Delegada Sônia Dal’Igna está em processo de aposentadoria 107 

e que a Policia Civil irá encaminhar nova indicação de conselheiro. Foram revisados 108 

os fóruns e comitês que não possuem atividades. Marta sugeriu que o conselho 109 

questionasse estas representações sobre suas atuações. Foram inseridas 110 

observações nos comitês inoperantes. Foram realizadas alterações de 111 

representações nos seguintes comitês e fóruns, conforme anexo desta ata: 1. 112 

Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e 113 

Adolescentes; 2. Fórum Permanente de Prevenção e Combate à Violência Sexual 114 

Praticada Contra Criança e Adolescente; 3. FICAI – MP; 4. Fórum Permanente de 115 

Prevenção á Venda e ao Consumo de Bebidas Alcoólicas por Crianças e 116 

Adolescentes; 5. Comitê Gestor do Programa Prevenção de Criança e Adolescente 117 

ameaçados de morte; 6. Comitê Estadual de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado 118 

e Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de 119 

Violência; 7. Comitê Estadual Decenal do Plano da Primeira Infância. Ivonete 120 

sugeriu realizar um momento nas plenárias, para relato destas representações. Ata 121 

n° 475/20: Após a leitura, a ata n° 475/20 foi deliberada. Em votação: 10 votos 122 

favoráveis e uma abstenção.  Foi solicitado que os conselheiros realizem a leitura 123 

das atas, para que não haja necessidade de apreciação na plenária. Edital 124 

CONANDA sobre o processo de escolha do Comitê de Participação 125 

Adolescente – CPA: Lisiane informou que encaminhou o edital do CONANDA para 126 

conhecimento do colegiado. Marta comunicou que são 3 processos de escolha 127 

diferentes. Solicitou que a secretária do CEDICA, encaminhasse aos conselheiros as 128 

resoluções do CEDICA, relacionadas ao CPA. Foi solicitada verificação do processo 129 

de alteração da Lei de Criação do CEDICA. Às nove horas do dia primeiro de 130 

outubro de dois mil e vinte, deu-se início à continuação da Plenária ordinária nº 483 131 

do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, 132 

realizada de forma virtual pelo aplicativo Teams da Microsoft, coordenada pela Vice-133 

presidente Ivonete Carvalho, estando presentes os(as) Conselheiros(as): Ivonete 134 

Carvalho (DPGV/PC), Juçara Vendrusculo (SJCDH), Andreia Rodrigues (DPE), 135 

Carlos Alberto Mariani (USBEE), Charles Pranke (AMENCAR), Maria da Graça 136 

Malaguez (FERGS), Cláudia Alfama (FADERS), Danusa Cunha (SEDUC), Lisiane 137 

dos Santos (UBEA), Simone Romanenco (SEC), Karine Brum (BM), Marta Gomes 138 

(FASE), Marcelo da Silva (FEAPAES), Isabel Friski (FPE), Caroline Ribas (OAB). 139 

Ausência Justificada: SES, FPE e PACRI. A vice-presidente Ivonete iniciou a 140 

plenária solicitando que a conselheira Andreia apresentasse a minuta de Resolução 141 

sobre a violência institucional. Karine questionou o motivo da construção desta 142 

minuta de resolução. Andreia relatou que a construção da minuta se deu, a partir 143 

das denúncias recebidas pela Defensoria Pública do Estado. Karine sugeriu que a 144 
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recomendação disposta na minuta, fosse para todos os órgãos de segurança, 145 

estaduais e federal. Solicitou prazo para estudo da minuta, pois devido suas 146 

demandas institucionais, não conseguiu realizar a leitura. Juçara sugeriu que o 147 

CEDICA desse prazo para a Brigada Militar estudar a minuta, para que possam 148 

realizar apontamentos. Ivonete expôs que o teor da minuta de resolução, não está 149 

focado para a Brigada Militar e que a proposta é orientar que os órgãos de 150 

segurança cumpram os Marcos Legais de Garantia de Direitos da Criança e do 151 

Adolescente. Andreia relatou que é importante receber os apontamentos da Brigada 152 

Militar, mas que este documento não é novidade para o conselho, pois já vem sendo 153 

discutido. Encaminhamento: Dar prazo para a BM contribuir com a minuta, até a 154 

próxima plenária. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 13 conselheiros 155 

presentes. Solicitação CONANDA de indicação de representante adolescente 156 

para compor o Comitê de Participação Adolescente – CPA: Marta informou que 157 

o CONANDA deu o prazo, até o dia 23 de outubro, para os estados encaminharem a 158 

indicação de seus representantes ao CPA. Antes desta data, é necessário que o 159 

conselho realize seleção do CPA estadual. Em seguida, comunicou a necessidade 160 

de atualizar a resolução n° 175/2017, que dispõem sobre a participação de 161 

adolescentes no CEDICA. Sugeriu que o CEDICA realizasse seminário de escolha 162 

do CPA entre os dias 14 e 16 de outubro. A representante do CONANDA, Graciele, 163 

estará participando deste processo dos estados. Marta realizou a leitura da minuta 164 

que altera a resolução n° 175/17. Informou que é necessário retomar a resolução 165 

que dispõem sobre a comissão de acompanhamento do CPA, pois alguns membros 166 

não estão mais no CEDICA. Ficou acordado deliberar sobre o edital de processo de 167 

escolha do CPA, via e-mail. Sobre o Edital n° 01/2020 FECA: Juçara informou que 168 

não recebeu os percentuais do edital, precisa de um ofício do CEDICA, para realizar 169 

os encaminhamentos. Ivonete irá encaminhar consulta à acerca de definições dos 170 

valores de 80% para Custeio, somando o valor de R$ 1.600,000 (um milhão e 171 

seiscentos mil reais), 20% de Capital contabilizando o valor de R$ 410.000,00 172 

(quatrocentos e dez mil reais), totalizando o valor de R$ 2.010,000,00 (dois milhões 173 

e dez mil reais) de recursos para o Edital n° 01/20. Juçara informou que foi publicado 174 

hoje no Diário Oficial, o convênio do CEDICA com a Fundação de Atendimento 175 

Socioeducativo do RS – FASE. Alinhamentos da XI Conferência Nacional dos 176 

Direitos da Criança e do Adolescente – encontro virtual com delegados para 177 

discussão do Regimentos Interno da XI CNDCA: Foi definida a data de 13 de 178 

outubro, às 17h, para reunião com os delegados. A metodologia da reunião será 179 

discutida posteriormente na comissão de gestores. Sobre o Plano Decenal 180 

Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e 181 

Comunitária: Ficou acordado, verificar com o Conselho Estadual de Assistência 182 

Social – CEAS, uma data para apreciação do Plano. O colegiado acordou em 183 

realizar o encerramento da plenária, com uma hora de antecedência, a pedido da 184 

vice-presidente Ivonete e da conselheira Juçara. A solicitação foi em decorrência de 185 

uma reunião individual, para tratar sobre os desdobramentos urgentes, em relação 186 

ao contrato de trabalho da secretária do CEDICA.  Nada mais havendo a constar, eu 187 

Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a vice-presidente Ivonete 188 

Carvalho. 189 

  190 

 191 
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                            193 
               Thanise Falcão                                                         Ivonete Carvalho               194 

        Secretária do CEDICA/RS                                  Vice-presidente do CEDICA/RS195 
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ANEXO 
 
 

 

Tabela de Representações do CEDICA/RS em  2019 

Área 
GT/ Comissão/ 

Comitê/ 
Conselho 

Sigla   Suplente E-mail Endereço  Contato  
Cronograma 

2019 

S
o

c
io

e
d

u
c
a
ç
ã

o
 

Fórum Permanente 
Socieducativo 

      
departamento-

justica@sjcdh.rs.gov.br  

Centro 
Administrativo 
Fernando 
Ferrari - CAFF, 
11° Andar, Av. 
Borges de 
Medeiros, 
1501 

Departamento 
de Justiça - 
DJ/SDSTJDH      
Fone:  3288-
9355/3288-
9357/3288-
7365 

Reuniões nas 
3ª  Quinta-feira 
do Mês 

GT do Núcleo 
Gestor da Escola 
Socioeducativa 

      
departamento-

justica@sjcdh.rs.gov.br  

Centro 
Administrativo 
Fernando 
Ferrari - CAFF, 
11° Andar, Av. 
Borges de 
Medeiros, 
1501 

Departamento 
de Justiça - 
DJ/SDSTJDH      
Fone:  3288-
9355/3288-
9357/3288-
7365 

  

Conselho Fiscal da 
FASE 

  Caroline(AOB/RS)   aline-bolzan@fase.rs.gov.br    
presidente@fase.rs.gov.br  

FASE/RS 

51-32940811 

  

T
ra

b
a

lh
o

 

In
fa

n
ti
l Comissão de 

Prevenção e 
Erradicação do 
Trabalho Infantil 

CEPETI Lisiane (UBEA) 
Charles 

(AMENCAR) 
pse@stas.rs.gov.br  

Departamento 
de Assistência 
Social - 
DAS/STAS, 8 
andar 

(51) 3288-6538 
(51) 3288-6457 

Quinzenais/ 
terças-feira, 9h 

mailto:departamento-justica@sjcdh.rs.gov.br
mailto:departamento-justica@sjcdh.rs.gov.br
mailto:departamento-justica@sjcdh.rs.gov.br
mailto:departamento-justica@sjcdh.rs.gov.br
mailto:pse@stas.rs.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Fórum Estadual de 
Prevenção e 
Erradicação do 
Trabalho Infantil e 
Proteção ao 
Adolescente 
Trabalhador  

FEPETI 
Maria da Graça 

(FERGS) 
Lisiane (UBEA) fepetirgs@hotmail.com  

Av. Mauá, 
1013 sala 516 
– Porto 
Alegre/RS 
CEP:90010-
110  

(51)  32132868 
2ªquinta-feria 
do mês à tarde 

Fórum Gaúcho de 
Aprendizagem 
Profissional 

FOGAP 
Charles 

(AMENCAR) 
Elisandra 

(FPE) 

contatofogap@gmail.com 
DeniseN@mte.gov.br  

Av. Mauá, 
1013 sala 516 
– Porto 
Alegre/RS 
CEP:90010-
110  

(51)  32132868 
2ª quart-feira 
mês 14h,  

V
io

lê
n
c
ia

 S
e
x
u

a
l 

Comitê Estadual de 
Enfrentamento à 
Violência Sexual 
Contra Crianças e 
Adolescentes 

CEEVESCA Patrícia (PACRI) 
Marcelo 

FAPAEs RS 
ceevsca.rs@gmail.com  

CAFF, 11º 
andar 

  

Toda 3ª 
Quarta-feira do 
mês pela 
manhã, 9h às 
12h 

Fórum Permanente 
de Prevenção e 
Combate à 
Violência Sexual 
Praticada Contra 
Criança e 
Adolescente 

  Juçara (SJCDH) 
Ivonete 
(DPGV) 

caoinfancia@mp.rs.gov.br  

Av. Aureliano 
de Figueiredo 
Pinto, nº 80, 
no Auditório 
Marcelo 
Muñoz Küfner, 
3º andar 

(51) 3295.1201 
Não possui dia 
fixo 

E
d

u
c
a
ç
ã

o
 

FICAI – MP FICAI Ivonete (DPGV) Juçara(SJCDH) ficaionline@mprs.mp.br  

Av. Aureliano 
de Figueiredo 
Pinto, nº80, 
Torre Norte, 
10º andar  

(51)3295-1201   

M
P

 

Fórum Permanente 
de Prevenção á 
Venda e ao 
Consumo de 
Bebidas Alcoólicas 
por Crianças e 
Adolescentes 

CAOI Ivonete (DPGV) Danusa (SE) caoinfancia@mp.rs.gov.br  

Av. Aureliano 
de Figueiredo 
Pinto, nº 80, 
no Auditório 
Marcelo 
Muñoz Küfner, 
3º andar 

(51) 3295.1201 
Não possui dia 
fixo 

mailto:fepetirgs@hotmail.com
mailto:contatofogap@gmail.com
mailto:contatofogap@gmail.com
mailto:ceevsca.rs@gmail.com
mailto:caoinfancia@mp.rs.gov.br
mailto:ficaionline@mprs.mp.br
mailto:caoinfancia@mp.rs.gov.br
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J
u

s
ti
ç
a
 

Comitê Gestor do 
Programa 
Prevenção de 
Criança e 
Adolescente 
ameaçados de 
morte 

PPCAAM Ivonete (DPGV) Lúcia (USBEE) 
departamento-

justica@sjcdh.rs.gov.br  

Centro 
Administrativo 
Fernando 
Ferrari - CAFF, 
11° Andar, Av. 
Borges de 
Medeiros, 
1501 

Departamento 
de Justiça - 
DJ/SDSTJDH      
Fone:  3288-
9355/3288-
9357/3288-
7365 

Toda 2ª quinta-
feira do mês 

S
a

ú
d

e
 

Grupo Permanente 
de 
Acompanhamento 
da Atenção Integral 
à Saúde de 
Adolescentes em 
Conflito com a Lei, 
em Regime de 
Internação e 
Internação 
Porvisória 

GPAISA Marta (FASE) Cleci (SES) adolescente@saude.rs.gov.br   

Departamento 
de Ações 
CAFF, 5º 
andar 

(51) 3288.5906  
(51) 3227.1176 

2ª terça-feira 
do mês 

A
s
s
is

tê
n

c
ia

 

S
o

c
ia

l 

Comitê Intersetorial 
de Convivência 
Familiar e 
Comunitária  

CICFC Lúcia (USBEE) Simone (SEC) mariele-diotti@sjcdh.rs.gov.br 

CAFF, 11º 
andar 

Fone: 3288 
9381 

Quinzenal/ 
quinta-feira 

C
T

 

Comitê Gestor do 
Sistema de 
Informação da 
Infâcia e 
Adolescência- 
Módulo Conselho 
Tutelar 

SIPIA CT Ivonete (DECA) Marta (FASE) juliana-azevedo@sjcdh.rs.gov.br  

CAFF, 11º 
andar 

Fone: 3288 
9381 

3ª quarta-feira 
de cada mês 

  

GT Combate à 
prática de abusos 
crianças e 
adolescentes 

  Andreia (DPE) Lúcia (USBEE) gabriela-lorenzet@sjcdh.rs.gov.br  
      

mailto:departamento-justica@sjcdh.rs.gov.br
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mailto:adolescente@saude.rs.gov.br%20 
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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 

 

 

 

  

Comitê Estadual de 
Gestão Colegiada 
da Rede de 
Cuidado e Proteção 
Social das Crianças 
e dos Adolescentes 
Vítimas ou 
Testemunhas de 
Violência 

  Simone (SEC) 
Danusa 

(SEDUC) 
criancaeadolescente@sjcdh.rs.gov.br  

      

  
Comitê Estadual 
Decenal do Plano 
da Primeira Infância 

  Ivonete (DPGV) 
Danusa 

(SEDUC) 
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