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Ata da Plenária Extraordinária nº. 449/2019 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 14 de Maio de 2019. 3 

 4 

 Às nove horas, do dia quatorze de Maio de dois mil e dezenove, deu-se início à 5 

Plenária Extraordinária nº 449, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 6 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada na Sala de Reuniões do 11º andar, no Centro 7 

Administrativo Fernando Ferrari, Av. Borges de Medeiros n° 1501, Porto Alegre, estando 8 

presentes os Conselheiros(as) do CEDICA/RS: Lúcia Flesch (USBEE), Mara Maria 9 

Valandro e Iara Almeida (SEDUC), Elói Gallon (Pastoral do Menor/CNBB), Patrícia Dias 10 

(PACRI), Eloide Marconi e Kaici Marcondes (FADERS), Elisandra Moreira (FPE), Simone 11 

Romanenco (SEC), Marta Gomes e Irene Antunes Boucinha (FASE/RS), Juçara 12 

Vendrusculo (SJCDH), Elser Quintana (ACPM – Federação), Maria da Graça Malaguez 13 

(FERGS), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), Marcelo da Silva (Federação das 14 

APAES), Ivonete Carvalho (DPGV/PC). Presente também: Greice Regina Knob (DPE), 15 

Sheila Aparecida Maia (Fórum DCA), Jefférson Gimenez (ACONTURS) e Júlia Silva de 16 

Almeida (CPA/RS). Ausência Justificada: BM e SEL. A Presidente do CEDICA/RS Lúcia 17 

Flesch, deu início à plenária colocando os assuntos a serem discutidos e passou a 18 

coordenação para a vice-presidente Mara, ficando trabalhando em assuntos da X 19 

Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente que acontece na próxima 20 

semana. Alteração da Lei de Criação do CEDICA: Foi realizada a leitura e discussão da 21 

Lei do Conselho encaminhada aos conselheiros com as alterações de texto proposta pela 22 

Comissão de Legislação e Normas e pelo Grupo de Trabalho constituído para este fim. 23 

Na plenária anterior foi discutido o Capítulo I, ficando em aberto a questão do CPA – 24 

Comitê de Participação de Adolescentes no CEDICA estar na lei do Conselho ou ter lei 25 

própria de criação. Foi consenso que o CPA deverá fazer parte da mesma lei em capítulo 26 

específico, tratando de todas as demandas que viabilize a participação dos adolescentes, 27 

como composição, processo de escolha, idade, bem como os recursos financeiros que 28 

serão custeados pela Secretaria na qual o CEDICA estiver vinculado ou do Fundo 29 

Estadual para a Criança e o Adolescente – FECA. Outro ponto amplamente discutido foi a 30 

composição governamental do CEDICA, optando-se por designar as áreas afins, como 31 

Direitos Humanos, Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, Cultura, 32 

Esporte e Lazer, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Planejamento e as Fundações. O 33 

CEDICA ficará vinculado à Secretaria de Estado responsável pela política de Direitos 34 

Humanos. Outro ponto discutido foi o processo eleitoral de composição da sociedade civil 35 

no CEDICA, realizada pelo Fórum DCA, que deverá ser concluída em tempo hábil até a 36 

quinta plenária anual. Foi incluído na lei que conselheiros(as) não sejam substituídos no 37 

final de mandato, nos últimos seis meses e que a presidência possa concluir o mandato, a 38 

não ser em caso de força maior, bem como que os conselheiros indicados  estejam 39 

atuando na área ligada à temática da criança e do adolescente. No final das discussões 40 

as alterações propostas foram aprovadas por unanimidade. Em anexo, a Lei do CEDICA 41 

com as alterações aprovadas na plenária. X Conferência Estadual dos Direitos da 42 

Criança e do Adolescente – resoluções e check list: A presidente Lúcia retomou a 43 

coordenação da plenária, tratando das demandas da Conferência, nos dias 21, 22 e 23 de 44 

maio, sendo que os conselheiros deverão estar na PUCRS na segunda-feira à tarde, dia 45 

20, para organização do espaço e dos materiais para a Conferência. Lúcia colocou que 46 

ela e a Juçara já estão em contato com a empresa responsável pela organização da 47 

Conferência para tratar de todas as demandas. Foram eleitos os Delegados Estaduais 48 

para a XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que serão 49 
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homologados na plenária final da X Conferência Estadual. Delegadas do segmento 50 

governamental: titulares: Mara Maria Valandro e Marta Nileni Alves Gomes, e suplentes: 51 

Juçara Vendrusculo e Ivonete Carvalho. Delegados do segmento da Sociedade Civil: 52 

titulares: Lúcia Flesch e Charles Pranke, e suplentes: Marcelo da Silva e Bernardete 53 

Macarini. O check list com as atividades que cada conselheiro ficará responsável será 54 

finalizada e encaminhada a todos os conselheiros e Comissão Organizadora da 55 

Conferência. Demandas da Plenária 448/2019: Tendo em vista o avançado da hora, a 56 

sala precisou ser liberada e a plenária foi concluída na sala do CEAS/RS, no 8º andar. 57 

Considerando que foi aprovado a nível federal a alteração do ECA, possibilitando que 58 

os(as) conselheiros(as) tutelares poderão ser candidatos(as) independentemente do 59 

período de mandato, com o processo de escolha em curso. Foi consenso alterar o artigo 60 

da Resolução nº 203 do CEDICA, que trata das orientações para o processo de escolha 61 

dos membros do Conselho Tutelar, quanto a recondução. A orientação do CEDICA será 62 

de que os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, poderão 63 

readequar os prazos no edital de escolha dos seus conselheiros(as), possibilitando a 64 

inscrição daqueles conselheiros(as) contemplados a partir da alteração do ECA, porém, 65 

com manutenção da data de escolha para o dia 6 de outubro deste ano. Foi colocado o 66 

questionamento do MP ao CEDICA com relação ao entendimento do número de até 5 67 

(cinco)  conselheiros(as) para serem votados por regional em Porto Alegre. Será 68 

informado que as regionais seguem o mesmo modelo dos demais municípios, 69 

contemplando 5 (cinco) conselheiros(as) titulares e 5 (cinco) conselheiros(as) suplentes. 70 

Nada mais havendo a tratar, eu Mara Maria Valandro, secretariando, lavrei a presente Ata 71 

que subscrevo juntamente com a presidente do CEDICA.    72 

                    73 
         Lúcia Flesch                                      Mara Maria Valandro                                                         74 

    Presidente do CEDICA/RS       Vice-Presidente do CEDICA/RS      
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LEI Nº 9.831 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993. 

(atualizada pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006) 

 

 

Disciplina e regulamenta o Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CEDICA/RS e autoriza a criação do Fundo 

para a Criança e do Adolescente – FECA/RS. 

 

 

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

  Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV da Constituição do Estado, 

que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 

 

  Art. 1º - O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CEDICA/RS, instituído pelo parágrafo 2º do Art. 260 da Constituição do 

Estado, é órgão público, normativo, deliberativo, formulador e controlador das políticas e das ações 

estaduais voltadas para crianças e adolescentes e gestor do Fundo Estadual para a Criança e o 

Adolescente – FECA/RS. 

 

CAPÍTULO I – DAS COMPETÊNCIAS DO CEDICA/RS 

  Art. 2º - Compete ao CEDICA/RS: 

  I – formular, deliberar e monitorar a política estadual de promoção, proteção e defesa 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente, bem como exercer o controle social das 

políticas públicas na área da infância e adolescência, ações de execução definindo prioridades, 

editando normas gerais, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos Arts. 87 e 88 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

  II – acompanhar a elaboração da proposta orçamentária do Estado, avaliando-a e propondo 

as modificações necessárias à consecução da política formulada, no tocante à sua área de atuação; 

  III – propor a elaboração e a reforma da legislação estadual pertinente ao segmento criança e 

adolescente, quando necessário; 

  IV – propor, deliberar e acompanhar o reordenamento institucional, fomentando ações de 

garantia da política de proteção integral sempre que se fizerem necessárias modificações nas 

estruturas públicas e privadas destinadas ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente 

(NR dada pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006, publicada no DOE em 15 de maio de 2006) 

alterar; 

  V – apoiar os Órgãos Governamentais e as Organizações da Sociedade Civil - OSC’s, 

objetivando a efetivação das normas, princípios e diretrizes estabelecidas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (NR dada pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006, publicada no DOE em 15 de 

maio de 2006) alterar; 
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  VI – atuar como instância de apoio e assessoramento, fortalecendo os Conselhos Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCAs para efetivação das políticas públicas. (NR 

dada pela Lei nº 12.484, de 12 de maio de 2006, publicada no DOE em 15 de maio de 2006) alterar; 

 

  VII – manter intercâmbios e convênios com organizações públicas e privadas de âmbito 

nacional e/ou internacional, visando a difusão, promoção, proteção e defesa dos direitos da criança 

e do adolescente; 

  VIII – promover e apoiar a realização de campanhas, eventos, estudos e pesquisas  relativos 

à infância e adolescência; aos direitos da  criança e do adolescente;  

  IX – fomentar a criação e manutenção de banco de dados sobre planos, programas, projetos, 

equipamentos sociais, serviços e demais demandas, serviços visando a promoção, proteção e defesa 

dos direitos da criança e do adolescente no em âmbito municipal, regional, estadual e nacional; 

  X – gerir o Fundo Estadual para a da Criança e do Adolescente – FECA/RS, fixando 

critérios para captação de recursos e sua aplicação dos mesmos; 

  XI elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, por votação de, no mínimo, dois terços dos 

seus membros (NR dada pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006, publicada no DOE em 15 de 

maio de 2006)alterar;  

  XII – sugerir estabelecer em conjunto com o Fórum Estadual dos Diretos da Criança e do 

Adolescente do Rio Grande do Sul – Fórum DCA/RS os procedimentos para a participação das 

Organizações da Sociedade Civil no processo eleitoral no processo eleitoral a eleição das 

Organizações da Sociedade Civil entidades não governamentais dao CEDICA, previstas nesta Lei. 

através por meio do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio Grande do 

Sul (Fórum DCA/RS) do Estado (NR dada pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006, publicada no 

DOE em 15 de maio de 2006)alterar;  

XIII – estimular e apoiar a formação permanente e continuada de todos os agentes do 

Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - SGDHCA, incluindo neste 

sistema das crianças e os adolescentes; 

  XIV – estimular e apoiar a participação de adolescentes nos espaços de controle social nas 

três esferas de governo, incluindo os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;  

XIV – sugerir os procedimentos para a eleição de representantes do segmento crianças e 

adolescentes ao CEDICA, conforme previsto nesta Lei. 

XV – criar e acompanhar o Comitê Consultivo de Participação de Adolescentes (CPA/RS) 

vinculado ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

XVI - fomentar e apoiar a criação de comitês de participação de adolescentes no âmbito dos 

Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente; 
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  Art. 3º - O CEDICA/RS compor-se-á de vinte e quatro duas organizações membros efetivos 

e seus respectivos suplentes que indicados, paritariamente, pelos órgãos públicos e entidades 

organizações da sociedade civil organizada no âmbito estadual, e quatro representantes do segmento 

criança e adolescentes, totalizando 28 membros (NR dada pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 

2006, publicada no DOE em 15 de maio de 2006). 

  

Art. 3° - O CEDICA/RS é composto, paritariamente, por 24 (vinte e quatro) conselheiros 

que representam 12 (doze) Organizações da Sociedade Civil e 12 (treze) Órgãos Governamentais.  

 

 Parágrafo 1º - Comporão o CEDICA/RS Conselho os seguintes órgãos e entidades 

governamentais: 

  I – Secretaria responsável pela gestão estadual da política de Assistência Social; 

  II – Fundação de Atendimento Sócio-Educativo – FASE/RS; 

  III – Secretaria responsável pela gestão estadual da política da Educação; 

  IV – Secretaria responsável pela gestão estadual da política da Saúde; 

  V – Procuradoria Geral do Estado;  

  VI – Defensoria Pública do Estado; 

  VII – Polícia Civil; 

  VIII – Brigada Militar;  

  IX – Fundação de Proteção Especial – FPERGS; 

  X – Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Política Pública para Portadores de 

Deficiência e Altas Habilidades – FADERS; 

  XI – Secretaria responsável pela gestão estadual da política da Cultura 

XII - Secretaria responsável pela gestão estadual da política de Direitos Humanos. 

(NR dada pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006, publicada no DOE em 15 de maio de 2006)   

 

  I - Secretaria de Estado a qual o CEDICA/RS está vinculado administrativamente;  

  II – Secretaria de Estado responsável pela gestão da política de Assistência Social; 

  III – Secretaria de Estado responsável pela gestão da política de Educação; 

  IV - Secretaria de Estado responsável pela gestão da política de Saúde; 

  V - Secretaria de Estado responsável pela gestão da política de Direitos Humanos; 

  VI - Secretaria de Estado responsável pela gestão da política de Cultura, Esporte e Lazer; 

VII - Secretaria de Estado responsável pela gestão da política de Esporte e Lazer; 

  VIII - Secretaria de Estado responsável pela gestão da política de Segurança Pública, 

garantindo a representação da Polícia Civil e Brigada Militar;   

IX - Secretaria de Estado responsável pela gestão da política de Planejamento; 

  X - Fundação de Proteção Especial do RS – FUNDAÇÃO PROTEÇÃO; 

  XI - Fundação de Atendimento Sócio-Educativo – FASE/RS; 

  XII - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Política Pública para Portadores de 

Deficiência e Altas Habilidades – FADERS; 

  XIII - Secretaria de Estado responsável pela gestão da política de Trabalho.  

XIII - Secretaria de Estado responsável pela gestão da política da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural. 
  
§ 1º O CEDICA/RS deverá estar vinculado à Secretaria de Estado responsável pela política de 

Direitos Humanos.  
 
§ 2º As representações de Estado que tiverem vinculadas a mais de uma secretaria, uma será titular 

e a outra suplente; 
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§ 3º A representação dos órgãos e entidades governamentais deverá ser de servidores que 

atuam na política da criança e do adolescente; 
 

em vinculadas a mais de uma secretaria, uma será titular e a outra suplente; 

 

  Parágrafo 2 § 4º - As entidades não governamentais Organizações da Sociedade Civil serão 

eleitas pelo Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do RS – Fórum DCA/RS, 

para mandato de dois anos, em plenária especialmente convocada para esse fim. e com 

acompanhamento de representante do Ministério Público convidado (NR dada pela Lei n° 12.484, 

de 12 de maio de 2006, publicada no DOE em 15 de maio de 2006). 

   

  Parágrafo 3 § 5º - Uma vez eleita, a Organização da Sociedade Civil entidade não 

governamental indicará, no prazo de dez dias, sob pena de exclusão, os nomes dos conselheiros, 

titular e suplente, que exercerão sua representação. (NR dada pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 

2006, publicada no DOE em 15 de maio de 2006). 

 

  Parágrafo 4 6º - O representante da organização da sociedade civil entidade não 

governamental que não se fizer presente, sem formalização da justificativa, a três reuniões 

plenárias, ordinárias ou extraordinárias consecutivas ou a cinco alternadas, perderá a representação, 

assumindo a entidade suplente (NR dada pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006, publicada no 

DOE em 15 de maio de 2006). 

 

Parágrafo 5 7º - O representante do órgão A entidade governamental que cujo representante 

não se fizer presente, sem formalização da justificativa, a três reuniões plenárias, ordinárias ou 

extraordinárias consecutivas ou a cinco alternadas, deverá ser substituído pelo órgão de origem 

(Parágrafo acrescentado pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006, publicada no DOE em 15 de 

maio de 2006) 

 

§ 8° - O processo eleitoral de representação das Organizações da Sociedade Civil será 

concluído até quinze dias antes da data da posse, previsto no § 3º, Art. 3º, bem como a indicação da 

representação do segmento governamental. 

§ 9° - As representações das Organizações da Sociedade Civil e dos Órgãos Governamentais 

deverão ser indicadas para mandato de dois anos, podendo ser reconduzidas ou substituídas. 

§ 10 - O encerramento do mandato ocorrerá na quinta plenária ordinária anual, a cada dois 

anos, quando será empossada a nova nominata de conselheiros e eleitos, presidente e vice-

presidente.  

§ 11 - Os conselheiros não poderão ser substituídos faltando um terço de mandato, salvo por 

motivos de força maior. 

 Art. 4º - O CEDICA/RS elegerá, entre seus membros, por maioria de dois terços, o 

Presidente e o Vice-Presidente, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. (NR dada 

pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006, publicada no DOE em 15 de maio de 2006). 

§ 1º - Parágrafo Único – O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas ausências e 

impedimentos e, no impedimento de ambos, convocar-se-á membros do CEDICA/RS, conforme 

disposição em seu Regimento Interno. 
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§ 2º - O conselheiro na função de presidente ou vice-presidente não poderá ser substituído 

antes da conclusão do seu mandato, salvo por motivos de força maior. 

 

 

CAPÍTULO III - DO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CEDICA-RS 

 

  Art. 5º - Cumpre à Secretaria a qual o Conselho estiver vinculada administrativamente 

providenciar disponibilizar infraestrutura, a alocação dos recursos humanos, e materiais, inclusive 

financeiros, necessários ao pleno funcionamento do CEDICA/RS.  

  Art. 6° - Parágrafo único– Junto à Presidência funcionará O CEDICA/RS conta com uma 

Secretaria Executiva, coordenada composta por uma Secretária Executiva de livre escolha do 

Conselho e equipe técnica de pelo menos 2 (dois) servidores do quadro do Estado de nível superior, 

bem como de pessoa de livre escolha do CEDICA/RS, com funções de apoio e execução. 

  Art. 6 7º - O Regimento Interno do CEDICA/RS estabelecerá sua estrutura e seu 

funcionamento. 

  Parágrafo único – (Parágrafo suprimido por força da Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006, 

publicada no DOE em 15 de maio de 2006). 

  Art. 7 8º - Os membros do CEDICA/RS não receberão qualquer tipo de remuneração, sendo  

o exercício da função de conselheiro será considerado de interesse público relevante. 

  § 1º – As despesas com transporte, passagem, estadia e alimentação inerentes à participação 

dos conselheiros da sociedade civil e governamental, titulares e/ou suplentes, em Reuniões 

Plenárias Ordinária e Extraordinária, Comissões, Conferências, Grupos de Trabalho e demais 

representações com convocação do Conselho, deverão ser ressarcidas com recursos previsto no 

Orçamento do Estado qual o CEDICA/RS está vinculado. 

§ 2º – O ressarcimento das despesas acima indicadas com transporte, passagem, estadia e 

alimentação, bem como o custeio das despesas inerentes à participação dos conselheiros, titulares 

ou suplentes, em Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinária, Comissões, Conferências, Grupos 

de Trabalho e demais representações com convocação do Conselho, não serão consideradas como 

remuneração (NR dada pela Lei n° 12.484, de 12 de maio de 2006, publicada no DOE em 15 de maio de 

2006). 

 

  Art. 8 9º - As decisões do CEDICA/RS, tomadas em forma de resoluções, uma vez 

publicadas no Diário Oficial do Estado, são de natureza cogente para todos os órgãos da 

Administração Pública Estadual, tanto direta como indireta. 

 

  Art. 9º  10 - O Poder Executivo, criará e manterá o Fundo Estadual para a Criança e o 

Adolescente, previsto no aArt. 88, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.   

 

Parágrafo único – O CEDICA/RS é o gestor do Fundo, sendo que a A forma de captação e 

aplicação dos recursos ficam vinculadas as deliberações deste Conselho, nos termos da legislação 

vigente. e sua aplicação ficam vinculadas às decisões do CEDICA.  

   

Art. 10 11 – O CEDICA/RS, através de seus membros, deliberará acerca da criação de 

Comissões Especiais ou Grupos de Trabalho provisórios, com objetivo de subsidiar as ações 

relevantes para a formulação da política pública para a defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 
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CAPÍTULO IV – DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CPA/RS 
 

Art. 12 - O Comitê de Participação de Adolescente é um órgão colegiado, de caráter 

consultivo, formado por adolescentes indicados no âmbito dos espaços de participação de 

adolescentes nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como por 

participantes de grupos sociais diversos. 

 

Art. 13 - A composição do CPA/RS, será formada por: 36 (trinta e seis) adolescentes, sendo 

4 (quatro) de CMDCA de cada uma das 9 (nove) Regiões Funcionais dos Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento do RS – COREDE (conforme ANEXO I); e 12 (doze) adolescentes de grupos 

sociais diversos, (povos indígenas, ciganos, negros, quilombolas, matrizes africanas, ribeirinhos, 

pessoa com deficiência, LGBT, migrantes), adolescentes em acolhimento institucional, em 

cumprimento de medidas socioeducativas e por representação do Estado do RS selecionado em 

edital próprio do CONANDA. 

 

Art. 14 - As despesas para manutenção do CPA/RS serão custeadas pela Secretaria a qual o 

CEDICA/RS estiver vinculado e pelo Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente  - FECA/RS.  

 

Art. 15 - Poderão participar do CPA/RS àqueles que tenham entre 12 e 16 anos até a data de 

lançamento do processo de escolha. 

 

Art. 16 - Os processos de seleção dos membros do CPA/RS deverão prever a indicação de 

membros substitutos a serem designados para composição do Comitê em caso de vacância. 

Art. 17 - Os membros do CPA/RS serão renovados a cada 2 (dois) anos, junto com a 

renovação da gestão do CEDICA/RS, com direito a uma recondução. 

Art. 18 - O CPA/RS será acompanhado por uma assessoria pedagógica em todas as suas 

ações, com recursos da Secretaria a qual o CEDICA/RS estiver vinculado e Fundo Estadual para a 

Criança e o Adolescente - FECA/RS. 

  Art. 11 19 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

  Art. 12 20 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 33.642, de 

20 de agosto de 1990. 

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 03 de maço de 2011. 

 

EDUARDO LEITE ALCEU COLLARES 
Governador do Estado 

 

 CATARINA Geraldo Nogueira da Gama 

Secretário de Estado da Justiça, Do Trabalho e da 

Cidadania e Dos Direitos Humanos 
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 Orion Herter Cabral 

Secretário de Estado da Fazenda 

 
Registre-se e Publique-se. 

 Sérgio José Porto 

Chefe da Casa Civil. 

LEGENDA: Em PRETO: texto original da Lei 

                     Em VERMELHO: revisado pela Comissão de Legislação e Normas 

Em AZUL: revisado pelo GT DE Revisão da Lei 

Em VERDE: texto retirado da proposta de Regimento do CPA 

Com tarja AMARELA: texto para ser REVISADO pelo pleno  

Com tarja AZUL, PROPOSTA DE exclusão  

 

 

                    


