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Ata da Plenária Extraordinária nº. 454/2019 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 05 de agosto de 2019. 3 

 Às quinze horas e trinta minutos, do dia cinco de agosto de dois mil e dezenove, 4 

deu-se início à Plenária Extraordinária nº 454, do Conselho Estadual dos Direitos da 5 

Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, realizada no Centro Administrativo Fernando 6 

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

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

Vendrusculo (SJCDH), Jéssika de Lima (CRESS/RS), Cleci Martins (SES), Simone 9 

Romanenco (SEC), Caroline Sérgio (OAB/RS), Verônica Bocchese (PGE), Christiane 10 

Garcia (FPE), Déborah Rodrigues (DPE), Alexsandra Araujo (FADERS), Mara Maria 11 

Valandro (SEDUC), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Lisiane dos Santos 12 

(UBEA/PUCRS), Charles Pranke (AMENCAR), Arlindo de Oliveira (BM), Elser Quintana 13 

(Federação – ACPM), Ivonete Carvalho (DPGV/PC) e Marcelo da Silva (FEAPAES). CPA: 14 

Júlia de Almeida. Ausência Justificada: PACRI e FASE. A plenária iniciou com a 15 

apresentação das discussões das comissões sobre a Parceria FPE n° 1821/2017 FECA. 16 

Comissão de Políticas Públicas: Solicitaram a apresentação do cronograma físico-17 

financeiro com os prazos da última fase da pesquisa. Apontaram que os dados 18 

apresentados foram mais quantitativos do que qualitativos, o que dificultou a avaliação 19 

das primeiras etapas da pesquisa. Comissão de Medidas Socioeducativas e de 20 

Proteção: A comissão realizou a discussão em conjunto com a comissão de Políticas 21 

Públicas. Solicitaram que a prestação de contas parcial fosse realizada para a liberação 22 

das próximas parcelas. Comissão de Orçamento e Fundos: Informaram que discutiram 23 

o projeto em geral, mas que focaram no financeiro. Solicitaram também a disponibilização 24 

do relatório físico-financeiro da execução do projeto. No que tange ao orçamento, 25 

entenderam que está de acordo com a execução, considerando que a prestação de 26 

contas foi aprovada. A conselheira Juçara informou que os conselheiros podem visualizar 27 

e acompanhar a parceria pelo portal FPE. Comissão de Articulação e Mobilização: 28 

Informaram que não foi fornecida a comprovação de presença dos seminários realizados, 29 

o que foi respondido que esses documentos estão no portal. Apontaram que o prazo de 30 

finalização do projeto é curto, para a conclusão das ações pendentes. Concluíram que o 31 

objetivo geral do projeto não está sendo contemplado em sua totalidade até o momento. 32 

Comissão de Legislação e Normas: Observaram que não houve citação de ficha de 33 

avaliação nos seminários e que o objeto do projeto foi alterado. O objeto inicial era coleta 34 

de dados e foi alterado para pesquisa, está alteração não passou pelo pleno. Foi 35 

solicitada a presença da representante da assessoria técnica Carla, para explicar o fluxo 36 

do processo. Carla informou que a assessoria técnica analisa a documentação, prazos e 37 

valores conforme os apontamentos do CEDICA. A conselheira Simone relatou que após 38 

cada região funcional ser concluída, deveriam ser apresentados os relatórios por etapas. 39 

Sugeriu que a próxima parcela fosse liberada, quando os 7 relatórios fossem entregues. 40 

Lúcia sugeriu que as questões sobre o cumprimento do plano de trabalho e objeto fossem 41 

discutidas com os técnicos da SJCDH no próximo edital. Os conselheiros acordaram que 42 

os apontamentos realizados no parecer de 2018 foram atendidos parcialmente. 43 

Comissões sugeriram colocar condicionalidades para a liberação da terceira parcela. 44 

Juçara informou que o prazo de execução pode ser estendido, realizando a solicitação de 45 

aditamento. Encaminhamento: Solicitar que a Amencar encaminhe os relatórios por 46 

etapa desenvolvida, conforme item 3.3 do Edital FECA n° 02/2016. Entende-se por etapa 47 

cada uma das Regiões Funcionais (RF) finalizadas, cuja apresentação foi realizada ao 48 
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pleno do Conselho, nos dias 16 de outubro de 2018 e 30 de julho de 2019, ao que se trata 49 

das RFs 1,2,3,4,5,6 e 7. Os relatórios devem ser entregues de acordo com o item 3.4 do 50 

supracitado Edital, em meio eletrônico e físico, até o dia 13 de agosto, como sugestão da 51 

própria instituição e relatório físico-financeiro referente à finalização do Projeto, 52 

demonstrando a capacidade técnica financeira para finalização do mesmo a ser entregue 53 

igualmente em meio eletrônico e físico, até o dia 13 de agosto, como sugestão da própria 54 

instituição. Em votação: 16 votos favoráveis e uma abstenção. Aprovado por unanimidade 55 

a realização de plenária extraordinária, no dia 20 de agosto, para discussão dos relatórios 56 

das regiões funcionais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e do cronograma físico-financeiro da parceria 57 

FPE 1821/2017. Por fim, a presidente Lúcia realizou a leitura do ofício encaminhado pelo 58 

Ministério Público solicitando informações sobre quais programas, serviços, projetos e 59 

entidades foram contemplados para obtenção de verbas do Fundo Estadual para a 60 

Criança e o Adolescente para o ano de 2019 e que estão providenciando as informações 61 

junto a técnica responsável pelo FECA. Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, 62 

lavrei a presente ata, que subscrevo com a presidente. 63 

 64 

                                           65 
        Thanise Falcão                                                                  Lúcia Flesch                 66 

Secretária do CEDICA/RS                                              Presidente do CEDICA/RS      67 
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