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Ata da Plenária Extraordinária nº. 452/2019 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 16 de julho de 2019. 3 

 Às nove horas, do dia dezesseis de julho de dois mil e dezenove, deu-se início à 4 

Plenária Extraordinária nº 452, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

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

de reuniões do 11° andar, Av. Borges de Medeiros n° 1501, Porto Alegre, estando 7 

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

Vendrusculo e Juliana de Azevedo (SJCDH), Agnaldo Knevitz (CRESS/RS), Cleci Martins 9 

(SES), Simone Romanenco (SEC), Caroline Sérgio e Letícia Magalhães (OAB/RS), Marta 10 

Gomes (FASE/RS), Verônica Bocchese (PGE), Christiane Garcia (FPE), Eloi Gallon 11 

(Pastoral do Menor-CNBB), Déborah Rodrigues (DPE), Alexsandra Araujo (FADERS), 12 

Mara Maria Valandro (SEDUC), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Lisiane dos Santos 13 

(UBEA/PUCRS),Charles Pranke (AMENCAR). Presentes Também: João Manoel Costa, 14 

Roney de Assis, Consuelo Garcia, Francisco Geovani de Sousa, Everton de Oliveira, Ana 15 

Donia, Cristiane Faria e Juliana Napp (assessoria/AMENCAR). Ausência Justificada: 16 

PACRI, BM, FEAPAES. A plenária foi iniciada com reunião das comissões a partir dos 17 

encaminhamentos realizados na última plenária ordinária. Antes de prosseguir a plenária, 18 

a presidente solicitou auxílio para redação da ata, uma vez que a secretaria do Conselho, 19 

Thanise, está em férias. Conselheira Juliana auxiliará na coleta dos registros para 20 

elaboração da ata. Em seguida, passou a apresentação do relatório parcial de execução 21 

da parceria FPE 1821/2017, referente ao projeto: “Pesquisa, Assessoramento e 22 

Capacitação em vista do fortalecimento de Conselhos Municipais de Direitos de Crianças 23 

e Adolescentes e Conselhos Tutelares no RS”. A instituição informou que o levantamento 24 

dos dados foi realizado até o momento em 70,6% dos municípios, restando ainda 29,4% 25 

referente às regiões funcionais 8 e 9. Sobre a região 7, os dados foram coletados mas 26 

ainda não tabulados. Informaram que estão organizando um mapa georeferencial para 27 

repassar ao CEDICA com as informações de todos os conselhos municipais dos direitos 28 

da criança e do adolescente, cujos dados foram coletados. O coordenador relatou que, 29 

para a finalização do projeto ainda faltam ser realizados 20 roteiros de 5 dias cada, o que 30 

corresponde a mais ou menos 3 meses de trabalho de campo para coleta de dados, mais 31 

os seminários, a sistematização dos dados, catalogação e publicação. Mas não foram 32 

apresentados dados referentes às regiões, cujas coletas de dados foram finalizadas – 33 

regiões 1, 5, 6 e 7, correspondentes à pagamento da segunda parcela. A presidente 34 

relembra que o parecer de execução parcial, emitido por meio do ofício n° 256/2018 35 

(30/10/2018), tratou da liberação para a segunda parcela do recurso, com alguns 36 

apontamentos. Sobre esta parcela, a instituição executou o projeto até o final de abril. 37 

Contudo, não apresentou o relatório por etapa desenvolvida, conforme item 3.3 do Edital 38 

n° 02/2016 FECA/CEDICA/RS. Conselheiro Agnaldo manifestou que os dados 39 

apresentados são insuficientes para visualizar o andamento do projeto, pois a mesma não 40 

traz apontamento para a elaboração do parecer. O pesquisador Everton informa que não 41 

é possível realizar a apresentação dos dados em 1h, ao que a presidente retoma, que o 42 

tempo de apresentação foi acordado com a instituição na última plenária e que o próprio 43 

pesquisador informou que seria possível sistematizar os dados para apresentação nesta 44 

plenária. Conselheira Lisiane levantou questionamento quanto a finalização da parte que 45 

falta do projeto, se o recurso e o tempo previsto são suficientes para concluir o projeto, ao 46 

que o presidente da instituição e conselheiro do CEDICA, sr. Charles, respondeu que a 47 

Amencar terá de dar conta. O outro pesquisador, José Carlos Sturza, informou que é 48 
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possível, desde que o campo seja retomado, em última instância até meados de 49 

setembro. Na sequência, a conselheira da PGE, Verônica, questiona quanto à existência 50 

de tesoureiro na instituição para o saneamento das questões apontadas na prestação de 51 

contas pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE. Ao que a gestora das 52 

parcerias da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SJCDH e também 53 

conselheira do CEDICA, esclarece que os apontamentos referentes à prestação de 54 

contas da primeira parcela foram sanadas e diziam respeito à devolução de valores. E 55 

que sobre a segunda parcela, o apontamento foi para devolução do valor referente à 56 

aplicação, que deveria ter sido solicitado dentro do prazo e que a utilização deste valor 57 

não está clara. Ao que Charles contrapõe informando que tomaram conhecimento no 58 

neste dia sobre o apontamento da CAGE sobre a segunda parcela. Conselheira Simone 59 

aponta que, da forma como o relatório foi apresentado, não demonstra que o projeto foi 60 

executado de acordo com o plano de trabalho. Conselheira Marta inferiu que se tem 61 

conhecimento de que a instituição empenhou esforço para executar o projeto e que se 62 

reorganizou administrativamente, alterando a gestão. Ressaltou que este projeto pé um 63 

sonho do Conselho desde 2016, ainda na expectativa no diagnóstico para o plano 64 

decenal, e que é preciso chegar a um acordo. Ao que José Carlos concorda, que é 65 

necessário tentar aproveitar a pesquisa e Éverton retoma que a Amencar tem um banco 66 

de dados de todas as regiões já pesquisadas. A fim de propor encaminhamento, a 67 

presidente retoma que para a elaboração de parecer de execução há a necessidade de o 68 

colegiado visualizar o que foi executado com a segunda parcela do repasse e analisar o 69 

parecer da CAGE sobre a prestação de contas, a que o pleno tomou conhecimento nesta 70 

plenária. Ao que o pesquisador Éverton questiona se não é possível realiza uma 71 

apresentação dos dados como a realizada em outubro do ano passado. Conselheiro 72 

Agnaldo aponta que há um descolamento entre as questões administrativas e a parte 73 

técnica, que dê conta das etapas do projeto. Pois a execução orçamentária tem que ser 74 

casada com a execução técnica. Novamente a presidente retoma a falta de dados para 75 

elaboração de parecer, pois os mesmo não foram apresentados conforme acordado na 76 

plenária anterior e sugere como encaminhamento que os dados sejam apresentados na 77 

plenária ordinária do dia 30 de julho, das 9 às 12h, o que foi aprovado por unanimidade. 78 

Ficou informado que não será remetido ofício à instituição, somente e-mail informando o 79 

local. Na continuidade da pauta, foi colocada em discussão a Ata n°450/2019, aprovada 80 

com 14 votos favoráveis e 1 abstenção. Sobre a minuta de manifesto de repúdio contra a 81 

extinção dos colegiados nacionais, a presidente realiza breve contextualização e informa 82 

a realização do Encontro Nacional com os Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e 83 

do Adolescente, que será realizado em Brasília, na sede do Ministério da Família, da 84 

Mulher e dos Direitos Humanos nos dias 08 e 09 de agosto. Problematiza que este evento 85 

está sendo chamado de primeiro encontro dos conselhos estaduais, desconsiderando o 86 

processo histórico e que não foi recebida correspondência oficial sobre o evento. O ofício 87 

da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente foi 88 

encaminhado via WhatsApp pela conselheira do Conanda, que representa o RS e esteve 89 

acompanhando a X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente nos 90 

dias 21 a 23 de maio. Após larga discussão sobre a importância de participar deste 91 

encontro, bem com as implicações da não participação, deliberou-se pela participação do 92 

RS com delegação composta por quatro conselheiras, custeados com recursos do FECA, 93 

a saber: a presidência – Lúcia e Ivonete, mais a conselheira Maria da Graça e a 94 

conselheira Juliana, que identificará a possibilidade de realizar pagamento das suas 95 

despesas com recurso do FECA, uma vez que é a responsável pelo adiamento referente 96 
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ao Fundo Estadual. Na impossibilidade de participação da conselheira Juliana, colocaram-97 

se a disposição as conselheiras Juçara e Mara, sabendo que apenas uma ocupará a 98 

vaga, respeitando a paridade. Ainda sobre o manifesto, encaminhou-se, por unanimidade, 99 

uma força tarefa para a finalização deste pela comissão de gestores. Os gestores das 100 

comissões foram informados, a saber: Legislação e Normas – conselheira Lisiane 101 

(UBEA); Orçamento e Fundos – Juçara (SJCDH); Mobilização e Articulação – Maria da 102 

Graça (FERGS); Políticas Públicas – Marta (FASE) e Medidas Socioeducativas e de 103 

Proteção – Simone (SES). A vice-presidente informou que a cerimônia de relançamento 104 

do Programa Mais Garantias da Polícia Civil foi transferida para o dia 07 de agosto e o 105 

convite será encaminhado posteriormente. Nada mais havendo a constar, eu Lúcia 106 

Flesch, lavrei a presente ata redigida com contribuições da conselheira Juliana Azevedo, 107 

que segue assinada por mim e pela vice-presidente.  108 

                                                         109 
                  Lúcia Flesch                                                                Ivonete Carvalho                 110 

       Presidente do CEDICA/RS                                        Vice-Presidente do CEDICA/RS          111 



 

 

 

 

 
 

 


