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Ata da Plenária Extraordinária nº. 441 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 12 de fevereiro de 2019. 3 

 Às nove horas do dia doze de fevereiro de dois mil e dezenove, deu-se início 4 

à Plenária extraordinária nº 441 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada Centro Administrativo Fernando Ferrari, 6 

Avenida Borges de Medeiros, n° 1501, 11º andar, Sala de reuniões da SJCDH, nesta 7 

capital, coordenada pela vice-presidente Mara Maria Valandro. Presente  os(as) 8 

Conselheiros(as): Mara Maria Valandro e Iara Almeida (SEDUC), Juliana Azevedo e 9 

Juçara Vendrusculo (SJCDH), Arlindo de Oliveira (BM/RS), Shamir Haim e Maria da 10 

Graça Malaguez (FERGS), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), Andréa da Rosa 11 

(OAB/RS), Patrícia Dias (PACRI), Valmir Chiarello (ILEM), Elisandra Moreira (FPE), 12 

Ivonete Carvalho (DPGV), Rosângela Moreira (SES), Fernanda Rieger 13 

(SEL/SEDACTEL), Maria Bernardete Macarini (SEC), Elser Quintana e Marco 14 

Antonio Paschoal (ACPM), Elói Gallon (Pastoral do Menor/CNBB) e Marcelo da Silva 15 

(FEAPAES). Justificaram Ausência: FADERS, USBEE e UBEA. Presentes 16 

também: Júlia de Almeida (CPA). A vice-presidente Mara Maria Valandro iniciou a 17 

plenária informando as datas das próximas reuniões da Comissão da X Conferência 18 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerão nos dias 21 de 19 

fevereiro e 07 de março. Mara informou também que não conseguiu concluir o 20 

Regimento Interno da X CEDCA e que irá apresentar o mesmo na reunião do dia 21 21 

de fevereiro. A conselheira Juçara informou que todos os projetos contemplados no 22 

Edital FECA/2017 receberam os valores do recurso, exceto duas instituições que 23 

tiveram problemas nos documentos bancários. Em processo de votação, Ata 426: 9 24 

votos favoráveis, 3 abstenções e nenhum voto contrário. Ata 437: 8 votos favoráveis, 25 

6 abstenções e nenhum voto contrário. Ata 438: 8 votos favoráveis, 6 abstenções e 26 

nenhum voto contrário. Ata 439: 10 votos favoráveis, 4 abstenções e nenhum voto 27 

contrário. Sobre a Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente: 28 

Mara informou que a conselheira Lisiane, comunicou que a data de realização do 29 

evento teria que ser alterada, passando para os dias 20 a 24 de maio, sendo que dia 30 

20 seria para a montagem e dia 24 para a desmontagem do espaço na PUCRS. Os 31 

15 conselheiros presentes votaram a favor da modificação da data. Juçara informou 32 

que a Secretaria irá disponibilizar os recursos humanos e os recursos financeiros 33 

terão que ser oriundos do FECA – Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente, 34 

pois não há recurso disponível no tesouro do Estado para realização da Conferência 35 

Estadual. Juçara informa a Secretaria pagaria as despesas da etapa da Conferência 36 

Nacional. Os 15 conselheiros presentes votaram a favor da utilização do recurso do 37 

FECA, para a realização da X CEDCA. O conselheiro Charles sugeriu que fosse 38 

realizada uma resolução, informando a alteração da data da Conferência Estadual. 39 

Prestação de contas do 4° trimestre do FECA/2018: A conselheira Iara 40 

apresentou a prestação de contas referente ao 4º trimestre de 2018, sendo que o 41 

valor arrecadado foi de R$ 921.196,34; o valor devolvido por entidades e prefeituras 42 

foi de R$ 90.567,23; o valor total de pagamentos referente aos convênios e 43 

parcerias firmados foi de R$ 3.508.927,57 e o saldo na conta de investimento do 44 

fundo, em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 6.332.447,86. Os 15 conselheiros 45 

presentes votaram a favor da prestação de contas do 4° trimestre do FECA/2018. 46 

Sobre o processo de escolha dos Conselhos Tutelares, foi questionado se 47 

aguardaríamos ou solicitaríamos orientações ao CONANDA. Ficou acordado que a 48 
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presidência do CEDICA encaminhará ofício ao CONANDA solicitando orientações. 49 

Charles sugeriu que fosse criado um grupo de trabalho a fim de organizar 50 

orientações para os municípios sobre processo de escolha dos membros do 51 

Conselho Tutelar. A conselheira Shamir recomendou que fossem realizadas 52 

capacitações EAD aos Conselhos de Direitos, possibilitando que todos tenham 53 

acesso ao material. A conselheira Juliana sugeriu que o CEDICA incentivasse os 54 

municípios a estabelecer em suas legislações municipais, exigências maiores no 55 

processo de escolha dos CTs, para qualificar o trabalho dos conselheiros tutelares. 56 

Mara sugeriu que no primeiro momento, o CEDICA deveria realizar orientações aos 57 

Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente sobre o processo de escolha 58 

dos CTs, ficando para um segundo momento a realização de capacitação aos 59 

Conselheiros Tutelares em parceria com a ACONTURS. Os 16 conselheiros 60 

presentes votaram a favor da criação do GT sobre o processo de escolha para 61 

membros do Conselho Tutelar, composto pelos conselheiros(as) Charles, Elisandra, 62 

Ivonete, Patrícia, Andréa, Iara, Mara, Shamir, Maria da Graça, Maria Bernardete, 63 

Juçara, Juliana, Mariza e Elói. A primeira reunião do GT será dia 19 de fevereiro, às 64 

14 horas. Sobre a avaliação de 2018: A conselheira Andréa avaliou como pontos 65 

positivos a realização do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do 66 

Adolescente do RS, a coordenação do CEDICA e a participação do CPA e, 67 

considerou negativa, a constante mudança de sede do conselho. A conselheira 68 

Ivonete avaliou de forma positiva a seriedade com que o CEDICA trabalha as pautas 69 

sobre criança e adolescente, a presença dos adolescentes no conselho e a 70 

realização do PDDHCA. O conselheiro Elói destacou a participação dos conselheiros 71 

do CEDICA nas Conferências Municipais. A conselheira Elisandra solicitou retorno 72 

sobre os encaminhamentos realizados nas plenárias. Juliana avaliou como negativo 73 

o número de reuniões plenárias e sugeriu que fossem tratadas apenas as pautas do 74 

dia.  A conselheira Iara informou que o dia 18 de maio foi incluído no calendário 75 

escolar, para que as escolas discutam sobre o Enfrentamento ao Abuso e à 76 

Exploração Sexual. Encaminhamento: Mara sugeriu trocar o horário de início das 77 

plenárias ordinárias para às 11 horas, começando com os relatos das Comissões, 78 

considerando as Comissões se reúnem antes das plenárias. Os 16 conselheiros 79 

presentes votaram a favor do encaminhamento. Edital CPA: Mara solicitou que os 80 

conselheiros encaminhassem suas sugestões ao e-mail do CEDICA para que na 81 

próxima plenária seja discutido. Júlia informou que está participando de um projeto 82 

do CONAPETI e que precisa coletar assinaturas para auxiliar a realização do 83 

projeto. Os conselheiros solicitaram que fosse apresentado os objetivos do projeto 84 

para que pudessem auxiliar na divulgação e coleta de assinaturas. Júlia explicou 85 

como será a dinâmica que o CPA criou para realizar na X Conferência Estadual. 86 

Sobre o planejamento das Comissões para 2019: A comissão de Políticas Públicas 87 

informou que irão permanecer com a data da plenária para seus encontros. 88 

Comissão de Articulação e Mobilização informou que estão articulando para criar um 89 

grupo de whatsapp ou e-mail para lançarem informes do CEDICA aos COMDICAs. 90 

Comissão de Medidas Socioeducativas e de Proteção está pensando em como atuar 91 

em conjunto com o Ministério Público sobre a lotação da FASE. A comissão de 92 

Orçamento e Fundos está organizando ações: 1° Realizar momentos de estudo 93 

antes das plenárias ordinárias, 2° realizar capacitações sobre fundos, 94 

bimestralmente, e 3° manter em dia as prestações de contas do FECA. Foi solicitado 95 

que as comissões encaminhem o planejamento para o e-mail do CEDICA e guardem 96 
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uma cópia na sua caixa de materiais. O conselheiro Marcelo sugeriu que as 97 

comissões pensassem nos valores das suas ações para poderem executá-las. 98 

Juçara informou que o Comitê de Acompanhamento do Edital FECA será composto 99 

por um técnico da secretaria e pelo conselho gestor do CEDICA e que o órgão que o 100 

conselheiro representa no conselho não poderá ser conveniado com o FECA nos 101 

últimos 5 anos. Não havendo nada mais a tratar, eu Thanise Falcão, secretariando, 102 

lavrei a presente Ata que subscrevo juntamente com a vice-presidente do 103 

CEDICA/RS.    104 

                                   105 
           Thanise Falcão             Mara Maria Valandro 106 

    Secretária do CEDICA/RS                                Vice-Presidente do CEDICA/RS   
 
 


