
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Ata da Plenária Extraordinária nº. 457 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 11 de setembro de 2019. 3 

 Às nove horas e trinta minutos do dia onze de setembro de dois mil e 4 

dezenove, deu-se início à Plenária extraordinária nº 457 do Conselho Estadual dos 5 

Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, realizada Centro Administrativo 6 

Fernando Ferrari, Avenida Borges de Medeiros, n° 1501, 11º andar, dala de reuniões 7 

da SJCDH, nesta capital, coordenada pela Vice-Presidente Ivonete Carvalho, 8 

estando presentes os(as) Conselheiros(as): Marta Gomes (FASE), Déborah 9 

Rodrigues (DPE), Lisiane Costa (UBEA), Luísa Maciel (SEDAC), Maria da Graça 10 

Malaguez (FERGS), Arlindo de Oliveira (BM), Alexsandra Araujo (FADERS), 11 

Rosângela Moreira (SES), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), Elser Quintana 12 

(Federação – ACPM), Elisandra Moreira (FPE), Ivonete Carvalho (DPGV/PC), 13 

Simone Romanenco (SEC) e Agnaldo Engel Knevitz (CRESSRS). Justificaram 14 

Ausência: SEDUC, OAB, FEAPAES, PACRI, Pastoral do Menor/CNBB, PGE e 15 

USBEE. Presente também: Denise Casanova Villela (CAO da Infância – MP). A 16 

plenária iniciou com a informação de que a presidente Lúcia, não poderá coordenar 17 

a plenária, pois teve uma indisposição.  A vice-presidente Ivonete informou que a 18 

conselheira Mariza não poderá estar presente devido a um problema de saúde e 19 

está hospitalizada, os conselheiros se solidarizaram à conselheira. Foi solicitada a 20 

inversão da pauta, pois a Dra. Denise Villela chegará às 10h para a plenária. Foi lida 21 

a Nota da Sociedade Civil contra o Decreto 10.003/2019 e ao desmonte do 22 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA. A 23 

conselheira Lisiane sugeriu que não fosse realizada uma nova nota, mas que fosse 24 

reforçada as notas que foram divulgadas. A conselheira Juçara relatou que não 25 

concorda com a modificação da paridade, mas concorda com a troca de gestão do 26 

CONANDA a cada dois anos. Informou que prefere não se posicionar, pois precisa 27 

se aprofundar melhor sobre as mudanças do decreto. A conselheira Marta sugeriu 28 

que os delegados/as adolescentes fossem chamados para realizar um evento em 29 

comemoração ao dia da criança em outubro e que neste evento dessem publicidade 30 

sobre a importância do CONANDA. A conselheira Simone sugeriu que os 31 

adolescentes realizassem vídeos dialogando sobre as Políticas Públicas de proteção 32 

a criança e ao adolescente, para divulgar nas mídias sociais. Ressaltou a 33 

importância de unir força com o Estado, para que o processo não seja fragmentado. 34 

A conselheira Déborah sugeriu que fosse realizada uma petição pública sobre o 35 

decreto 10.003/2019. Após a chegada da Dra. Denise Villela, Ivonete informou que o 36 

CEDICA pensou em convidá-la para realizar uma aproximação com o Ministério 37 

Público e buscar orientações em relação ao processo de escolha dos membros dos 38 

Conselhos Tutelares. Foi informado que o CEDICA gostaria de construir uma 39 

agenda conjunta para os próximos processos. Dra. Denise explicou como foi 40 

realizada a nota técnica conjunta do Ministério Público Federal, Conselho Nacional 41 

dos Procuradores Gerais e Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Tiveram 42 

cuidado de realizar uma nota fundamentada nas leis, sem incluir interesses políticos. 43 

Apresentou o material de orientações do Ministério Público sobre o processo de 44 

escolha dos membros do Conselho Tutelar. Dra. Denise informou que o material foi 45 

encaminhado para todos os Promotores de Justiça do Estado do RS. Informou que 46 

todas as decisões sobre o processo de escolha devem ser tomadas pelo Conselho 47 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e que o processo deve seguir a 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 

 

 

 

lei municipal do município. Lisiane relatou que a comissão de Legislação e Normas 49 

está recebendo questionamentos sobre como agir se não conseguirem o número 50 

mínimo de candidatos, pois após a aplicação da prova e do teste psicológico estão 51 

restando poucos candidatos. Dra. Denise sugeriu que o CEDICA chamasse no 52 

próximo processo de escolha o Promotor de Justiça que estiver responsável pelo 53 

Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e 54 

Sucessões do Ministério Público, para aperfeiçoar o processo. Simone sugeriu que 55 

fosse realizado um fluxo sobre as competências dos responsáveis por este 56 

processo, explicando qual o papel do Ministério Público, CEDICA, COMDICAs e 57 

Conselho Tutelar. Juçara ressaltou a importância de realizar capacitações e 58 

qualificações aos novos colegiados dos Conselhos Tutelares. Ivonete informou que 59 

a Escola de Conselhos está sendo retomada. Marta questionou sobre como está 60 

sendo realizada a divulgação das zonas eleitorais, pois em alguns municípios os 61 

próprios candidatos não sabem onde irão votar. Dra. Denise informou que é 62 

responsabilidade do gestor público realizar a divulgação, mas o chamamento pode 63 

ser realizado pelos órgãos participantes do processo. Lisiane informou que a 64 

comissão de Legislação e Normas está realizando um material para reforçar qual o 65 

papel dos COMDICAs e Conselhos Tutelares. Marta informou que a comissão de 66 

Gestores discutiu sobre a criação de edital de selo para as empresas que realizam 67 

assessoria e capacitação de Conselheiros Tutelares. Dra. Denise sugeriu que o 68 

Tribunal de Contas fosse consultado, para verificar se haveria algum impedimento. 69 

Lisiane informou que a comissão de Gestores discutiu está possibilidade, pois 70 

algumas empresas de assessorias estão passando informações equivocadas. 71 

Ivonete questionou se estão ocorrendo as reuniões do FICAI. Dra. Denise informou 72 

que o FICAI está disponível na Plataforma Online e que o relatório pode ser 73 

acessado na página do Ministério Público. Ivonete agradeceu a disponibilidade da 74 

Dra. Denise de estar presente na plenária. Dra. Denise informou que irá compartilhar 75 

com o CEDICA o material orientador sobre o processo de escolha dos membros do 76 

Conselho Tutelar. Foi retomada a discussão sobre o Decreto 10.003/2019. 77 

Encaminhamento: Mobilizar delegados da XI Conferência Nacional dos Direitos da 78 

Criança e do Adolescente, para a realização de vídeos, repercutir nas mídias de 79 

rádio e televisão, destacando a necessidade de coletar a autorização dos 80 

responsáveis por escrito, realizar uma coletiva de imprensa para divulgar e dar 81 

visibilidade o ato de solidariedade ao CONANDA, e entrar em contato com 82 

influenciadores digitais para dar ampla visibilidade ao tema. Comissão de articulação 83 

e mobilização ficará responsável por realizar este encaminhamento. Foi aprovado 84 

por unanimidade realizar uma resolução referendando as notas de apoio ao 85 

CONANDA. Em processo de votação ata n° 451/2019: 11 votos favoráveis, 2 86 

abstenções e nenhum voto contrário. Ata n° 452/2019: Aprovada por unanimidade 87 

pelos 13 conselheiros presentes. Ata n° 453/2019: 11 votos favoráveis, 2 abstenções 88 

e nenhum voto contrário. Ata n° 454/2019: 11 votos favoráveis, 2 abstenções e 89 

nenhum voto contrário. Ata n° 455/2019: 10 votos favoráveis, 3 abstenções e 90 

nenhum voto contrário. Ata n° 456/2019: 10 votos favoráveis, 3 abstenções e 91 

nenhum voto contrário. Ivonete realizou a leitura do ofício Ministério Público 92 

solicitando informações sobre as verbas do Fundo Estadual para a Criança e o 93 

Adolescente. Juçara informou que tentará agendar uma reunião com o Promotor de 94 

Justiça, para esclarecer suas dúvidas sobre os repasses do Fundo. Ofício 021/2019 95 

AMENCAR, do dia 27 de agosto de 2019: Após a leitura do ofício, foi aberto um 96 
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momento para discussão e questionamentos dos conselheiros. Foi realizado um 97 

resgate histórico dos relatórios que já foram entregues. Conforme o ofício a 98 

021/2019 a AMENCAR se propôs a entregar até o final de setembro, os 2 relatórios 99 

e os 2 seminários que estão pendentes. Juçara solicitou que Charles realizasse o 100 

registro do ofício em cartório. Em votação apreciação do ofício 021/2019 AMENCAR 101 

e liberação da 3° parcela da parceria FPE 1821/2017: 12 votos favoráveis, 2 102 

abstenções e 1 voto contrário. Juçara informou que precisa da ata aprovada para 103 

anexar ao processo no PROA. Foi sugerido que a votação da ata n° 457/2019 fosse 104 

realizada no grupo de WhatsApp do CEDICA e via e-mail, para que não houvesse a 105 

necessidade de realizar uma nova Plenária Extraordinária. A conselheira Rosângela 106 

relatou que a aprovação da ata pode ser realizada na Plenária Ordinária, pois o 107 

projeto teve diversos equívocos e o conselho não tem responsabilidade de apressar 108 

a execução. Ivonete relatou que o tema já está sendo discutido exaustivamente, e se 109 

entende que os documentos foram entregues conforme o acordado, não há motivo 110 

para prolongar ainda mais o tema, sendo que o conselho precisa deliberar sobre 111 

outras pautas importantes. Deliberação da ata n° 457/2019 pelo WhatsApp e e-mail, 112 

no dia 16 de setembro, em votação: 11 votos favoráveis, 2 abstenções e nenhum 113 

voto contrário. Prestação de Contas FECA 1° e 2° trimestre: Juçara fez uma breve 114 

apresentação, pois a prestação de contas já havia sido apresentada na plenária 115 

ordinária do mês de agosto. Os conselheiros sugeriram que nas próximas 116 

apresentações fosse inserido o valor real que o Fundo possui, apresentando os 117 

valores que serão debitados. Em votação Prestação de Contas FECA 1° e 2° 118 

trimestre: 11 votos favoráveis e 1 voto contrário. Lisiane informou que a votação não 119 

poderia ser validada, pois conforme o Regimento Interno do CEDICA/RS, 120 

deliberações referentes ao Fundo precisam ser aprovadas por maioria absoluta dos 121 

órgãos. Resolução do Comitê de Participação Adolescente – CPA/RS: Marta 122 

explicou a necessidade de alteração da resolução 175/2017 CEDICA/RS. As 123 

alterações serão realizadas no artigo que fala sobre a composição do CPA e o 124 

parágrafo que encerra a gestão do CPA. Foi aprovada por unanimidade pelos 12 125 

conselheiros presentes, a alteração da Resolução nº.175/2017 CEDICA/RS. A 126 

deliberação de alteração da Resolução           nº173/17 CEDICA/RS ficará para a 127 

Plenária Ordinária do mês de setembro. Nada mais havendo a constar, eu Thanise 128 

Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a vice-presidente. 129 

 130 

 131 

                                  132 
               Thanise Falcão                                                        Ivonete Carvalho                 133 

        Secretária do CEDICA/RS                                  Vice-Presidente do CEDICA/RS 134 

 135 

 136 

 137 

           138 

 


