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Ata da Plenária Ordinária nº. 453/2019 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 30 de julho de 2019. 3 

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

Ordinária nº 453, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 5 

CEDICA/RS, realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na sala de reuniões do 6 

11° andar, Av. Borges de Medeiros n° 1501, Porto Alegre, estando presentes os 7 

Conselheiros(as) do CEDICA/RS: Cleci Martins (SES), Cláudia Alfama (FADERS), Elser 8 

Quintana (Federação - ACPM), Shamir Haim e Maria da Graça Malaguez (FERGS), Irene 9 

Boucinha (FASE), Araci Moura e Mara Maria Valandro (SEDUC), Patrícia Dias (PACRI), 10 

Nair Souza (FEAPAES), Jéssika Ferreira (CRESS), Charles Pranke (AMENCAR), Luisa 11 

Maciel (SEDAC), Lúcia Flesch (USBEE), Christiane Garcia (FPE), Déborah Rodrigues 12 

(DPE), Elói Gallon (CNBB), Caroline Sérgio (OAB), Lisiane Costa (UBEA), Juliana 13 

Azevedo (SJCDH). Presentes também: Francisco Geovani de Sousa, Consuelo Garcia 14 

(AMENCAR), Cíntia Bonder (SJCDH), Claudia Flores (SEDUC). Ausência Justificada: 15 

SEC e Polícia Civil (manhã). A plenária iniciou com a apresentação dos relatórios 16 

parciais das regiões funcionais (RF) 1, 3, 6 e 7 do Projeto: “Pesquisa, Assessoramento e 17 

Capacitação em vista do fortalecimento de Conselhos Municipais de Direitos de Crianças 18 

e Adolescentes e Conselhos Tutelares no RS”. O representante da Amencar Everton 19 

realizou uma breve apresentação do projeto para os novos conselheiros. Informou que em 20 

janeiro de 2019 encerraram a coleta de dados em sete regiões funcionais e que está 21 

faltando uma rota da RF 8 e a RF 9. Realizou a apresentação dos dados parciais 22 

referente ao perfil dos(as) Conselheiros(as) Municipais de Direitos da Criança e do 23 

Adolescente. Os questionários foram aplicados em todos os 70 municípios da RF 1 em 24 

110 conselheiros; 46 dos 49 municípios da RF3 em 68 conselheiros; todos os 20 25 

municípios da RF6 em 44 conselheiros; e 76 dos 77 municípios da RF 7 em 155 26 

conselheiros. Foi informado que se tentou aplicar os questionários em pelos 2 27 

conselheiros de cada CMDCA, respeitando a paridade, mas nem sempre essa regra foi 28 

validada. Ao que foi questionado o papel da assessoria em situações como essa, ao que 29 

o pesquisador José Carlos Sturza afirmou que “o projeto pouco fez em assessoria”. Ao 30 

que a conselheira Jéssika apontou que os dados informados sobre o assessoramento 31 

apresentaram fragilidade. O pesquisador José Carlos Sturza realizou a apresentação dos 32 

dados parciais da gestão dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 33 

Adolescente. A presidente Lúcia retomou o questionamento referente ao assessoramento 34 

realizado pelo projeto, se conseguiu orientar de forma efetiva os conselheiros de direitos. 35 

Ao que Sturza informou que as orientações foram dadas, mas de forma limitada. A 36 

diretora do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, Cíntia orientou que fosse 37 

realizada a estratificação dos dados pelo porte dos municípios. Sturza solicitou que a 38 

demanda fosse encaminhada a equipe para verificarem se é viável a possibilidade. Sobre 39 

a alternância entre a sociedade civil e governo na presidência dos COMDICAs, foi 40 

apontada a necessidade de verificar qual prepondera. Identificou-se que em relação à 41 

formação continuada entre 60 a 83,7% dos municípios dessas quatro regiões funcionais 42 

não possui, o que denota a necessidade de retomar discussões referentes à escola de 43 

conselhos no RS. O pesquisador informou que em relação aos planos temáticos, 44 

conforme apontamento do parecer de outubro de 2018, estão recoletando dados. Cerca 45 

de 30% responderam até o momento. Em virtude da relevância da discussão e dos 46 

questionamentos evocados foram apresentados dados de apenas dois dos cinco 47 

questionários no turno da manhã. Para tanto, a instituição se predispôs a permanecer no 48 
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turno da tarde para finalizar a apresentação.  Encerrando a manhã, a presidente Lúcia 49 

informou que por motivos de saúde, a coordenadora da Comissão Intersetorial do Plano 50 

Estadual de Conivência Familiar e Comunitária, Mariele, não conseguirá apresentar o 51 

Status do referido Plano nesta plenária. Presentes na parte da Tarde: Mara Maria 52 

Valandro (SEDUC), Jéssica Ferreira (CRESS), Nair Souza (FEAPAES), Patrícia Dias e 53 

Alana Pereira (PACRI), Maria da Graça (FERGS), Irene Boucinha (FASE), Elser Quintana 54 

(ACPM), Cláudia Alfama (FADERS), Elói Gallon (CNBB), Juliana Azevedo (SJCDH), 55 

Christiane Garcia (FPE), Charles Pranke (AMENCAR), Déborah Rodrigues (DPE), 56 

Verônica Bocchese (PGE), Cleci Martins (SES), Lúcia Flesch (USBEE), Lisiane Costa 57 

(UBEA), Sônia Dallgna (DPGV), Caroline Sérgio (OAB). Presentes também: Luciano 58 

Simões e Júlia Almeida (CPA), Daniela Seixas (acompanhante CPA), Cíntia Bonder 59 

(SJCDH), Francisco Geovani de Sousa (AMENCAR). A tarde foi iniciada com a 60 

apresentação dos dados parciais sobre o perfil dos Conselheiros Tutelares, seguida dos 61 

Conselhos Tutelares. Foram coletados dados de 258 conselheiros tutelares dos 70 62 

municípios da RF1; 180 conselheiros de 49 dos 50 municípios da RF3; 73 conselheiros 63 

dos 20 municípios da RF6 e 296 conselheiros dos 77 municípios da RF7. Após a 64 

apresentação dos dados, identificou-se que não há dado coletado em relação à 65 

experiência anterior do conselheiro com crianças e adolescentes, embora esse dado 66 

apareça no questionário sobre o Conselho Tutelar. Em relação a esse órgão então, foram 67 

coletados dados de 69 dos 70 municípios da RF 1 referente a 86 Conselhos Tutelares; de 68 

49 municípios da RF3 referente à 50 Conselhos Tutelares; dos 20 Conselhos Tutelares da 69 

RF6; e de 76 municípios dos 77 da RF7 referente a 76 Conselhos Tutelares. Realizou-se 70 

o questionamento se seria possível realizar o cruzamento de dados entre a estrutura de 71 

RH e salário dos conselheiros. A presidente Lúcia solicitou a relação dos municípios que 72 

possuem número menor de cinco conselheiros tutelares no colegiado. Em seguida, foi 73 

realizada a apresentação dos dados parciais sobre os Fundos para Infância e 74 

Adolescência. Dos 70 municípios da RF1, 49 tem Fundo, 7 estão inativos, 1 não foi 75 

pesquisado, e 13 não tem; dos 42 municípios da RF 3, 32 tem fundo e 17 estão inativos; 76 

dos 20 municípios da RF6, 16 tem Fundo e 4 não tem; e dos 77 municípios da RF7, 62 77 

tem Fundo, 1 é inativo, 1 não foi pesquisado e 13 não tem. A presidente solicitou relação 78 

dos CMDCAs, cujos recursos do fundo foram utilizados para manutenção do Conselho 79 

Tutelar para incidência. Na sequência, o coordenador do projeto Francisco Giovane 80 

apresentou a proposta para continuação do projeto. A previsão de realização seria de seis 81 

semanas, iniciando no dia 05 de agosto e finalizando em 13 de setembro, ocorrendo três 82 

seminários em agosto, dois em setembro e um estadual em novembro para apresentar o 83 

relatório final. Lúcia questionou se as outras RFs já estão com a análise de dados 84 

finalizadas e se seria possível executar está análise até o seminário de novembro. Sturza 85 

respondeu que conseguem finalizar até novembro a revisão ortográfica e entregar o 86 

relatório final até a segunda quinzena de dezembro. Jéssika questionou se irão relacionar 87 

os dados coletados com os serviços fornecidos pelos municípios. Foi informado que está 88 

demanda não está no objeto do projeto e não há tempo hábil para executar. Lúcia 89 

indagou se a terceira e quarta parcela darão conta de finalizar o projeto. Francisco 90 

informou que será possível concluir o projeto, porém se não conseguirem retomar no mês 91 

de agosto, a execução do projeto ficará prejudicada. O conselheiro Charles informou que 92 

terão dificuldades na execução, mas darão conta de concluir. Lúcia agradeceu a 93 

disponibilidade dos representantes da Amencar em permanecer no turno da tarde e 94 

informou que as deliberações serão encaminhadas posteriormente a instituição. Lúcia 95 

solicitou sugestões de encaminhamentos para a realização do parecer de execução do 96 
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projeto. Conselheira Mara manifestou que se deve deliberar por parecer de conclusão do 97 

projeto, ao que vários conselheiros apontaram haver necessidade de maior tempo pois é 98 

necessário voltar aos documentos da parceria para escrever um parecer. Charles ainda 99 

informou que a diferença financeira apontada pela CAGE foi sanada hoje. Conselheira 100 

Irene manifestou que foi positiva a apresentação dos dados da pesquisa. Ao que a 101 

conselheira Lisiane problematizou que a metodologia de pesquisa foi uma escolha da 102 

instituição, pois o edital solicitava apenas assessoria e capacitação. E sugeriu que fosse 103 

realizada uma discussão pelas comissões e após a construção de um parecer. 104 

Encaminhamento: Cada comissão irá estudar e realizar um parecer sobre a execução do 105 

projeto e em plenária se construirá um parecer final no dia 05 de agosto, das 13h30 às 106 

17h30, o que foi aprovado por unanimidade. Após questionamentos de alguns 107 

conselheiros, Charles informou que irá se abster da discussão e construção do parecer, 108 

pois não seria ético deliberar em causa própria. A presidente Lúcia sinaliza que em virtude 109 

do adiantado da hora, será necessário inverter pontos de pauta, pois não é mais possível 110 

adiar a discussão da minuta de manifesto e realizar a divisão das representações fixas do 111 

CEDICA/RS, o que todos concordaram. Minuta Manifesto de Repúdio contra a 112 

extinção dos Colegiados Nacionais: Na sequência, Lúcia realizou a leitura da minuta e 113 

apresentou os apontamentos realizados pelo Fórum Estadual dos Direitos da Criança e 114 

do Adolescente, em relação a pequenos ajustes. Em votação: 16 votos favoráveis e uma 115 

abstenção. O manifesto deverá ser publicizado nas redes sociais e encaminhado para a 116 

rede de contatos do CEDICA/RS, ao Conanda, ao Ministério da Mulher, da Família e dos 117 

Direitos Humanos. Representações do CEDICA/RS: Ficou acordado as seguintes 118 

representações: Fórum Permanente Socieducativo – Titular: Sônia (DPGV/PC) e 119 

Suplente: Alessandra ou Cláudia (FADERS). Conselho Fiscal da FASE – Titular: Caroline 120 

(AOB/RS) e Suplente: Elser (ACPM Federação). Fórum Estadual de Prevenção e 121 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador (FEPETI) – 122 

Titular: Maria da Graça (FERGS) e Suplente: Juliana (SJCDH). Fórum Gaúcho de 123 

Aprendizagem Profissional (FOGAP) – Titular: Charles (AMENCAR). Comitê Estadual de 124 

Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes – Titular: Sônia 125 

(DPGV/PC) e Suplente: Patrícia (PACRI). Fórum Permanente de Prevenção à Venda e ao 126 

Consumo de Bebidas Alcoólicas por Crianças e Adolescentes – Titular: Ivonete 127 

(DPGV/PC) e Suplente: Mara (SEDUC). Grupo Permanente de Acompanhamento da 128 

Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de 129 

Internação e Internação Provisória – Titular: Marta (FASE) e Suplente: Cleci (SES). 130 

Comitê Intersetorial de Convivência Familiar e Comunitária – Titular: Lúcia (USBEE) e 131 

Suplente: Simone (SEC). Comitê Gestor do Sistema de Informação da Infâcia e 132 

Adolescência- Módulo Conselho Tutelar – Titular: Ivonete (DPGV/PC) e Suplente: Marta 133 

(FASE). FICAI/MP – Titular: Ivonete (DGV/PC)  e Suplente: Juliana (SLCDH). Grupo de 134 

Trabalho para construir uma Nota Técnica do Pré-Natal para gestantes privadas de 135 

liberdade – Titular Jéssika (CRESS/10ªRegião) e Suplente: Déborah (DPE). Antes do 136 

encerramento da plenária, a presidente colocou algumas demandas que surgiram após a 137 

convocatória como questionamento da SJCDH para realização de edital FECA em 2019, 138 

pois a comissão precisa ser nomeada, o que requer algum tempo. Então, sugeriu que 139 

fosse definida a construção de edital ainda em 2019, o que foi aprovado por unanimidade,  140 

Lúcia (USBEE) e Verônica (PGE) irão compor a Comissão de Elaboração do Edital FECA. 141 

Foi apresentada também a solicitação de autorização do uso da logo do CEDICA em 142 

camisetas que fazem parte do Termo de Colaboração - FPE n° 1942/2018 FECA. A 143 

autorização foi aprovada por unanimidade. Lúcia informou que alguns municípios estão 144 
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solicitando ampliação de prazo para a realização do Plano Decenal. A discussão será 145 

retomada na próxima plenária ordinária. Foi discutida a solicitação do SICREDI em 146 

apresentar o Programa Educacional Cooperativas Escolares, cuja apresentação foi 147 

deliberada para a plenária ordinária de agosto. Nada mais havendo a constar, eu Thanise 148 

Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a presidente. 149 

 150 

 151 

 152 

 153 

                                                 154 
        Thanise Falcão                                                                      Lúcia Flesch 155 

Secretária do CEDICA/RS                                                   Presidente do CEDICA/RS 156 

             157 


