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Ata da Plenária Ordinária nº. 450/2019 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 28 de Maio de 2019. 3 

 Às onze horas, do dia vinte e cinco de Maio de dois mil e dezenove, deu-se início à 4 

Plenária ordinária nº 450, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 5 

– CEDICA/RS, realizada no Espaço da Convergência da Assembleia Legislativa do 6 

Estado do Rio Grande do Sul, Praça Marechal Deodoro, n° 101 - Centro Histórico, Porto 7 

Alegre, estando presentes os Conselheiros(as) do CEDICA/RS: Lúcia Flesch (USBEE), 8 

Mara Maria Valandro e Iara Almeida (SEDUC), Elói Gallon e Mariza Alberton (Pastoral do 9 

Menor/CNBB), Patrícia Dias (PACRI), Eloide Marconi e Kaici Marcondes (FADERS), 10 

Elisandra Moreira (FPE), Simone Romanenco (SEC), Caroline Ribas Sérgio (OAB/RS), 11 

Elisandra Nunes Moreira (FPE), Marta Nileni Gomes (FASE/RS), Juçara Vendrúsculo e 12 

Juliana Azevedo (SJCDH), Elser Ernani (Federação-ACPM), Verônica Bocchese (PGE), 13 

Maria da Graça Malaguez (FERGS), Charles Roberto Pranke (AMENCAR) e Rosângela 14 

Moreira (SES). Presente também: Cintia Bonder (SJCDH/DDHC). Ausência 15 

Justificada: BM (manhã) e DPE. A Presidente Lúcia iniciou a plenária solicitando que as 16 

comissões enviassem o relatório, por e-mail até a próxima semana, sobre o trabalho 17 

realizado e pendências para a próxima gestão, sob o qual trabalharam na manhã deste 18 

dia. Em seguida conduziu um momento de avaliação da X Conferência Estadual dos 19 

Direitos da Criança e do Adolescente. Avaliação da Conferência: A conselheira Maria da 20 

Graça informou que o guarda malas recebeu quase 200 volumes e que não houve 21 

problemas ou reclamações, somente agradecimentos pelo espaço para receber as malas. 22 

A Oficina sobre Valorização da Vida recebeu poucas pessoas, destacou a condução da 23 

empresa ASCOMP. Charles: O processo fluiu com tranquilidade, estava bem organizado. 24 

Informou que esteve circulando em várias tarefas. Elói: Destacou que adultos, não podem 25 

insuflar confrontos entre adolescentes, como houve na plenária final. Sobre as propostas: 26 

embora tenha trabalhado na sistematização, algumas propostas não eram de fato 27 

propostas, sugeriu que o CEDICA/RS trabalhasse está questão com os municípios para o 28 

próximo processo de conferências. Simone: Sugeriu que na sistematização, as propostas 29 

dos municípios fossem melhores tríadas, pensar em orientações mais operacionais. 30 

Instigar o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA a 31 

esclarecer no documento orientador, o que é uma proposta. No grupo de sistematização 32 

faltou tempo para trabalhar com os adolescentes. Sobre a escolha do segmento 33 

adolescente: faltou orientação quanto a forma de escolha dos delegados no segmento. A 34 

votação foi apenas entre os que manifestaram interesse, e deveria ter contemplado a 35 

participação de todos. O Governo conseguiu honrar com a realização da conferência. 36 

Agradecimento especial à pessoa da Juçara. Mariza: Apresentações deram colorido à 37 

Conferência. Considerou o tempo de sistematização insuficiente para organização. 38 

Sugeriu que os municípios tivessem um melhor preparo para organização das propostas, 39 

faltou saber identificar o que é proposta por nível. Sobre a Plenária final: apresentação da 40 

sistematização ocorreu de forma corrida. Sobre as oficinas: o público ficou satisfeito com 41 

as oficinas. Participou da oficina sobre o papel dos Conselhos Municipais dos Direitos da 42 

Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, que foi a primeira a ser preenchida as 43 

vagas. Da oficina, destacou que algumas questões necessitam ser retomadas com os 44 

municípios acerca das atribuições dos conselheiros de direitos e tutelares. Observou que 45 

as delegações ficaram incomodadas com a impossibilidade de participar como delegado 46 

sem a presença de delegado adolescente. Rosângela: Sugeriu que fosse realizada uma 47 

capacitação sobre a sistematização, para a próxima conferência. Sobre a oficina que 48 
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tratou sobre a Lei da Escuta Especializada e depoimento especial, considera necessário 49 

um estudo sobre o entendimento do papel da rede em relação à lei, pois o Ministério 50 

Público e a rede possuem posicionamentos diferentes sobre o tema. Luciano: Relatou que 51 

foi uma experiência única e que foi sua primeira vez em uma conferência. Achou 52 

interessante deixar para os adolescentes organizar os grupos, para trabalharem sua 53 

independência. Juliana: Relatou que foi sua primeira vez em conferência estadual. 54 

Sugeriu que tivesse mais de uma vaga na secretaria da conferência e que as tarefas 55 

fossem melhores divididas, pois a demanda é muito grande. Sobre a sistematização final: 56 

os eixos não vieram sistematizados de todos os grupos, pensar em quem fará a redação 57 

final. Sobre a oficina do plano decenal:  participaram 23 pessoas de diversos municípios. 58 

O plano precisa entrar na pauta para os Conselhos Municipais. Elisandra: todo processo 59 

foi emocionante. Sugeriu que fosse administrado melhor os ruídos nas escolhas de 60 

delegados. Sobre a organização: reorganizar a divisão de tarefas. Patrícia: auxiliou um 61 

pouco em diversas atividades. Esperava um número maior de participantes. O 62 

credenciamento foi complicado, houve divergência nas falas da comissão e 63 

credenciadores. Faltaram os coordenadores e relatores na sistematização. Na escolha 64 

dos delegados adolescentes, faltou participação de conselheiros do CEDICA/RS para 65 

auxiliar na escolha dos delegados. Eloide: Foi um processo grandioso. Sentiu falta de um 66 

número maior de colaboradores. A Acessibilidade foi garantida e sempre levada em 67 

conta. A oficina que participou foi muito boa, porém houve pouca adesão, só 8 pessoas. 68 

Repensar o número de oficinas. Faltou adesão do colegiado como um todo, mas todos os 69 

presentes estavam unidos. Caroline: Auxiliou no credenciamento de autoridades e oficina 70 

do Plano de Convivência Familiar e Comunitária, a experiência foi enriquecedora. Iara: As 71 

sistematizações nos grupos de trabalho tiveram um tempo curto. Sugeriu que os grupos 72 

de trabalho sobre os eixos e as oficinas fossem em dias diferentes. Informou que recebeu 73 

vários elogios sobre a organização do evento. Parabenizou a presidência e secretaria 74 

executiva. Marta – Parabenizou a presidência e secretaria executiva. Avaliou que houve 75 

falhas da comissão organizadora da conferência na distribuição das tarefas. Sobre o CPA: 76 

Julia se sentiu sobrecarregada, houve conflito entre os adolescentes do CPA. Realizaram 77 

círculo restaurativo no final do segundo dia e novas combinações. Sugeriu que tivesse 78 

mais espaço para os adolescentes conversarem. A conferência deu um fôlego para 79 

continuidade do trabalho. Achou desnecessária a briga dos adolescentes na plenária final. 80 

Juçara: Agradeceu os conselheiros e comissão organizadora da conferência. Relatou que, 81 

já participou de outras conferências, mas foi sua primeira vez em conferência da criança e 82 

do adolescente e que foi um grande aprendizado. Recebeu relatos positivos dos 83 

participantes. Diretora Cíntia: Ficou emocionada com a participação e auxilio das pessoas 84 

que não estão mais no departamento. Achou o evento maravilhoso, acolhida com 85 

malabares, abraços e música. Parabenizou a equipe do Departamento dos Direitos 86 

Humanos e Cidadania, os conselheiros e voluntários. Mara: Informou que acompanhou o 87 

segmento adolescente na escolha dos delegados. Houve um pouco de imaturidade no 88 

grupo do CPA/RS na condução desta etapa. O processo teve um crescimento em relação 89 

a organização da conferência anterior. Ressaltou a dedicação da Juliana, Juçara e 90 

Thanise. Avaliou o evento como organizado e que tropeços sempre acontecem. Lúcia: 91 

Destacou que se tivesse havido a participação efetiva de todos os conselheiros, não 92 

haveria sobrecarga de tarefas. Avaliou que alguns conselheiros não possuem a 93 

compreensão do que é um processo conferencial. Em relação ao credenciamento, 94 

sempre há tumulto, mas poderíamos repensar o modo de fazê-lo. Os municípios falharam 95 

ao não encaminhar a informação dos delegados titulares e suplentes, bem como a 96 
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alteração de substituição. Sobre a sistematização, houve falhas desde o início, embora o 97 

Trace tenha facilitado muito o processo. Para a próxima conferência a sistematização 98 

necessita ser repensada, os sistematizadores necessitam acompanhar todo o processo 99 

até a produção do texto final. Na escolha dos delegados por segmento ocorreram 100 

algumas falhas, pois não foi discutida em comissão, para o próximo ciclo será preciso 101 

pensar em uma capacitação para as pessoas farão a mediação desta etapa. Sentiu-se 102 

gratificada com as falas positivas sobre as apresentações teatrais e musicais, pois 103 

conferiu empenho pessoal para que lograssem êxito. Agradeceu a Fundação de 104 

Atendimento Socioeducativo do RS e o Instituto Leonardo Murialdo pela doação dos 105 

lanches. Reconheceu e agradeceu todo o esforço da Coordenadoria das Políticas 106 

Públicas para a Criança e o Adolescente, nas pessoas das conselheiras Juliana e Juçara, 107 

e também da equipe do DDHC, do STAFF da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 108 

Humanos principalmente na etapa do processo licitatório, à empresa ASCOMP e aos 109 

conselheiros e conselheiras que se disponibilizaram a estar presente além do horário 110 

estabelecido. Relatou ainda que se sentiu triste com a baixa adesão dos municípios na 111 

participação e em relação aos adolescentes sugere repensar a acolhida destes desde o 112 

início da conferência. Por fim, encerrou as atividades no turno da manhã solicitando que o 113 

horário de reinício trade fosse observado. Conselheiros do CEDICA/RS presentes no 114 

turno da tarde: Simone Romanenco (SEC), Eloide Marconi e Kaici de Carvalho 115 

(FADERS), Patrícia Dias (PACRI), Caroline Ribas Sérgio e Letícia Magalhães (OAB/RS), 116 

Elisandra Moreira (FPE), Marta Gomes (FASE/RS), Charles Pranke (AMENCAR), Maria 117 

da Graça Malaguez (FERGS), Elser Quintana (Federação – ACPM), Elói Gallon (Pastoral 118 

do Menor/CNBB), Nair de Souza (FEAPAES/RS), Cleci Martins (SES), Lúcia Flesch 119 

(USBEE), Sônia Maria Dall’Igna (DPGV/PC), Iara de Almeida e Mara Maria Valandro 120 

(SEDUC). Presentes também: Edna Aparecida Alegro (FENAPESTALOZZI) e Maria 121 

Jandira de Fraga (SESOMATR). Lúcia convidou as conselheiras Marta e Elisandra para 122 

conduzirem uma atividade diferenciada com o grupo, a que as conselheiras chamaram de 123 

Círculo de Celebração. Os conselheiros foram conduzidos a relatar como se sentiram ao 124 

longo desta gestão e convidados a compartilhar palavras/sentimentos que são 125 

necessários para o trabalho desenvolvido no CEDICA/RS. Ao final deste momento, a 126 

presidência da gestão 2017-2019, Lúcia e Mara, entregaram um mimo em agradecimento 127 

aos conselheiros e conselheiras que atuaram neste período. Além disso, o grupo ainda 128 

realizou uma homenagem à presidente Lúcia, pela passagem de seu aniversário. Em 129 

continuidade a plenária, a presidente retomou a importância do envio dos relatórios de 130 

trabalho e pendências de cada comissão e solicitou a vice-presidente Mara, que 131 

procedesse a leitura das atas. Em votação ata 445/19: Aprovada por unanimidade pelos 132 

16 conselheiros presentes. Ata 446/19: 13 votos favoráveis, 3 abstenções e nenhum voto 133 

contrário. Ata 447/19: 12 votos favoráveis, 5 abstenções e nenhum voto contrário. Ata 134 

448/19: 15 votos favoráveis, 2 abstenções e nenhum voto contrário. Ata 449/19: 14 votos 135 

favoráveis, 3 abstenções e nenhum voto contrário. Como não havia tempo hábil para 136 

realizar a discussão da Minuta de Manifesto de Repúdio contra a extinção dos Colegiados 137 

Nacionais, os 16 conselheiros presentes votaram a favor de deixar está pauta para a 138 

próxima plenária ordinária. Ao final das deliberações da gestão 2017-2019, a presidente 139 

solicitou vinte minutos de pausa para a organização da posse da nova gestão. Posse 140 

Gestão 2019/2021: Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, a 141 

presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio 142 

Grande do Sul, a Sra. Lúcia Flesch, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 143 

Estadual 9.831 de 19/02/1993 alterada pela Lei n° 12.484 de 12/05/2006 e pelo 144 
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Regimento Interno, dá posse aos conselheiros titulares e suplentes deste conselho, 145 

representantes das Organizações da Sociedade Civil, eleitas pelo Fórum Estadual dos 146 

Direitos da Criança e do Adolescente, para o mandato de dois anos e aos conselheiros 147 

representantes das Organizações Governamentais indicados para compor este conselho. 148 

Organizações da Sociedade Civil: Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente 149 

(AMENCAR) – Titular: Charles Roberto Pranke e Suplente: Nélio Schneider. Federação 150 

Estadual das APAES do RS (FEAPAES) – Titular: Marcelo da Silva e Suplente: Nair de 151 

Souza Ribeiro. Federação das Associações e Círculo de Pais e Mestres do RS (ACPM) – 152 

Titular: Elser Ernani Pedroso Quintana e Suplente: João Ivan Pogorzelski de Souza. 153 

Federação Espirita do RS (FERGS) – Titular: Maria da Graça Malaguez e Suplente: 154 

Shamir Rosa Haim. Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) – Titular: Agnaldo 155 

Engel Knevitz e Suplente: Jéssika Ferreira de Lima. Ordem dos Advogados do Brasil 156 

(OAB/RS) – Titular: Letícia da Silva Magalhães e Suplente: Caroline Ribas Sérgio. 157 

Pastoral do Menor/CNBB Sul 3 – Titular: Eloi Galllon e Suplente: Mariza Silveira Alberton. 158 

Sociedade de Educação e Caridade (SEC) – Titular: Simone Maria Pedott Romanenco e 159 

Suplente: Cristiane Laurentino Lessa. União Sul Brasileira de Educação e Ensino 160 

(USBEE) – Titular: Lúcia Flesch e Suplente: Carlos Alberto Mariani. União Brasileira de 161 

Educação e Assistência (UBEA/PUCRS) – Titular: Lisiane Costa dos Santos e Suplente: 162 

Sandro André Bobrzyk. Pastoral da Criança (PACRI) – Titular: Patrícia Gautério Dias e 163 

Suplente: Alana Rosane da Silva Pereira. Órgão Governamentais: Brigada Militar (BM) – 164 

Titular: Karine Pires Soares Brum e Suplente: Arlindo Weber de Oliveira. Polícia Civil 165 

(DPGV/PC) – Titular: Sônia Maria Dall’Igna e Suplente: Ivonete Carvalho. Defensoria 166 

Pública – Titular: Andreia Paz Rodriguez e Suplente: Deborah Kury Rodrigues. Fundação 167 

de Articulação e Desenvolvimento de Pliticas Públicas para PCD e PCAH no RS 168 

(FADERS) – Titular: Alexsandra Paz Araújo e Suplente: Cláudia Alfama. Fundação de 169 

Atendimento Socioeducativo (FASE) – Titular: Marta Nileni Alves Gomes e Suplente: Irene 170 

Antunes Boucinha. Fundação de Proteção Especial (FPE) – Titular: Fabiana Nascimento 171 

de Oliveira e Suplente: Christiane da Costa Garcia. Procuradoria Geral do Estado (PGE) -  172 

Titular: Verônica Azambuja Centeno Bocchese e Suplente: Priscila Tahisa Krause. 173 

Secretaria Estadual da Cultura (SEDAC) – Titular: Luísa Lacerda Maciel e Suplente: 174 

Denise Raquel Gress. Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) – Titular: Mara Maria 175 

Valandro e Suplente: Aracy Menezes de Moura. Secretaria da Justiça, Cidadania e 176 

Direitos Humanos (SJCDH) – Titular: Juçara Lucília Caovilla Vendrusculo e Suplente: 177 

Juliana Assis de Azevedo. Secretaria Estadual de Saúde (SES) – Titular: Rosangela 178 

Machado Moreira e Suplente: Cleci de Souza Lima. Em tempo, também participou deste 179 

ato o Secretário de Estado, Sr. José Antônio Junior Frozza Paladini, da Secretaria de 180 

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o qual deu posse à presidência eleita, por 181 

unanimidade, para gestão 2019/2021: Recondução da Presidente, Sra. Lúcia Flesch, 182 

representando a Sociedade Cívil; e Vice-presidente, Sra. Ivonete Carvalho, representando 183 

as Organizações Governamentais. Após as falas das autoridades presentes, a presidente 184 

eleita realizou os agradecimentos finais, encerrou a cerimônia de posse e convidou os 185 

presentes para o coquetel organizado pela Coordenadoria das Políticas Públicas para a 186 

Criança e o Adolescente do DDHC/SJCDH. Nada mais havendo a constar, eu Thanise 187 

Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a presidente. 188 

 189 

 190 
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                                   191 
        Thanise Falcão                                                                 Lúcia Flesch                 192 

Secretária do CEDICA/RS                                             Presidente do CEDICA/RS            193 
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