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Ata da Plenária Ordinária nº. 456/2019 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 27 de agosto de 2019. 3 

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

à Plenária ordinária nº 456, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

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

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

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

(SJCDH), Elser Quintana (Federação – ACPM), Elói Gallon e Mariza Alberton (Pastoral do 9 

Menor/CNBB), Letícia Magalhães (OAB/RS), Marta Gomes (FASE/RS), Patrícia Dias 10 

(PACRI), Charles Pranke (AMENCAR), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Arlindo de 11 

Oliveira (BM), Marcelo da Silva e Ivonete Carvalho (DPGV/PC). Ausência Justificada: 12 

SEDUC, SEC (manhã), BM (tarde), SES, CRESS, FPE e UBEA. Presentes também: 13 

Liana do Amaral Reis (ASSTEC), Denise Marchetti (ASSTEC) e Carla Capitanio 14 

(ASSTEC). A plenária iniciou com a solicitação de inversão de pauta, para a apresentação 15 

das ações destinadas a crianças e adolescentes no Plano Plurianual – PPA. Carla 16 

informou que foi realizado um mapa estratégico pelo governo e as ações do PPA estão 17 

em consonância com este mapa. Não há linhas específicas para crianças e adolescentes 18 

no plano, as ações estão postas de forma macro. Foram construídos 3 programas que 19 

possuem diversos eixos para crianças e adolescentes: RS Cidadania, Reconectando 20 

Vidas e POD Socioeducativo. Foram informadas as ações para crianças e adolescentes 21 

que serão desenvolvidas dentro de cada programa, entre elas a escola de conselhos para 22 

formação de conselheiros de direitos e tutelares. Carla informou que encaminhará o link 23 

de acesso ao PPA e que as questões referentes a pauta criança e adolescente podem ser 24 

encontradas a partir da página 130. A presidente Lúcia relatou que houve um avanço no 25 

plano da última gestão até o momento, resultado do trabalho em conjunto com a 26 

Coordenadoria das Políticas para a Criança e o Adolescente.  Conselheiros Marcelo 27 

relatou que espera que o PPA contemple reordenamento das ações da Fundação de 28 

Proteção Especial, pois a fundação não está cumprindo suas atribuições estatutárias. Foi 29 

informado que a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos está com o 30 

orçamento total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). A vice-presidente Ivonete 31 

lamentou pelo fato do CEDICA não ter participado de forma efetiva na construção do 32 

plano, devido as densas pautas do conselho, embora tenha havido representação pontual 33 

de alguns conselheiros nas oficinas propostas pela Secretaria de Planejamento. Tendo 34 

em vista que o prazo para encaminhamento de emendas na Assembleia Legislativa foi até 35 

26 de agosto. Carla ressaltou a riqueza de trabalhar em conjunto com os departamentos e 36 

fundações. A servidora Denise informou que realizou o mapeamento das ações para 37 

crianças e adolescentes em todo o plano e que alcançará o levantamento ao Conselho. 38 

Sobre o Status do Plano de Convivência Familiar e Comunitária: Mariele, 39 

coordenadora da comissão, fez uma breve contextualização sobre o início da construção 40 

do plano. Apresentou a metodologia, os eixos, diretrizes, diagnóstico e o Marco Legal, 41 

bem como os próximos passos do cronograma. Informou que entre setembro a dezembro 42 

irão realizar oficina com os órgãos governamentais e da sociedade civil. A previsão é que 43 

de janeiro a março de 2020 o plano passe pela análise e deliberação dos conselhos. 44 

Lúcia solicitou que o conselheiro Marcelo, também presidente do Conselho Estadual de 45 

Assistência Social, verifique com o CEAS a possibilidade de realizar a oficina conjunta na 46 

semana do dia 11 de novembro. Foi sugerido que Mariele apresente o Status do Plano de 47 

Convivência Familiar e Comunitária para também para o CEAS, possivelmente no dia 09 48 



 

 

 

 

 

 

CEDICA/RS – Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, 9º andar, Sala dos Conselhos – Porto Alegre CEP: 90119-900 - 

Fone: (51) 3288.6129 - E-mail: cedica@sjcdh.rs.gov.br - Site: cedica.rs.gov.br 

2

 

 

de setembro, como apontou Marcelo. Presentes no turno da tarde: Juliana Azevedo, 49 

Elser Quintana (Federação – ACPM), Elói Gallon e Mariza Alberton (Pastoral do 50 

Menor/CNBB), Lúcia Flesch (USBEE), Marta Gomes (FASE), Ivonete Carvalho 51 

(DPGV/PC), Patrícia Dias (PACRI), Charles Pranke (AMENCAR), Maria da Graça 52 

Malaguez (FERGS), Caroline Sérgio (OAB/RS), Luísa Maciel (SEDAC) e Marcelo da Silva 53 

(FEAPAES). CPA: Luciano Matheus, Júlia de Almeida e Daniela Seixas (acompanhante). 54 

Apresentação do Programa Educacional Cooperativas Escolares: William Santos se 55 

apresentou como assessor de Programas de Relacionamento e Sustentabilidade do 56 

Sicredi. Apresentou o conceito, linha do tempo e o objetivo das cooperativas escolares. 57 

Ivonete questionou como é realizada a abordagem para a implementação das 58 

cooperativas nas escolas e se o contexto local é considerado. William explicou que a 59 

implementação das cooperativas respeita e realiza um trabalho de fortalecimento cultural. 60 

Lúcia questionou sobre como é realizado o trabalho nas cooperativas para que não se 61 

configurar em trabalho infantil. Foi informado que o objetivo das cooperativas não é 62 

realizar produção e venda de materiais, mas que as crianças acabam realizando a venda 63 

dos produtos que produzem. Os conselheiros reforçaram a necessidade de preservar as 64 

crianças para que não realizem trabalho infantil. Lúcia solicitou que William encaminhasse 65 

ao CEDICA a relação dos municípios que possuem a cooperativa. Sugeriu que o Sicredi 66 

apresentasse o programa para todos os COMDICAS em que as cooperativas estão 67 

implantadas. Na sequência, conselheira Juliana realizou a apresentação da prestação de 68 

contas FECA do 1° e 2° trimestre. A partir das discussões levantadas, Lúcia solicitou o 69 

levantamento dos projetos que devolveram acima de 10% dos valores dos recursos. Carla 70 

do Departamento Financeiro informou que o orçamento para 2020 do FECA é de 71 

aproximadamente R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) e que para 2019 72 

restam R$ 500.000,00 (quinhentos Mil Reais). Ao que se constatou que para executar 73 

edital FECA ainda neste ano será necessário solicitar suplementação da cota. Lúcia 74 

lembrou que será necessária parte da cota para a Conferência Nacional dos Direitos da 75 

Criança e do Adolescente e para as publicações dos planos. A prestação de contas do 1° 76 

e 2° trimestre do FECA não pode ser deliberada, pois não havia quórum, de acordo com o 77 

Regimento Interno. Os informes, relatos e a apresentação da PACRI e da FERGS ficarão 78 

para a próxima plenária ordinária. Lúcia informou que o Comitê Estadual de 79 

Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes solicitou a autorização 80 

para colocar o logo do CEDICA no Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual 81 

contra Crianças e Adolescentes (PEEVSCA/RS). A autorização da utilização do logo foi 82 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, visto que requer aprovação 83 

simplificada. A presidente questionou se o conselho iria realizar a publicação física do 84 

PEEVSCA/RS, tendo em vista solicitação do CEVESCA. Marta relatou que o CEDICA 85 

pode realizar a publicação de outras formas, que gerem menos gastos. Lúcia solicitou que 86 

a comissão de Orçamento e Fundos verifique o valor real disponível no fundo, 87 

considerando os pagamentos ainda por realizar. Marta solicitou verificar qual foi a linha de 88 

financiamento em que ocorreram as maiores devoluções financeiras no último edital 89 

FECA. Foi sugerido que se pensasse critérios para acessar recursos no próximo edital, 90 

como a realização do Plano Decenal Municipal, implementação do SIPIA CT e também, 91 

identificar quais são as maiores demandas das regiões. A impressão dos planos será 92 

discutida na próxima plenária ordinária. Ficou acordada a realização da reunião de 93 

gestores no dia 04 de setembro, para discussão da pauta que não foi vencida e plano de 94 

ação e aplicação. Lúcia fez a leitura do ofício encaminhado pela Amencar no dia 27 de 95 

agosto, que em virtude da falta de quórum ficará para a próxima plenária. A comissão de 96 
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Legislação e Normas informou que está recebendo diversas demandas sobre o processo 97 

de escolha dos conselheiros tutelares. Receberam denúncias de provas mal elaboradas e 98 

estão tendo dificuldades em orientar os municípios que não possuem o número mínimo 99 

de candidatos. Após discussões, a presidente Lúcia solicitou que a comissão fizesse o 100 

levantamento de quantos e quais municípios estão com dificuldades e sugeriu agenda 101 

com o Ministério Público e ACONTURS no dia 04 de setembro, para discutir estas 102 

demandas, o que foi acordado. Caroline informou que no dia 09 de setembro, acontecerá 103 

Audiência Pública sobre Eleições do Conselho Tutelar, promovido pela OAB/RS. Nada 104 

mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a 105 

presidente. 106 

 107 

 108 

                                        109 
        Thanise Falcão                                                                     Lúcia Flesch                110 

   Secretária do CEDICA/RS                                              Presidente do CEDICA/RS      111 
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