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Ata da Plenária Extraordinária nº. 455 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 20 de agosto de 2019. 3 

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

Plenária extraordinária nº 455 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada Centro Administrativo Fernando Ferrari, 6 

Avenida Borges de Medeiros, n° 1501, 9º andar, Auditório do Conselho Estadual de 7 

Saúde, nesta capital, coordenada pela Presidente Lúcia Flesch, estando presentes 8 

os(as) Conselheiros(as): Lúcia Flesch (USBEE), Juliana de Azevedo e Juçara 9 

Vendrusculo (SDSTJDH), Lisiane dos Santos (UBEA), Marta Nileni Alves Gomes 10 

(FASE), Elói Gallon (Pastoral do Menor/CNBB), Alexsandra Paz (FADERS), Ivonete 11 

de Carvalho (DPGV/PC), Alana Pereira (PACRI), Agnaldo Knevitz (CRESSRS), 12 

Marcelo da Silva (FEAPAES), Caroline Sérgio (OAB), Charles Roberto Pranke 13 

(AMENCAR) e Maria da Graça Malaguez (FERGS). Justificaram Ausência: SEC, 14 

BM, FPE e SES. A plenária iniciou com a discussão dos relatórios das regiões 15 

funcionais 1, 3, 4  e 5 e do cronograma físico financeiro da parceria FPE nº 16 

1821/2017, para finalização do parecer de execução do projeto “Pesquisa, 17 

Assessoramento e Capacitação em vista do Fortalecimento de Conselhos 18 

Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares no RS”, 19 

aprovado no Edital n°02/2016 FECA/CEDICA/RS, no valor de R$ 1.385.526,00. Para 20 

tanto, cumpre informar que CEDICA recebeu somente na quinta-feira, dia 15 de 21 

agosto Ofício n° 020/2019 da instituição remetendo o relatório parcial da RF4 e o 22 

relatório físico-financeiro. E que na sexta-feira, foram recebidos os relatórios das RF 23 

1, 3, 4 e 5 e a apresentação em slides realizada na plenária do dia 30 de julho. 24 

Portanto, fora do prazo acordado para análise nesta plenária, prejudicando o tempo 25 

para análise dos conselheiros. Em relação ao relatório financeiro referem que até o 26 

momento foram disponibilizadas duas parcelas, sendo a primeira de R$ 554.210,00 27 

e a segunda (em duas partes) no valor de R$ 415.657,00, totalizando o repasse de 28 

R$ 969.867,00. Informam que já prestaram contas à Gestão Estadual sobre estas 29 

duas parcelas, e que resta ainda pendente a liberação da última parte de R$ 30 

415.659,00 previstas em duas parcelas sendo uma de R$ 227.105,00 e outra de R$ 31 

188.554,00. As Comissões reuniram-se para avaliar a documentação apresentada e 32 

emitir parecer. Todas as comissões entenderam ser inviável a atenção ao solicitado 33 

no Ofício nº 20/2019 da AMENCAR ao CEDICARS no que diz respeito ao pedido de 34 

aditivo de valores ao contrato e prorrogação dos prazos em função, alegada dentre 35 

outros aspectos, que com o atraso no repasse houve um acréscimo no valor de 36 

pessoal contratado para a realização do trabalho de campo da pesquisa e 37 

assessoria. A AMENCAR aponta dois caminhos para seguir com o cumprimento 38 

integral do objeto, apresentado no relatório físico-financeiro, que o valor estimado 39 

para a finalização é de R$ 466.559,00, ou seja, R$ 50.900,00 acima do valor de     40 

R$ 415.659,00 da terceira e quarta parcelas ainda a receber. Segundo a instituição, 41 

o primeiro caminho é a viabilização de um termo aditivo de acréscimo deste valor ao 42 

projeto original de até 25% do mesmo e que o segundo caminho, seria a redução 43 

deste valor no item 05 e 06 da rubrica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 44 

Jurídica, ou seja, dos itens “Serviços Gráficos – Publicação de Diagnóstico por 45 

Regional + Diagnóstico Estadual” e “Serviços Gráficos – Publicação de 01 Livro”. A 46 

plenária ratificou que a gestão do recurso é de competência da Instituição, e 47 

especialmente destacou a apresentação incompleta de relatórios que não oferecem 48 
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os subsídios efetivos para análise. Em unanimidade avaliou-se que a publicação do 49 

livro é imprescindível para que se tenha a sistematização dos dados deste 50 

levantamento, o que se configura como importante subsídio para o CEDICARS e 51 

para a Gestão Estadual. Já as comissões de Legislação e Normas e de Orçamento 52 

e Fundos apontaram a não conclusão de idas a campo junto aos municípios que 53 

ainda não foram pesquisados e assessorados, bem como estão pendentes a 54 

realização de 05 Seminários Regionais e do Seminário Estadual. Questionou-se a 55 

informação trazida pela AMENCAR quanto o quadro principal de pessoal da equipe 56 

de trabalho no projeto (coordenação, assessores, um auxiliar administrativo, 57 

estagiária e 02 técnicos MEI’s para digitação e sistematização). A AMENCAR 58 

informou que no caso da coordenação, dos/as assessores/as e auxiliar 59 

administrativo, a contratação foi feita via CLT com os devidos encargos e destacou 60 

que originalmente eram nove assessores/as, tendo sido reduzido para cinco em 61 

abril. Informam que no caso dos 02 técnicos, um em digitação e outra em 62 

sistematização, mantém somente a de sistematização, pois a digitação foi assumida 63 

por outros integrantes da equipe da Instituição. Informam que no que se refere a 64 

coordenação terão um déficit perto de R$ 19.000,00 e no caso dos/as assessores/as 65 

com a rescisão e pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, terão outro déficit de 66 

aproximadamente R$ 21.000,00. Justificam que a base deste cálculo está no fato de 67 

que já terem encaminhado a rescisão do contrato da coordenação e dos/as 68 

assessores/as, para o dia 10 de setembro próximo. Alegam que em função da não 69 

liberação da terceira parcela do Projeto, o prazo para a ida a campo a fim de 70 

completar a RF 08 e a RF 09, será estendido para um mês além, aumentando o 71 

custo com a coordenação e com assessores/as em aproximadamente mais R$ 72 

22.000,00. Na avaliação das Comissões existe uma contradição ao alegar a 73 

manutenção da equipe contratada sem a execução efetiva do trabalho previsto, 74 

tendo em vista que as regiões funcionais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 já estão pesquisadas e 75 

os dados ainda não foram sistematizados e tratados para apresentação dos 76 

relatórios. Discutiu-se também que seria antiético e impróprio aportar mais recursos 77 

uma vez que as etapas não foram todas cumpridas, pois o projeto está em 78 

execução, e as entregas não estão sendo concluídas no prazo, ou não estão sendo 79 

entregues. Constatou-se que a falta de cumprimento dos prazos para as entregas e 80 

a entrega incompleta dos produtos tem incorrido em prejuízo para o andamento das 81 

demais pautas do Conselho, o que também tem gerado insegurança em relação a 82 

conclusão do projeto. Além disso, identificou-se que o documento apresentado como 83 

cronograma físico-financeiro não foi organizado por etapa, o que dificulta a 84 

visualização das ações finais e dos recursos para cada. A instituição ratificou que se 85 

não houver maior aporte de recurso não será finalizado o projeto e que o 86 

estrangulamento está na ida a campo. Pois os pesquisadores estão trabalhando na 87 

análise dos dados. Ao que levantou o questionamento de como não há produtos se 88 

os pesquisadores estão trabalhando. E a constatação de que o Conselho não pode 89 

ser responsabilizado por aquilo que diz respeito à instituição em relação a gestão do 90 

projeto e o cumprimento das entregas previstas no edital. Durante a discussão foi 91 

trazido para conhecimento parecer da Assessoria Jurídica da SJCDH validando o 92 

parecer do controle social solicitado pela gestora das parcerias sobre a execução do 93 

objeto para liberação de recurso. Por fim, a plenária encaminhou a necessidade de 94 

um parecer jurídico sobre os impactos da rescisão do termo de parceria neste 95 

momento e a solicitação oficial à Instituição dos relatórios pendentes das regiões 96 
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funcionais já pesquisadas, tendo em vista que a não entrega destes produtos 97 

inviabiliza a expedição de um parecer de execução para liberação das parcelas 98 

restantes. Em votação: 12 votos favoráveis e 1 abstenção. Nada mais havendo a 99 

constar, eu Lúcia Flesch, lavrei a presente ata, que foi redigida com contribuições do 100 

conselheiro Agnaldo Knevitz, e a subscrevo com a vice-presidente. 101 

 102 

                                                103 
               Lúcia Flesch                                                             Ivonete Carvalho                 104 

    Presidente do CEDICA/RS                                      Vice-Presidente do CEDICA/RS 105 
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