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Ata da Plenária Ordinária nº. 442 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 26 de fevereiro de 2019. 3 

 Às onze horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove, deu-se 4 

início à Plenária Ordinária nº 442 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, 6 

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

nesta capital, coordenada pela presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) 8 

Conselheiros(as): Marta Gomes (FASE/RS), Juçara Vendrusculo (SJCDH), Cleci 9 

Lima e Rosângela Moreira (SES), Mariza Alberton e Elói Gallon (Pastoral do 10 

menor/CNBB), Maria da Graça Malaguez e Shamir Haim (FERGS), Charles Roberto 11 

Pranke (AMENCAR), Fernanda Rieger (SEL), Elisandra Moreira (FPE), Simone 12 

Romanenco (SEC), Mara Maria Valandro e Iara de Almeida (SEDUC), Lúcia Flesch 13 

(USBEE), Patrícia Dias (PACRI),Eloide Marconi (FADERS), Marco Antonio Paschoal 14 

e Elser Quintana (ACPM Federação), Marcelo da Silva (FEAPAES), Ivonete 15 

Carvalho (DPGV/PC). Justificaram Ausência: ILEM, OAB/RS (manhã) e UBEA. 16 

Presentes também: Júlia de Almeida (CPA), Luciano Matheus (CPA), Flávia 17 

Gabriela Pocai (CPA) e Angela Spolidoro (CPA – Acompanhante). A plenária deu-se 18 

início com o relato das comissões. Comitê de Participação Adolescente: Júlia 19 

informou que o grupo irá realizar um vídeo com fotos mostrando a trajetória e o 20 

histórico de participação do comitê no CEDICA. O vídeo será apresentado no eixo 4 21 

da X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mara solicitou 22 

que o vídeo fosse confeccionado o mais breve possível para ser apresentado aos 23 

conselheiros na plenária ordinária do mês de março. Júlia reforçou que o Comitê 24 

precisa de recursos financeiros para poder participar das atividades do CPA e dos 25 

seminários regionais.  Comissão de Políticas Públicas: Informaram que a comissão 26 

realizou um levantamento dos planos decenais municipais que o CEDICA recebeu. 27 

A comissão irá realizar uma minuta de ofício para enviar aos municípios, solicitando 28 

informações sobre a realização do plano. Júlia relatou que no Instagram jovens 29 

realizam vendas de fotos de partes do corpo e esta venda é nomeada de Pack. A 30 

conselheira Ivonete sugeriu convidar o setor do DECA responsável por crimes 31 

cibernéticos. Lúcia leu a carta do MEC as escolas solicitando que os alunos fossem 32 

gravados cantando o hino nacional e que as gravações fossem encaminhadas ao 33 

governo federal. Mariza relatou que se preocupa com a militarização das escolas do 34 

Rio Grande do Sul. Simone considerou a carta arbitrária, mas solicitou que está 35 

posição do Ministério da Educação não se confundisse com o trabalho que é 36 

realizado nas escolas militares. Conselheira Ivonete apontou a decisão como 37 

arbitraria, sendo uma afronta à diversidade, à pluralidade e aos direitos civis, sem 38 

contar a exposição da imagem de crianças e adolescentes.  Ficou como 39 

encaminhamento deste tema, verificar qual o posicionamento do Conselho Nacional 40 

de Educação. Foi solicitado que a discussão sobre esse tema, seja retomada no 41 

expediente da tarde. Foi incluída na pauta a solicitação da Associação Evangélica 42 

de Ação Social – AEVAS de alterar a rubrica da natureza das despesas do projeto 43 

aprovado pelo Edital FECA n°01/2017. Em votação: Os 15 conselheiros presentes 44 

aprovaram as sugestões da AEVAS de 1. “Fechar a área aberta com toldos, desta 45 

forma poderíamos utilizar o espaço mesmo em dias de chuva, aquisição de 46 

materiais de convivência e acolhimento como puffs e tapetes e a aquisição de um 47 

brinquedo de pátio” ou 3. “[...] aquisição de novos computadores (ampliando o 48 
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número de atendimentos) e a aquisição de um ar condicionado [...]”.  A escolha entre 49 

uma ou outra sugestão ficará a critério das necessidades identificadas pela própria 50 

instituição. Comitê Gestor do Sipia Módulo Conselho Tutelar: Juliana apresentou a 51 

avaliação das atividades de 2018 do Comitê Gestor do SIPIA, informou que no 52 

estado do RS o sistema é pouco usado em comparação a outros estados brasileiros. 53 

O Comitê tem programação de capacitações para 2019, que será divulgado logo. 54 

Marta sugeriu que a implementação do SIPIA pelos gestores dos municípios seja um 55 

critério nos editais FECA. Simone questionou a falta de parceria com o CEAS e foi 56 

informada que os seminários do SIPIA contam com a parceria do DAS. Lúcia 57 

solicitou que fosse retomado o planejamento da Escola de Conselhos nas reuniões 58 

do Comitê. Conselheiros presentes no turno da tarde: Eloide Marconi (FADERS), 59 

Patrícia Dias (PACRI), Marcelo da Silva (FEAPAES), Andréa Rosa (OAB/RS), 60 

Simone Romanenco (SEC), Elisandra Nunes (FPE), Charles Roberto Pranke 61 

(AMENCAR), Cleci Lima (SES), Shamir Haim e Maria da Graça Malaguez (FERGS), 62 

Elói Gallon e Mariza Alberton (Pastoral do menor/CNBB), Juliana Azevedo e Juçara 63 

Vendrusculo (SJCDH), Mara Mria Valdandro (SEDUC),  Elser Quintana (ACPM – 64 

Federação), Lúcia Flesch (USBEE),  Marta Gomes (FASE/RS), Fernanda Krieger 65 

(SEL), Ivonete Carvalho (DPGV/PC). Presentes também: Flávia Gabriela Pocai 66 

(CPA). Os conselheiros sugeriram que o CEDICA realizasse um manifesto de 67 

repúdio a carta do MEC e que divulgasse este manifesto ao CONANDA, MEC e 68 

CNE. Comissão de Articulação e Mobilização: Informaram que trabalharam em 69 

conjunto com a Comissão de Medidas Socioeducativas. As comissões discutiram 70 

conjuntamente a minuta de resolução sobre o processo de escolha dos conselheiros 71 

tutelares. Charles informou que pesquisaram modelos editais e organizaram os 72 

conteúdos da minuta. Comissão de Legislação e Normas: Sugeriram alteração da 73 

ordem dos artigos da minuta e transformá-los em capítulos. A conselheira Juliana irá 74 

auxiliar a comissão a realizar estas adequações. Comissão de Orçamento e Fundos: 75 

A comissão resgatou todos os questionamentos que recebem dos municípios por e-76 

mail e estão discutindo como poderão responder estas demandas. Estão 77 

estabelecendo um fluxo de encaminhamento de respostas.  Ficou acordado a 78 

realização de um seminário orientador sobre o processo de escolha dos 79 

conselheiros tutelares e sobre fundos municipais para infância e adolescência. Foi 80 

aprovado por unanimidade a realização do seminário no dia 19 de março, nos dois 81 

turnos. Sobre o seminário em conjunto com o CRESS e CRPRS: Os conselheiros 82 

sugeriram que fosse realizado na próxima gestão do CEDICA. XCEDCA: Lúcia 83 

problematizou sobre o recurso do FECA para a realização da conferência e lembrou 84 

que a secretaria havia se disponibilizado a pagar uma parte do evento. Os 15 85 

conselheiros presentes votaram favoráveis à resolução de alteração da nominata da 86 

Comissão Organizadora da X Conferência Estadual, tendo em vista que algumas 87 

representações foram alteradas. Além disso, deliberou-se também por uma 88 

resolução sobre a alteração do custeio das despesas da Conferência Estadual, que 89 

será por meio do FECA, conforme deliberação da plenária extraordinária de 90 

fevereiro. Sobre a Jornada de Rodas de Conversa Sobre a Participação de 91 

Adolescentes nos Espaços de Controle Social: Ficara acordadas 9 rodas de 92 

conversa regionais, sendo na Região Funcional (RF) 1em Porto; RF2 em Lajeado ou 93 

Estrela; RF3 em Caxias do Sul; RF4 já foi realizado em Torres; RF5 em Pelotas ou 94 

Rio Grande; RF6 em Bagé ou Santana do Livramento; RF7 em Santo Ângelo ou Ijuí, 95 

RF8 em Santa Maria ou Júlio de Castilhos e RF9 em Frederico Westphalen e outra 96 
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em Passo Fundo. A RF9 precisará ter dois encontros, devido o número de 97 

municípios que possui a região. Abril será o mês de realização dos seminários, eles 98 

ocorrerão do dia 08/04 a 12/04 e de 22/04 a 26/04. O primeiro seminário será em 99 

Porto Alegre, a carga horário de todos os seminários serão de um turno, de 100 

preferência à tarde, seguindo a programação do seminário que foi realizado na RF 4. 101 

Conselheira Simone verificará possiblidade de parceria com os colégios mantidos 102 

pela SEC para realização das rodas de conversa nos municípios de: Lajeado, 103 

Caxias do Sul, Frederico Westphalen e Santa Maria. A Comissão de 104 

Acompanhamento do CPA irá se reunir para acertar as atividades das rodas de 105 

conversa. Lúcia leu a minuta de resolução sobre as orientações ao processo de 106 

escolha dos conselheiros tutelares. Os 12 conselheiros presentes concordaram em 107 

realizar plenária extraordinário no dia 07 de março, para discutir a minuta de 108 

resolução. Não havendo nada mais a tratar, eu Thanise Falcão, secretariando, lavrei 109 

a presente Ata que subscrevo juntamente com a presidente do CEDICA/RS.    110 

 111 

   112 

 113 

 114 

                                    115 
           Thanise Falcão                    Lúcia Flesch 116 

    Secretária do CEDICA/RS                                      Presidente do CEDICA/RS   
 
 


