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Ata da Plenária Ordinária nº. 445/2019 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 26 de março de 2019. 3 

 4 

 Às onze horas, do dia vinte e seis de março de dois mil e dezenove, deu-se início à 5 

Plenária Ordinária nº 445, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 6 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, Avenida 7 

Borges de Medeiros, n° 1501, 11º andar, sala de reuniões, nesta capital, coordenada pela 8 

Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) Conselheiros(as) : Lúcia Flesch 9 

(USBEE), Mara Maria Valandro e Iara de Almeida (SEDUC), Ivonete Carvalho (DPGV), 10 

Eloide Marconi (FADERS), Elisandra Moreira (FPE), Charles Roberto Pranke 11 

(AMENCAR), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Simone Romanenco (SEC), Verônica 12 

Bocchese (PGE), Mariza Alberton (Pastoral do menor/CNBB), Marcelo da Silva 13 

(FEAPAES), Cleci Martins (SES), Marta Nileni Gomes (FASE) e Elser Quintana (ACPM – 14 

Federação). CPA: Júlia de Almeida, Luciano Matheus e Daniela Seixas (acompanhante). 15 

Ausência Justificada: ILEM, OAB, SES(tarde) e SEDACTEL. Presentes no turno da 16 

tarde: Shamir Rosa Haim e Maria da Graça Malaguez (FERGS), Simone Romanenco 17 

(SEC), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), Arlindo de Oliveira (BM), Ivonete Carvalho 18 

(DPGV), Marta Nileni Gomes (FASE), Andréa da Rosa (OAB), Elser Quintana (ACPM – 19 

Federação), Patrícia  Dias (PACRI), Verônica Bocchese (PGE), Elisandra Moreira 20 

(FPE), Juçara Vendrusculo (SJCDH), Iara de Almeida e Mara Maria Valandro (SEDUC), 21 

Mariza Alberton (Pastoral do Menor/CNBB) e Marcelo da Silva (FEAPAES). CPA: Júlia de 22 

Almeida, Luciano Matheus e Daniela Seixas (acompanhante).  A plenária foi iniciada por 23 

volta das 11 horas com saudação da presidente e em seguida relato das comissões. 24 

Comissão Especial de Acompanhamento do CPA/RS: Marta relatou que discutiram 25 

sobre o Plano Estadual de enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e 26 

Adolescentes, conversaram sobre as rodas de conversa, com revisão para acontecer no 27 

próximo mês. Os adolescentes questionaram quanto à possibilidade de participar das 28 

rodas de conversa, ao que novamente entrou em discussão as questões relacionadas ao 29 

ressarcimento das despesas dos adolescentes, que não tem previsão em lei. A partir 30 

disso, retomou-se a necessidade de criar uma resolução que resolva essa questão do 31 

CPA, até a alteração da lei. Pois, de acordo com a Resolução n° 175/2017, a nova gestão 32 

do CPA/RS seria escolhida junto com a alteração da nova gestão do CEDICA/RS, no 33 

próximo mês de maio. Encaminhamento 1: criar um Grupo de Trabalho para retomar a 34 

revisão da lei de criação do CEDICA/RS com a inclusão do CPA/RS, aprovado por 35 

unanimidade. Farão parte desse grupo de trabalho as conselheiras: Ivonete, Maria da 36 

Graça, Elisandra, Mariza, Mara e Lúcia, além da adolescente Júlia. Verificar material 37 

construído pela Comissão de Legislação e Normas com Lisiane. O grupo de trabalho se 38 

reunirá no dia 28 de março, às 8h30, em local a definir. Será criado um grupo de 39 

whatsapp para comunicação. Ainda sobre a temática da participação de adolescentes, 40 

deliberou-se, por unanimidade, o encaminhamento 2: manter as rodas de conversa sobre 41 

a participação de adolescentes nos espaços de controle social em caráter formativo e 42 

informativo, não para escolha de adolescentes, tendo em vista que se aguardará a 43 

alteração da legislação para alteração da gestão do CPA/RS. Para tanto, será necessário 44 

o encaminhamento 3: editar resolução de ampliação do mandato do CPA/RS atual, até 45 

que seja publicada a alteração da lei do CEDICA/RS no Diário Oficial do Estado ou até 46 

que aprovada na Assembleia Legislativa, aprovado por unanimidade. Encaminhamento 4: 47 

Plenária extraordinária, dia 09 de abril, das 8h30 às 13h, com a coordenação da vice-48 

presidente e pauta sobre a revisão da Lei do CEDICA/RS, aprovado por unanimidade. Por 49 
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fim, os adolescentes solicitam fotos ou vídeos com registros de sua participação para 50 

exposição no painel referente ao Eixo IV na X Conferência Estadual dos Direitos da 51 

Criança e do Adolescente. Comissão de Articulação e Mobilização: realizaram análise 52 

dos materiais encaminhados pelo Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do 53 

Adolescentes para o processo de escolha das Organizações da Sociedade Civil para a 54 

gestão 2019-2021. Comissão de Políticas Públicas:  apresentaram a conselheira 55 

Ivonete como a nova gestora da Comissão. Solicitaram encaminhamento de ofício aos 56 

Conselhos Municipais para informarem sobre a situação de seus Planos Decenais 57 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescentes. A Comissão elaborará minuta do 58 

ofício e remeterá à secretaria executiva. Comissão de Medidas Socioeducativas e de 59 

Proteção: trabalharam com a Comissão de Articulação e Mobilização nos materiais sobre 60 

o Processo de Escolha para as Organizações da Sociedade Civil no CEDICA/RS e 61 

realizaram leitura do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra 62 

Crianças e Adolescentes. Comissão de Orçamento e Fundos: Organizaram fluxo de 63 

trabalho da comissão e trabalharam também na análise do Plano Estadual de 64 

Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Comissão de 65 

Legislação e Normas: dedicou-se à resposta de demandas por e-mail referente ao 66 

processo de escolha para membro do Conselho Tutelar. No retorno dos trabalhos da 67 

tarde, deliberou-se pela inversão da pauta, iniciando pelas demandas do Seminário 68 

Estadual para Orientações Sobre o Processo de Escolha Para Membros do Conselho 69 

Tutelar. Para as quais, deliberou-se, por unanimidade, pela edição da Resolução n° 70 

204/2019, com a seguinte redação: Art. 1° Acrescentar parágrafos terceiro e quarto ao 71 

art. 11 da Resolução n° 203/2019, com a seguinte redação: §3º Independente do tempo 72 

de duração do mandato, previsto no edital que rege o processo de escolha em âmbito 73 

local, deverá ser considerado período superior a um mandato e meio consecutivo como 74 

limite para fins de candidatura neste processo de escolha. §4º Considera-se mandato o 75 

tempo de exercício na função contado a partir da data da posse. Art. 2° Situações não 76 

previstas no edital deverão ser resolvidas junto à Comissão Especial Eleitoral do CMDCA, 77 

órgão responsável por promover o processo de escolha para membros do Conselho 78 

Tutelar em âmbito municipal. Em seguida, foi colocada em deliberação a minuta de 79 

alteração das Resoluções n° 190 e 196/2018, que trataram sobre a X Conferência 80 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo sido aprovado texto que 81 

seguem como Anexo I, com duas abstenções. Em relação aos procedimentos para 82 

escolha da Organizações da Sociedade Civil para a nova gestão, realizou-se a discussão 83 

do documento Processo Eleitoral das OSCs para o CEDICA/RS (Gestão 2019-2021), 84 

encaminhado pelo Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo sido 85 

aprovado por unanimidade o texto que segue como Anexo II desta ata. Ficam para o dia 86 

09 de abril o Edital e o Regimento Eleitoral das OSCs. Parceria FPE 1821/2017: Juçara 87 

apresentou o relatório de execução enviado pela AMENCAR. O relatório será 88 

apresentado na plenária extraordinária do dia 09 de abril, para a deliberação de parecer, 89 

pois não foi encaminhado ao CEDICA/RS em tempo hábil e em versão para 90 

apresentação. Em virtude da hora, os demais assuntos da pauta serão tratados na 91 

próxima plenária. Nada mais havendo a constar, eu Lúcia Flesch, lavrei a presente, que 92 

subscrevo com a vice-presidente. 93 

 94 
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                                    96 
  Lúcia Flesch                     Mara Maria Valandro 97 

 Presidente do CEDICA/RS                               Vice-Presidente do CEDICA/RS 98 



 

 

ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 205, DE 26 DE MARÇO DE 2019 
 

Dispõe sobre alteração das Resoluções n° 
190/2018 e 196/2018 que tratam da X Conferência 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências. 

 
O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CEDICA/RS, no uso de suas atribuições 

estabelecidas no art. 2º da Lei n° 9.831, de fevereiro de 1993, atualizada pela Lei 12.484, 

de 12 de maio de 2006, em cumprimento ao artigo 2º do seu Regimento Interno e às 

deliberações da 445ª Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de março de 2019, por 

unanimidade, resolve: 

 

Considerando as Resoluções n°188/2018, 189/2018, 190/2018, 196/2018 e 

202/2019 do CEDICA/RS, que tratam sobre o processo da X Conferência Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente no estado do Rio Grande do Sul, resolve: 

 

Art. 1º Alterar o art. 2° da Resolução n° 190/2018, no que se refere a data da X 

Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, antecipada para os 

dias 21 a 23 de maio de 2019. 

 

Art. 2° Dar nova redação ao caput do art. 8° da Resolução n° 190/2018, que passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

Art. 8° Na impossibilidade de a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos - SJCDH custear as despesas da etapa estadual da X CEDCA, previstas no 

projeto aprovado, serão pagas, excepcionalmente, com recurso do Fundo Estadual para 

a Criança e o Adolescente do Rio Grande do Sul – FECA/RS, conforme deliberação da 

Plenária Extraordinária n° 441/2019, realizada no último dia 12 de fevereiro. As despesas 

acima referidas destinam-se à provisão de recursos financeiros, humanos, logísticos e de 

acessibilidade universal necessários para:  

I [...] 

II [...] 

III [...] 

 

Art. 3° Alterar o nome da Secretaria de Estado no do art. 9°, onde lê-se SDSTJDH, leia-se 

SJCDH. 
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Art. 4º Alterar art. 1° da Resolução n° 196/2018, para substituição de integrantes da 

Comissão Organizadora da X CEDCA, conforme tabela abaixo: 

Integrante atual Substituição por 

Angela Cuadrado Spolidoro Daniela Neumann Seixas 

Berenice Conceição Soares dos Santos Shamir Rosa Haim 

Cíntia Drews Karine Pires Soares Brum 

Clarisse Heck Arlindo Weber de Oliveira 

Uilian da Cunha Barra Irene Antunes Boucinha 

Vera Borges Maria da Graça Malaguez 

 

Art. 5° Incluir integrante, representante suplente, do Fórum Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – Fórum DCA/RS: 

 Sheila Aparecida Maia Teixeira 

 

Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

                                                 

Sessão Plenária Ordinária nº 445/19 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDICA/RS, do dia 26 de março de 2019. 

 

Porto Alegre, 26 de março de 2019. 
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ANEXO II - FÓRUM ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/RS 

Processo Eleitoral das OSCs para o CEDICA/RS (Gestão 2019-2021) 

 

De acordo com o disposto na Lei 12.484/06 (§2º do Art. 2º) que atualiza a Lei 9.831/93 que criou o 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDICA, o Fórum DCA/RS, 

constitui-se como espaço legítimo de eleição das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que irão 

para compor, paritariamente, com os Órgãos Governamentais, o colegiado do CEDICA/RS. 

Apresenta, desta forma, ao Pleno deste Conselho, o Plano do Processo Eleitoral para o biênio 

maio/2019 a maio/2021.  

 

A partir do dia 26 de março até dia 08 de abril, a Comissão Eleitoral espera receber, do Pleno do 

CEDICA, sugestões quanto a procedimentos que julgar importante acrescentar a este Plano, 

conforme Art.2º, XIII da Lei acima mencionada. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: Mobilizar a Sociedade Civil Organizada no Fórum DCA/RS, a fim de eleger a sua 

representação para o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS – 

para o biênio maio/2019 a maio/2021.  

 

ESPECÍFICOS: 

● Articular e incentivar a participação do maior número possível de Organizações da 

Sociedade Civil que correspondam aos critérios estabelecidos no Edital de Convocação e no 

Regimento Eleitoral; 

● Eleger a Comissão Eleitoral composta de organizações que não pretendam concorrer a uma 

das 11 vagas da Sociedade Civil no CEDICA/RS; 

● Elaborar o Regimento Eleitoral; 

● Atualizar o cadastro de credenciamento das organizações de âmbito estadual e/ou nacional 

com atuação no Rio Grande do Sul; 

● Cumprir o calendário eleitoral estabelecido; a seguir fazendo acontecer as ações nele 

previstas; 

● Dialogar com as organizações candidatas sobre: o que é e quais as atribuições do 

CEDICA/RS; papel dos conselheiros na definição/deliberação de Políticas para Crianças e 

Adolescentes e no controle das ações; gerenciamento do Fundo/FECA; estrutura e 

funcionamento do CEDICA/RS, dentre outros aspectos necessários à qualificação da 

participação; 

● Organizar e incrementar potencializar o processo de divulgação desse importante momento 

para a garantia dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes; 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será feita durante e no final do processo, pela Comissão Eleitoral, pela coordenação do 

Fórum DCA/RS, pelas entidades participantes do processo como votantes e como candidatas, com a 

participação de representante do Ministério Público Estadual e de atuais Conselheiros do 

CEDICA/RS. 

 

CALENDÁRIO E AÇÕES PROPOSTAS: 

 

25/02/2019 Formalização Composição da Comissão Eleitoral: Entidades: IPSDP, 

SOME e AVESOL. 

25/02/2019 a 

24/03/2019 

Elaboração do Plano para o desenvolvimento do Processo Eleitoral, 

Revisão do Regimento Eleitoral, Elaboração do Edital de Convocação das 

organizações para a eleição.  
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25/03/2019 Aprovação do Plano do Processo Eleitoral, Regimento Eleitoral e Edital 

de Convocação pelo Fórum DCA/RS; Substituição da OSC AVESOL, 

pela OSC Rede Verzeri na Comissão Eleitoral. 

 

26/03/2019 Apresentação do Plano do Processo Eleitoral na plenária do CEDICA/RS. 

 

26/03/2019 a 

08/04/2019 

Prazo para o CEDICA encaminhar sugestões para a Comissão, conforme 

inciso XIII do Art. 2º da Lei   12.484/06. 

 

09/04/2019 Encaminhar convite ao Ministério Público Estadual para que acompanhe 

o Processo Eleitoral 

  

26/03/2019 a 

09/04/2019 

Período de Cadastramento ou Recadastramento de Organizações da 

Sociedade Civil de âmbito estadual e/ou nacional com atuação no RS, no 

Fórum DCA/RS, através do preenchimento de Ficha Cadastral e envio de 

documentos. Esse recredenciamento vai habilitará a participação da OSC 

na Assembleia  no Processo Eleitoral com direito a voto. 

 

09/04/2019  Publicação, no Diário Oficial do Estado, da Resolução do CEDICA/RS 

com aprovação dos procedimentos para o Processo Eleitoral, incluindo o 

Edital de Convocação. para a Eleição.  

 

09/04/2019 a 

08/05/2019 

Publicização do Edital de Convocação para a Eleição, nas redes sociais 

e/ou outros meios de comunicação por correspondência (Correio meio 

eletrônico) às organizações que atualizaram seu cadastro. 

 

10/04/2019 a 

08/05/2019 

Envio da por e-mail da documentação exigida no Edital, que comprove os 

critérios estabelecidos no Regimento Eleitoral, para o e-mail do Fórum: 

forumdcars@gmail.com 

 

10/05/2019 Homologação e Publicação das OSC’s habilitadas para o Processo 

Eleitoral, na condição de eleitora e candidata candidaturas –  e publicado 

no DOE, por correio eletrônico e redes sociais.  

 

11 a 15/05/2019 Encaminhamento Prazo para de recursos relativos a não homologação das 

OSC’s habilitadas para o Processo Eleitoral, na condição de eleitora e 

candidata de candidaturas, se houver, à Comissão Eleitoral. 

 

16/05/2019 Análise dos recursos pela Comissão Eleitoral. 

 

17/05/2019 Homologação e Publicação do julgamento dos recursos apresentados à 

Comissão Eleitoral no DOE, por correio eletrônico e redes sociais. 

 

18 a 21/05/2019 Prazo para apresentação de Persistindo a não homologação, caberá 

recurso à Coordenação Colegiada do Fórum DCA/RS contra a decisão da 

Comissão Eleitoral. 

 

22/05/2019 Coordenação do Fórum DCA/RS divulgará sua decisão sobre recursos. 

Será divulgada a lista oficial. 

 

23/05/2019 Homologação e Publicação da lista final das OSC’s habilitadas para o 

mailto:forumdcars@gmail.com
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Processo Eleitoral, na condição de eleitora e candidata pela Coordenação 

do Fórum DCA/RS no DOE, por correio eletrônico e redes sociais. 

divulgará sua decisão sobre recursos. Será divulgada a lista oficial. 

 

27/05/219 Assembleia Eleitoral. Todas as organizações – eleitoras e candidatas – 

deverão comparecer às 13h30min (1ª chamada) ou às 14h (2ª chamada), 

para participarem da Assembleia Eleitoral que terminará, com a 

divulgação das Organizações da Sociedade Civil eleitas, às 17h. LOCAL: 

a ser definido.  

Indicação dos representantes titulares e suplentes pelas Organizações da 

Sociedade Civil habilitadas à candidatura para o CEDICA/RS. 

28/05/2019 Posse das Organizações da Sociedade Civil eleitas no Colegiado do 

CEDICA/RS. Poderá haver, nesta ou noutra data, um momento solene de 

posse, favorecendo a visibilidade do Conselho, conforme determinação do 

CEDICA/RS. 

 

28/05/2019 a 

07/06/2019 

As Organizações da Sociedade Civil eleitas deverão obrigatoriamente 

ratificar a indicação, ao CEDICA/RS, dos nomes dos 02 representantes: 

um titular e um suplente, conforme Regimento Interno do CEDICA/RS. 

 

 

 

 Porto Alegre, 25 de março de 2019 - Comissão Eleitora 


