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Ata da Plenária Ordinária nº. 451/2019 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 25 de junho de 2019. 3 

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

Plenária ordinária nº 451, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 5 

– CEDICA/RS, realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, Auditório do 20° 6 

andar, à Av. Borges de Medeiros n° 1501, Porto Alegre, estando presentes os 7 

Conselheiros(as) do CEDICA/RS: Lúcia Flesch e Carlos Alberto Mariani (USBEE), 8 

Juçara Vendrusculo e Juliana de Azevedo (SJCDH), Agnaldo Knevitz e Jéssika de Lima 9 

(CRESSRS), Cleci Martins (SES), Marta Gomes (FASE/RS), Verônica Bocchese (PGE), 10 

Fabiana de Oliveira e Christiane Garcia (FPE), Luísa Maciel (SEDAC), Alexsandra Araujo 11 

(FADERS), Ivonete Carvalho (DPGV/PC), Mara Maria Valandro (SEDUC), Shamir Haim 12 

(FERGS), João Ivan de Souza e Elser Quintana (ACPM - federação), Patrícia Dias 13 

(PACRI), Lisiane dos Santos (UBEA/PUCRS), Nelio Schneider e Charles Pranke 14 

(AMENCAR). Presente também: Giovane Scherer (PUCRS) e Eva Loeni de Castilhos 15 

(FADERS). CPA: Luciano Matheus, Júlia de Almeida e Daniela Seixas (Acompanhante). 16 

Ausência Justificada: SEC e Pastoral do Menor - CNBB. A plenária iniciou com uma 17 

breve apresentação de algumas das instituições e órgãos que compõem o CEDICA/RS. 18 

Realizaram a apresentação a diretora-geral da Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania 19 

e Direitos Humanos Maria Fernanda Bermudez, a conselheira Karine Brum representando 20 

a Brigada Militar, Robson Zinn presidente da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo 21 

(FASE/RS), o conselheiro Charles Pranke representando a AMENCAR, conselheira Luísa 22 

Maciel representando a Secretaria de Estado da Cultura, representando a Fundação de 23 

Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com 24 

Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (FADERS) Eva Loeni de Castilhos, a conselheira 25 

Sônia Dall’Igna representando o Departamento Estadual de Proteção a Grupos 26 

Vulneráveis da Polícia Civil. Em razão do tempo, foi acordado que as apresentações 27 

seguiriam no turno da tarde. A presidente então convidou o Professor Dr. Giovane 28 

Scherer para proferir a palestra sobre “A importância do controle social nas políticas 29 

públicas para a infância e adolescência”. O professor realizou um uma breve 30 

contextualização histórica sobre a infância e a adolescência até os tempos atuais. 31 

Destacou dois desafios que considera essenciais neste momento para o controle social 32 

acerca do papel do Estado, quais sejam: o enfrentamento da destruição dos direitos da 33 

criança e do adolescente e a participação social de crianças e adolescentes na 34 

construção das políticas públicas. Os conselheiros realizaram uma breve discussão sobre 35 

a importância da palestra e da temática ao conselho. A presidente Lúcia agradeceu a 36 

pronta disponibilidade e participação do professor Giovane, informou que o material da 37 

palestra será disponibilizado por e-mail para os conselheiros e encerrou o expediente do 38 

turno da manhã. Presentes no turno da tarde: Juçara Vendrusculo e Juliana de Azevedo 39 

(SJCDH), Ivonete Carvalho (DPGV/PC), Verônica Bocchese (PGE), Christiane Garcia 40 

(FPE), Agnaldo Knevitz e Jéssika de Lima (CRESSRS), Charles Pranke (AMENCAR), 41 

Carlos Alberto Mariani e Lúcia Flesch (USBEE), Maria da Graça Malaguez (FERGS), 42 

Araci de Moura (SEDUC), Carolina Sérgio (OAB/RS), Patrícia Dias (PACRI), Marcelo da 43 

Silva (FEAPAES), Marta Gomes (FASE/RS), Cleci Martins (SES), Elser Quinta e João 44 

Ivan de Souza (ACPM – federação) e Lisiane dos Santos (UBEA/PUCRS). CPA: Luciano 45 

Matheus, Júlia de Almeida e Daniela Seixas (acompanhante). O turno da tarde foi 46 

iniciando com a apresentação, pelo conselheiro Agnaldo Knevitz, do Conselho Regional 47 

de Serviço Social da 10ª Região – CRESS/10ª Região. Na sequência, a conselheira Cleci 48 
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Martins realizou a apresentação dos programas executados pela Secretaria de Estado da 49 

Saúde. Ao final, a conselheira ainda problematizou que a apresentação das instituições 50 

poderia ser desdobrada em outras plenárias, ou mesmo as reuniões serem 51 

descentralizadas. Para tanto, ficou acordado que as demais apresentações serão 52 

realizadas na próxima Plenária Ordinária, devido a extensão da pauta. Após, a presidente 53 

realizou a apresentação do que é o Conselho, sua estrutura e as atribuições da 54 

secretaria-executiva, da presidência e das comissões técnico-operacionais e especiais, 55 

conforme Regimento Interno do CEDICA/RS. Em seguida, foi realizada uma breve 56 

apresentação das atribuições específicas de cada comissão e as instituições tiveram a 57 

oportunidade de manifestar interesse, definido suas composições, que foram dispostas de 58 

forma didática em um cartaz. As comissões ficaram compostas da seguinte forma: 59 

Políticas Públicas: FPE, FASE, PACRI e OAB. Orçamento e Fundos: SJCDH, SEDUC, 60 

CRESS/10ª Região e ACPM-Federação. Legislação e Normas: PGE, DPE, Pastoral do 61 

menor – CNBB e UBEA. Medidas Socioeducativas e de Proteção: FEAPAES, FADERS, 62 

SEC e SEDAC. Mobilização e Articulação: AMENCAR, FERGS, BM e SES. Especial de 63 

Acompanhamento do CPA/RS: FASE, UBEA, DPGV, USBEE, SJCDH, SES e AMENCAR.  64 

Para melhor organização das comissões será encaminhado, por e-mail, o relatório de 65 

atividades da comissão na gestão anterior. Na sequência das organizações referentes à 66 

organização e planejamento do Conselho, foi apresentada a planilha de representações 67 

do CEDICA, para o que ficou acordado que esta será enviada por e-mail, para que os 68 

conselheiros possam verificar suas afinidades com as pautas e disponibilidade. A 69 

presidente Lúcia falou da necessidade da elaboração de um plano de ação e aplicação do 70 

CEDICA para a gestão 2019-2021, e informou que a técnica responsável pelo FECA, 71 

relatou que é possível realizar um plano parcial somente para o segundo semestre de 72 

2019. Em virtude do adiantado da hora e da densidade da pauta, foi colocado em votação 73 

a realização de Plenária Extraordinária no dia 16 de julho, para finalização desta pauta. 74 

Em votação: aprovada com 12 votos favoráveis e 2 contrários. Em relação à Minuta do 75 

manifesto de repúdio contra a extinção dos Colegiados Nacionais, esta deverá ser 76 

discutida pelas comissões e ficará para ser debatida na próxima plenária. Por fim, o último 77 

assunto abordado nesta plenária foi a apresentação do projeto: “Pesquisa, 78 

Assessoramento e Capacitação em vista do fortalecimento de Conselhos Municipais de 79 

Direitos de Crianças e Adolescentes e Conselhos Tutelares no RS pela equipe do projeto, 80 

conduzida pelo conselheiro Charles Pranke, representante legal da instituição. O atual 81 

coordenador do projeto, sr. Francisco Giovani apresentou brevemente relatório sobre a 82 

execução do projeto desde outubro do ano passado e informou que ainda falta a 83 

realização de alguns seminários regionais e do seminário estadual. Após, os conselheiros 84 

novos solicitaram mais informações sobre o projeto, visto que entraram nesta gestão e os 85 

demais solicitaram retorno dos relatórios sobre as regiões, cujos dados foram 86 

apresentados na plenária de outubro de 2018. Os representantes da AMENCAR 87 

argumentaram que não realizaram uma apresentação, pois o tempo de fala era curto. A 88 

partir do exposto, foi deliberado que os dados das demais regiões funcionais executadas, 89 

após a plenária extraordinária de outubro passado, deverão ser apresentados na plenária 90 

extraordinária do dia 16/07, para fins de parecer de execução como solicita a instituição, 91 

visto que o repasse de recursos referente as últimas duas parcelas do recurso ainda não 92 

foram liberadas. Para tanto, deliberou-se também pelo encaminhamento dos documentos 93 

(Edital n° 02/2016 FECA/CEDICA/RS, Projeto aprovado, Plano de Trabalho, ofício de 94 

solicitação de liberação do recurso) que envolvem esta parceria, bem como o relatório do 95 

status do projeto apresentado nesta plenária e as apresentações que serão elaboradas 96 
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das regiões em falta. Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente 97 

ata, que subscrevo com a presidente. 98 

 99 

                                                 100 
        Thanise Falcão                                                                 Lúcia Flesch                 101 

Secretária do CEDICA/RS                                              Presidente do CEDICA/RS      102 


