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Ata da Plenária Extraordinária nº. 484 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 21 de outubro de 2020. 3 

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

Plenária extraordinária nº 484 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada de forma virtual pelo aplicativo Teams da 6 

Microsoft, em conjunto com a Assembleia Ordinária do Comitê Estadual de 7 

Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes – CEEVSCA/RS, 8 

coordenada pela Presidente Lúcia Flesch em conjunto com a coordenadora interina 9 

do CEEVSCA/RS, Rosângela Moreira, estando presentes os(as) 10 

Conselheiros(as):  Lúcia Flesch (USBEE), Karine Brum e Arlindo Oliveira (BM), 11 

Andreia Paz (DPE), Charles Pranke (AMENCAR), Juçara Vendrusculo e Juliana 12 

Azevedo (SJCDH),  Elisandra Moreira (Fundação Proteção), Lisiane dos Santos 13 

(UBEA), Simone Romanenco (SEC), Patrícia Dias (PACRI), Maria da Graça 14 

Malaguez (FERGS), Danusa Cunha (SEDUC), Alexsandra Araújo (FADERS), Letícia 15 

Magalhães (OAB), Luciano Escouto e Lino Morsch(Pastoral do Menor – CNBB), 16 

Rosângela Moreira e Cleci de Lima (SES), Marta Gomes (FASE), Ivonete Carvalho 17 

(DPGV/PC), Patrícia Cibils (PGE) e Berenice da Costa (ACPM Federeção). 18 

Convidados/participantes: Eva Santos, Jacqueline Camilo, Raquel Basilone, 19 

Neusa Ledesma, Thiago Albeche, Camila Barreto, Betina Beatriz, Camila de 20 

Oliveira, Giovana Foppa, Gisleine Silva, Itamar Batista, Iara de Almeida, Ivanara 21 

Gomes, Maria Guaneci, Mariza Alberton, Marleci, Raquel Basilone, Rosangela 22 

Barbiani, Iglacir Delavedova, Maria America, Ângela Ruschel, Renata Jardim, 23 

Kassiany, Angelita, Karine Puntel, Marielle Diotti, Maura, Emerson Machado, M. 24 

Carolina, Andéia Volkmer, Denise Villela, Michele de Oliveira, Suzete Bragagnolo, 25 

Juliana Sartori, Cristina Silveira e Cacilda. A presidente Lúcia iniciou realizando uma 26 

saudação aos convidados presentes e solicitou autorização dos mesmos, para que a 27 

reunião fosse gravada. Informou que a presente reunião possui pauta única sobre a 28 

Nota Técnica Conjunta CEEVSCA/CEDICA referente à Portaria n° 2561/2020 do 29 

Ministério da Saúde, que trata de Procedimento de Justificação e Autorização da 30 

Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei. Em seguida apresentou os 31 

órgãos e instituições convidadas para contribuírem na discussão:  Departamento de 32 

Políticas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul; RS Seguro; Defensoria 33 

Pública – NUDECA; Ministério Público Estadual – CAO da Infância; Secretaria 34 

Estadual de Saúde – SES; Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; 35 

Ministério Público Federal; Tribunal de Justiça – CIJRS; Comissão de Cidadania e 36 

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa – CCDH; Comissão de Segurança e 37 

Serviços Públicos; Conselho Estadual de Saúde – CES; Conselho Estadual de 38 

Educação – CEED; Conselho Estadual de Direitos Humanos – CEDH; Conselho 39 

Estadual de Assistência Social - CEAS/RS; Conselho Estadual da Mulher; 40 

Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis – Polícia Civil;  41 

Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do RS -  ACONTURS; 42 

Fórum Estadual DCA; Federação das Associações de Municípios do RS – FAMURS; 43 

Centro de Referência em Atendimento Infanto juvenil – CRAI; Instituto Geral de 44 

Perícias – IGP; Childhood Brasil; Themis; Comitê Nacional de Enfrentamento à 45 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (CNEVSCA) e Grupo de pesquisa 46 

da Unisinos. Após a apresentação do roteiro da plenária ampliada, Rosângela 47 

Moreira contextualizou que no dia 3 de setembro o grupo de pesquisa chamado 48 
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“Pesquisa, indicadores de saúde de adolescentes” realizou uma reunião para discutir 49 

a Portaria n° 2.282, de 27 de agosto de 2020, do Ministério da Saúde. Naquela 50 

ocasião foi debatido os prejuízos e dificuldades que a portaria trazia para meninas e 51 

mulheres acessarem os serviços de interrupção da gravidez, nos casos previstos em 52 

lei. No dia 23 de setembro, a temática da portaria foi apresentada na assembleia do 53 

CEEVSCA. A portaria n° 2.282 foi substituída pela portaria n° 2.561, de 23 de 54 

setembro de 2020. A partir de discussões, CEEVSCA e CEDICA deliberaram em 55 

realizar uma nota técnica conjunta e reunião ampliada para a finalização e 56 

aprovação do texto. Lúcia convidou alguns órgãos e instituições para fazerem o uso 57 

da palavra. O diálogo iniciou com a médica e Coordenadora do Centro de 58 

Referência em Atendimento Infanto-Juvenil – CRAI, Dra.  Maria de Fátima 59 

Fernandes. Dra.  Maria de Fátima informou que convidou a psicóloga Ângela 60 

Ruschel que trabalha no SAE do hospital Presidente Vargas, serviço que 61 

efetivamente atende os casos de interrupção de gestação. O CRAI recebe as 62 

crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e se há o desejo de interrupção de 63 

gestação, encaminha para o SAE. Ângela relatou que a nova portaria do Ministério 64 

da Saúde não atinge diretamente o fluxo relacionado a crianças e adolescentes, pois 65 

as normativas direcionadas a este público incluem a segurança pública e 66 

consideram a vulnerabilidade dos mesmos.  Considera que a portaria confunde o 67 

papel da saúde e da polícia.  Em seguida a Coordenadora da Divisão de Políticas 68 

dos Ciclos de Vida do Departamento de Ações em Saúde da SES, Gisleine Lima da 69 

Silva, relatou que a Secretaria Estadual de Saúde vem trabalhando na ampliação 70 

dos serviços de referência para a violência sexual e para a interrupção da gestação, 71 

nos casos previstos em lei. Reforçou que as competências de cada órgão precisam 72 

ser respeitadas. Considera que a portaria viola o direito das usuárias e dos 73 

profissionais ao sigilo.  A Coordenadora Estadual da Política da Criança e o 74 

Adolescente da SJCDH, Juçara Vendrusculo informou que está representando o 75 

Secretário Mauro Hauschild na reunião, devido a compromissos pré-agendados.  A 76 

SJCDH irá realizar estudo técnico sobre a temática, para após tomar um 77 

posicionamento. A representante da Coordenadoria da Infância e Juventude - CIJRS 78 

do Tribunal de Justiça do RS, Marleci Hoffmeister colocou a CIJRS a disposição do 79 

colegiado, porém nesta reunião ficará como ouvinte, para que possa se apropriar da 80 

discussão da temática. Dra. Denise Casanova Vilella, Promotora de Justiça e 81 

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, 82 

Família e Sucessões do Ministério Público do RS, ressaltou a diferença da violência 83 

sexual praticada contra crianças e adolescentes, da violência praticada contra 84 

adultos. Informou que irá participar como ouvinte, pois gostaria de receber a nota 85 

técnica, para que o Ministério Público realize o estudo da matéria. Lúcia informou 86 

que é a primeira vez que a nota técnica está sendo discutida pelos colegiados e que 87 

a ideia da reunião é realizar a leitura e discussão conjunta, e se possível a 88 

aprovação do documento. A Procuradora do Ministério Público Federal, Dra. Suzete 89 

Bragagnolo, relatou que antes da portaria, já estavam realizando trabalho para que 90 

as mulheres garantissem o direito ao aborto, nos casos previstos em lei. O Ministério 91 

Público Federal encaminhou ao Estado recomendações para que a portaria não 92 

condicione o direito ao aborto. Informou que existe uma DPF que questiona esta 93 

portaria judicialmente. Delegado Thiago Albeche informou que a Polícia Civil realizou 94 

estudo da portaria e que encontraram aspectos importantes, principalmente sobre as 95 

notificações, pois há muitas resistências. A Médica Perita Legista, responsável pelo 96 
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DML no CRAI, Dra. Angelita Maria Ferreira Machado Rios, informou que estão 97 

trabalhando para que possam atender o maior número de cidades em relação a 98 

perícia psíquica. Rosângela Moreira informou que a Giovana representante do RS 99 

Seguro não pode realizar relato, mas que o programa dá apoio a pauta. O Gerente 100 

de Advocacy da Childhood Brasil, Itamar Gonçalves pontuou os desafios para 101 

combater as violências contra crianças e adolescentes. Considerou que faltam 102 

políticas de prevenção. A violência sexual traz consequências devastadoras para a 103 

vida do sujeito, essas consequências são ainda piores na vida de crianças e 104 

adolescentes. A representante do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência 105 

Sexual contra Crianças e Adolescentes (CNEVSCA), America Ungarretti, 106 

parabenizou a iniciativa do Rio Grande do Sul em discutir esta temática. Sugeriu que 107 

o CEEVSCA e o CEDICA articulem com os conselhos estaduais, para que a 108 

iniciativa seja ampliada a nível nacional. Considera a portaria um retrocesso, pois 109 

dificulta o que era garantido por lei. Delegado Thiago informou que o artigo 2° da 110 

portaria sobre o relato circunstanciado do evento, não se constitui como uma oitiva e 111 

que não há condicionamento para a decisão médica.  Apontou que a portaria é 112 

aberta a interpretações, mas deve-se considerar os parâmetros constitucionais.  Foi 113 

acordado a realização da leitura da nota e após, discussão e manifestação dos 114 

órgãos. Após Rosângela realizar leitura da nota, Lúcia abriu o espaço para 115 

discussão, sugerindo debate sobre o documento, para que posteriormente ele seja 116 

encaminhado para a consulta dos órgãos.  Renata Jardim da Organização Themis, 117 

relatou que a portaria cria barreiras para a efetivação do aborto legal. Sugeriu que a 118 

nota detalhasse os pontos da portaria, que o colegiado não está de acordo. Dra. 119 

Suzete questionou se a ideia é que os órgãos assinem conjuntamente a nota.  Lúcia 120 

explicou que a ideia era que CEDICA e CEEVSCA aprovassem a nota e demais 121 

órgãos subscreveram conjuntamente. Porém os colegiados identificaram a 122 

necessidade de um novo encaminhamento, para possibilitar a consulta dos órgãos. 123 

Dra. Denise Villela trouxe a reflexão de que a maior parte das violações de direitos 124 

contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de suas casas. Informou que o MP 125 

irá analisar a nota para que possam contribuir efetivamente. Raquel Basilone do 126 

Conselho Estadual dos Direitos Humanos reiterou a importância da nota. Informou 127 

que irá conduzir esta nota ao colegiado, para que possam contribuir e se posicionar. 128 

Maria Carolina da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB informou que devido esta 129 

pauta estar sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal, não poderá se 130 

manifestar neste momento. A vice-presidente do CEDICA, Ivonete Carvalho 131 

considera importante que os órgãos tenham um tempo para realizar a consulta da 132 

nota, pois este prazo fará com que o documento seja fortalecido com as 133 

contribuições de instâncias de tamanha relevância.  A professora Rosangela 134 

Barbiani ressaltou o momento histórico da reunião ampliada em reunir órgãos de 135 

extrema representatividade. Colocou o grupo de pesquisa da Unisinos a disposição 136 

para contribuir nesta pauta. A conselheira do CEDICA Cleci destacou a necessidade 137 

de ampliar os programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor, para reduzir os 138 

dados de violência no estado. A conselheira do CEDICA Luciane apontou a 139 

necessidade de termos critérios de avaliação e monitoramento das políticas que 140 

auxiliem para o avanço do processo. Mariza Alberton sugeriu que CEDICA e 141 

CEEVSCA aprovassem a nota técnica e após, demais órgãos fossem aderindo, para 142 

que não se perca tempo na divulgação. Rosângela expos que apesar de algumas 143 

divergências, os órgãos presentes possuem o mesmo objetivo de garantir a proteção 144 
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integral de crianças e adolescentes. Considerando as manifestações expostas foi 145 

deliberado pelo seguinte encaminhamento:  CEDICA e CEEVSCA endossar a nota e 146 

encaminha-la para os órgãos presentes e Conselhos Estaduais dos Direitos da 147 

Criança e do Adolescente para consulta no período de 15 dias, até 06 de novembro. 148 

Após, realizar discussão em reunião ampliada no dia 11 de novembro. Em votação: 149 

Aprovado por unanimidade pelos 15 conselheiros presentes do CEDICA e 11 150 

membros do CEEVSCA. Lúcia agradeceu a discussão robusta dos membros 151 

presentes e informou que a nota será encaminhada por e-mail a todos. Rosângela 152 

questionou a possibilidade de encaminhar a ata da reunião com a nota.  Lúcia 153 

informou que o colegiado precisa aprovar a ata antes de encaminha-la, mas que um 154 

ofício pode ser providenciado com os encaminhamentos da reunião.  Neusa 155 

Ledesma sugeriu que a nota fosse encaminhada aos Conselhos Municipais dos 156 

Direitos da Criança e do Adolescente, para mobilizar uma reflexão nos municípios.  157 

Encaminhamento: Encaminhar nota técnica para consulta do Conselho Regional de 158 

Medicina do RS – CREMERS, Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 159 

Adolescente e Comitês Municipais de Enfrentamento à Violência Sexual contra 160 

Crianças e Adolescentes, com o mesmo prazo de 15 dias e convidá-los para a 161 

reunião ampliada. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos colegiados do 162 

CEDICA e CEEVSCA. Rosângela realizou agradecimento aos órgãos presentes pela 163 

importante participação. Lúcia deu andamento a plenária extraordinária do CEDICA. 164 

Solicitou que a conselheira Marta realizasse contextualização do processo de 165 

escolha dos representantes do Rio Grande do Sul no Comitê de Participação 166 

Adolescente – CPA do CONANDA. Marta informou que no dia 19 de outubro foi 167 

realizada reunião com a Comissão de Acompanhamento do CPA, Luciano Matheus, 168 

representante do CPA/RS e do CPA nacional, além de parte dos(as) delegados 169 

adolescentes eleitos na X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do 170 

Adolescente em 2019. Pois, segundo critério do Conselho Nacional, os novos 171 

representantes do CPA precisam ter idade entre 12 a 16 anos. Então, conforme 172 

discussão da Comissão de Gestores – tendo em vista o tempo para procedimentos 173 

para escolha de uma nova gestão do CPA, a idade dos atuais integrantes e que 174 

havia delegados adolescentes eleitos de forma legítima na XCNDCA, propôs-se 175 

deliberação por whatsApp do grupo dos conselheiros para que os delegados 176 

adolescentes da X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 177 

do RS fossem convidados para participar do processo de escolha da representação 178 

do RS para o CPA Nacional e escolhessem dentre eles mesmos a representação. 179 

Após votação na referida reunião foram escolhidos os seguintes adolescentes: 180 

Titular: Osni da Silva Pereira do município de Gramado; 1° suplente: Isabelle 181 

Schmitz do município de Novo Hamburgo; 2° suplente: Alexandre Júnior da Mota do 182 

município do Vale do Sol e 3° suplente: Sebastião Júnior Dias Vargas do município 183 

de Porto Alegre. A conselheira Patrícia Cibils informou que se sente prejudicada em 184 

deliberar sobre este tema, pois foi nomeada recentemente e ainda não possui 185 

apropriação desta pauta. A conselheira Luciane parabenizou o colegiado e ressaltou 186 

a importância de incluir crianças e adolescentes no processo da política. Lúcia 187 

apontou a necessidade de a plenária referendar dos 3 pontos aprovados por e-mail 188 

e whatsapp do CEDICA, Ad referendum, que são: 1. Escolha do (a) adolescente 189 

(titular e suplente) do RS para o CPA Nacional seja realizada, 190 

EXCEPCIONALMENTE NESTA GESTÃO, dentre os(as) delegados(as) eleitos na X 191 

Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que participarão da 192 
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XI Conferência Nacional no próximo mês, com idade entre 12 e 16 anos, conforme 193 

solicita o CONANDA, dentre os(as) titulares e suplentes.  A escolha do 194 

representante poderá ser realizada ao final do encontro de delegados (as) que será 195 

realizado no próximo dia 13/10, às 17h, para discussão do Regimento Interno da 196 

Conferência. E as indicações poderão ser validadas, por meio de Resolução, na 197 

mesma plenária que discutirá a nota técnica referente a Portaria n°2.561, de 23 de 198 

setembro de 2020, do Ministério da Saúde, dia 15/10 ou 21/10; 2. Em relação a 199 

plenária extraordinária ampliada para discussão da nota técnica referente a Portaria 200 

n°2.561, de 23 de setembro de 2020, do Ministério da Saúde, frente à mudança de 201 

funcionamento do CEDICA/RS e a necessidade da emissão de ofícios/convites para 202 

participação na supracitada plenária, submete-se à deliberação que a Plenária 203 

Extraordinária Ampliada seja transferida para dia 21/10, das 9h às 12h, aproveitando 204 

que o CEEVSCA já se reúne nesta data, e o convite poderá até ser realizado de 205 

forma conjunta, uma vez que os dois colegiados estão na mobilização da nota. As 206 

representações no CEEVSCA também serão consultadas; 3. Em relação à 207 

secretaria executiva do CEDICA/RS, o tema foi motivo de discussão também na 208 

reunião gestores. Sobre o qual submete-se à deliberação o encaminhamento de 209 

ofício à Casa Civil e ao Governador do Estado, com ciência ao secretário Mauro 210 

Hauschild, no mesmo modelo do ofício encaminhado ao Secretário da Justiça, 211 

Cidadania e Direitos Humanos, quando da primeira exoneração, exigindo a nulidade 212 

do ato. Para fins de registro, o ponto “1” teve 17 votos favoráveis e uma abstenção, 213 

ponto “2” 18 votos favoráveis e uma abstenção e o ponto “3” 17 votos favoráveis e 214 

uma abstenção. Em votação Ad referendum dos 3 pontos aprovados via e-mail e 215 

WhatsApp: 13 votos favoráveis e uma abstenção. Por fim, foi colocado em 216 

deliberação a aprovação dos representantes Osni, Isabelle, Alexandre e Sebastião, 217 

escolhidos para compor o CPA Nacional pelo RS. Em votação: 13 votos favoráveis e 218 

uma abstenção. Foi informado a necessidade de elaboração de resolução que 219 

nomeie esta indicação do CEDICA para o CPA nacional, que será realizada pela 220 

presidente com auxílio da Comissão Especial de Acompanhamento do CPA. Nada 221 

mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo 222 

com a presidente Lúcia Flesch. 223 

 224 

                               225 
               Thanise Falcão                                                              Lúcia Flesch              226 

        Secretária do CEDICA/RS           Presidente do CEDICA/RS227 
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