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Ata da Plenária Ordinária nº. 458 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 24 de setembro de 2019. 3 

 Às onze horas do dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezenove, deu-4 

se início à Plenária ordinária nº 458 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 5 

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

Avenida Borges de Medeiros, n° 1501, 11º andar, sala de reuniões da SJCDH, nesta 7 

capital, coordenada pela Vice-Presidente Ivonete Carvalho, estando presentes 8 

os(as) Conselheiros(as): Verônica Bocchese (PGE), Déborah Rodrigues (DPE), 9 

Lisiane Costa (UBEA), Elói Gallon (Pastoral do Menor/CNBB), Maria da Graça 10 

Malaguez (FERGS), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), Simone Romanenco 11 

(SEC), Elser Quintana (Federação – ACPM), Patrícia Dias (PACRI), Elisandra 12 

Moreira (FPE), Marta Gomes (FASE), Juçara Vendrusculo (SJCDH) e Ivonete 13 

Carvalho (DPGV) Justificaram Ausência: SES, USBEE, BM (manhã) e FADERS 14 

(manhã). CPA: Luciano Simões e Daniela Seixas (acompanhante). A plenária iniciou 15 

com a informação de que a Presidente Lúcia não estará presente no turno da manhã 16 

e talvez não estará à tarde, pois está em formação na sua instituição. A Vice-17 

presidente Ivonete sugeriu iniciar com o Plano de Ação, pois não há quórum para 18 

deliberar sobre a prestação de contas FECA e alteração da Resolução 173/17. Os 19 

conselheiros presentes concordaram com a inversão de pauta. A Comissão de 20 

Políticas Públicas realizou a apresentação das ações que elencaram como 21 

importantes ao plano. Foi aberto um momento para discussão e apontamentos. No 22 

Eixo I – Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente foram realizadas 23 

sugestões e alterações nas ações 1.1.2. e 1.1.3. e nos  meios 1.1.1.b. e 1.1.2.a. 24 

(conforme anexo desta ata). A conselheira Elisandra informou que a conselheira 25 

Marta iniciou a construção do plano, mas que as comissões podem realizar 26 

contribuições. A discussão do plano de ação será retomada no turno da tarde. 27 

Presentes no turno da tarde: Marta Gomes (FASE), Elisandra Moreira (FPE), Elser 28 

Quintana (Federação – ACPM), Alana Pereira (PACRI), Simone Romanenco (SEC), 29 

Arlindo de Oliveira (BM), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), Maria da Graça 30 

Malaguez (FERGS), Elói Gallon (Pastoral do Menor/CNBB), Lisiane Costa (UBEA), 31 

Déborah Rodrigues (DPE), Verônica Bocchese (PGE), Juçara Vendrusculo 32 

(SJCDH), Caroline Sérgio (OAB) e Ivonete Carvalho (DPGV). CPA: Julia Almeida, 33 

Luciano Simões e Daniela Seixas (acompanhante). Ivonete informou que a 34 

deliberação sobre a prestação de contas FECA do 1° e 2° trimestre realizada na 35 

plenária n° 457/19 não foi válida, pois não havia maioria absoluta conforme prevê o 36 

Art. 30 do Regimento Interno do CEDICA/RS.  A conselheira Lisiane reforçou o 37 

pedido de que nas próximas prestações fosse apresentado o valor real que o Fundo 38 

possui, com os valores que serão debitados. Em votação Prestação de Contas do 39 

1° e 2° trimestre FECA: 13 votos favoráveis e 1 contrário. Alteração da Resolução 40 

173/17 CEDICA/RS: Foi realizada a leitura da minuta da resolução que amplia o 41 

prazo para a elaboração dos Planos Decenais Municipais dos Direitos da Criança e 42 

do Adolescente do RS. Em votação: Aprovada por unanimidade pelos 14 43 

conselheiros presentes. Foi informado que a Comissão de Monitoramento do FECA 44 

precisará de nova indicação, pois a Iara de Almeida, que realizava a representação 45 

não é mais conselheira. O conselheiro Elser se colocou à disposição para realizar a 46 

representação. Sobre a ata n° 457 deliberada via Whatsapp e e-mail: 15 votos 47 

favoráveis (AMENCAR, SEDUC, FPE, FADERS, FASE, SJCDH, Pastoral do 48 
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Menor/CNBB, BM, DPGV, SES, FEAPAES, FERGS, UBEA, SEC e DPE) e 3 49 

abstenções (PGE, OAB e PACRI).  Sobre a solicitação de assinatura conjunta à 50 

Nota de Repúdio à Intervenção no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 51 

Adolescente – CONANDA do Centro de Referência em Direitos Humanos da 52 

Associação do Voluntariado e da Solidariedade – CRDH/AVESOL: Foi realizado o 53 

questionamento se o CEDICA irá assinar o manifesto em conjunto. Foi informado 54 

que o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente assinou em 55 

conjunto com o CRDH. O conselheiro Elói questionou como o CEDICA irá proceder 56 

se chegarem novas notas. Lisiane considerou contraditório as instituições votarem a 57 

favor no Fórum e no CEDICA serem contrárias a nota. Foi discutido estratégias para 58 

deliberar sobre as próximas notas que chegarão. Foi sugerido que ao invés de 59 

assinar as próximas notas, o CEDICA realizasse apoio divulgando nas mídias. Em 60 

votação Assinatura conjunta à Nota de Repúdio do CRDH: 9 votos favoráveis, sendo 61 

1 da conselheira Lisiane que solicitou que seu voto fosse nominal e 5 votos 62 

contrários.  Ivonete salientou a necessidade do conselho estabelecer critérios para 63 

assinatura das notas públicas. A conselheira Juçara informou que é favor de apoiar 64 

as notas, mas colocar o nome do CEDICA em todas irá banalizar. Ficou acordado 65 

que os gestores realizarão a triagem das notas que chegarem ao conselho. Ficou 66 

definido que as notas poderão ser deliberadas via e-mail e Whatsapp para não 67 

ultrapassar o tempo das pautas. Foram apresentados os três orçamentos para as 68 

impressões do Plano Decenal. A conselheira Verônica sugeriu que nas próximas 69 

publicações e impressões do conselho sejam utilizados materiais ecológicos. Juçara 70 

informou que o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra 71 

Crianças e Adolescentes – CEEVSCA não possui orçamento para realizar a 72 

impressão de seu plano. Lisiane informou que é papel do governo realizar essas 73 

impressões para o Comitê e não do CEDICA. Lisiane lembrou que o CEDICA não 74 

possui nenhum folder sobre o que é o conselho e que é necessário repensar onde 75 

serão utilizados os recursos do fundo. A conselheira Maria da Graça sugeriu que a 76 

Comissão de Orçamento e Fundos realizasse uma análise dos orçamentos para 77 

verificar se está de acordo com o solicitado. Os 15 conselheiros presentes votaram a 78 

favor do orçamento da Editora Engraf, pois foi o de menor custo. O conselheiro 79 

Charles apresentou a proposta da Comissão de Articulação e Mobilização de 80 

realizar um vídeo institucional apresentando o que é o CEDICA. Lisiane informou 81 

que é preciso definir uma data entre outubro e dezembro para realizar o Seminário 82 

Estadual sobre o Plano Decenal. Juçara informou que a Coordenadoria da Política 83 

da Criança e o Adolescente e o Comitê do SIPIA irão realizar capacitação em 84 

novembro no município de Pelotas. Comunicou que no dia 12 de dezembro, em 85 

Alegrete irá acontecer o lançamento do Plano Estadual de Enfrentamento da 86 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes – PEEVSCA. Ficou definido que o 87 

seminário será realizado no dia 10 de dezembro, em turno integral, com oficinas 88 

sobre os planos temáticos. A conselheira Marta questionou sobre o andamento da 89 

alteração da Lei do CEDICA. Juçara irá verificar como está o andamento do 90 

processo no PROA. Sobre a proposta da Comissão de Articulação e Mobilização de 91 

realizar um vídeo institucional, Juçara irá agendar uma reunião com a Assessoria de 92 

Comunicação. Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente 93 

ata, que subscrevo com a vice-presidente. 94 

 95 
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                                98 
               Thanise Falcão                                                        Ivonete Carvalho                 99 

        Secretária do CEDICA/RS                                  Vice-Presidente do CEDICA/RS 100 
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  EIXO 1 – Promoção dos direitos da criança e do adolescente   
 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 
AÇÃO 

 
MEIOS 

 
PRAZOS 

 
RESPONSÁVEL 

 
PARCERIA 

  
FINANCEIRO 

 
1.1 – Promover 
o respeito aos 
direitos da 
criança e do 
adolescente na 
sociedade, de 
modo a 
consolidar uma 
cultura de 
cidadania.    
  

 

 
1.1.1. Mapeamento 

estadual dos 
CMDCAs e CTs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.a. 
Atualizar 

cadastro dos 
CMDCAs e 

CTs 

2º semestre 
2019 

 

Comissão de  
Articulação e 
Mobilização  

Secretária Executiva CEDICA 
 

 

1.1.1.b. 
Identificar junto 
aos CMDCAs 
se possuem 
levantamento 
das principais 
instituições do 
SGD dos seus 
respectivos 
municípios 
(Ministério 
Público, Poder 
Judiciário, 
Conselho 
Tutelar, 
Secretarias 
Municipais 
responsáveis 
pelas políticas 
básicas e 
especiais 
registradas, 
Defensoria 
Pública, 
delegacias e 
delegacias 
especializadas, 
onde houver e 
OSCs 
registradas de 
proteção, 
defesa e 
garantia de 
direitos ) 

 
 

1º semestre 
2020 

 

Comissão de  
Articulação e 
Mobilização  

 
 

Secretária Executiva,projeto 
AMENCAR-FECA 

1.1.1c. 
Compilação e 
atualização do 
cadastro de 
Plano Decenal 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente 
por município 
 

 
2º semestre 

2019 
 

 
Comissão de 

Políticas 
Públicas 

 
Secretária executiva 

 

1.1.2.  
Planos temáticos 
referentes à criança 
e  adolescente 
implementados em 
consonância com o 
Plano Decenal 
DHCA: Primeira 
Infância; Promoção, 
Proteção e Defesa  
do Direito à 
Convivência Familiar 
e Comunitária; 
Erradicação do 
Trabalho Infantil e 
Proteção ao 
Adolescente 
Trabalhador 

1.1.2.a.  
Elaboração e 
ou 
implementação 
dos planos que 
têm por 
objetivo dar 
visibilidade à 
criança e ao 
adolescente no 
Estado do Rio 
Grande do Sul. 

2º semestre 
2020 

Comissão de 
Políticas 
públicas 

Secretária executiva, 
SJDH,CEAS,FEPETI,CEPETI,FOGAP 

 

1.1.3. Formação em 
educação em 
direitos humanos 
para órgãos 
governamentais e 
para a sociedade 
em geral.  
 

Propor o 
fortalecimento 
da rede de 
proteção 

Ação 
continuada 

Comissão de 
gestores 

Conselho de direitos humanos  
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1.1.4. Mobilização 
dos CMDCAs e CTs 

1.1.4.a. 
Realização de 
reunião 
regionalizadas 
para 
orientações e 
mobilização 
dos CMDCAs 
e CTs 

A cada 
semestre a 
partir do 1º 
semestre 
de 2020 

Comissão de  
Articulação e 
Mobilização  

Secretária Executiva CEDICA 
Comissão de Políticas Públicas 

Secretarias Municipais de Assistência 
Social 

SJCDH 
Comissões CEDICA 

 

1.1.4.b. 
Realização de 
Seminário 
Estadual para 
a articulação e 
integração dos 
CMDCAs, CTs 
com os demais 
atores do SGD 
em nível 
estadual 

 
Anual 

Comissão de  
Articulação e 
Mobilização  

Secretária Executiva CEDICA 
Comissão de Políticas Públicas 

Secretarias Municipais de Assistência 
Social 

Comissões CEDICA 
SJCDH 

1.1.5 Sensibilização, 
orientação e 
fortalecimento dos 
conselhos, das 
organizações da 
sociedade civil e do 
poder público sobre 
o papel e 
funcionamento do 
SGD 

1.1.5.a. 
Divulgação 
sistemática de 
informações 
sobre os 
direitos da 
criança e do 
adolescente 

 
Contínuo 
no site 

CEDICA e 
SJCDH 

Comissão de  
Articulação e 
Mobilização  

Secretária Executiva / Demais 
Comissões do CEDICA 

SJCDH 

 

1.1.5.b. 
Atendimento e 
direcionamento 
de demandas 
dos Conselhos 
Tutelares, 
CMDCAs e 
demais atores 
do SGD de 
todo o Estado 

 
 

Contínuo 

 
 

Todas as 
Comissoes do 

CEDICA 

 
Secretária Executiva  

 

1.1.5.c. 
Realização 
e/ou 
participação de 
eventos em 
conjunto com 
fóruns DCA, 
conselhos, 
municípios, 
sociedade civil 
organizada e 
demais atores 
do SGD 

 
 

Contínuo 

 
 

Presidência 

 
 

Todas as Comissões do CEDICA 

1.1.6 Identificação e 
proposição no 
orçamento estadual 
de programas e 
projetos voltados 
para crianças e 
adolescentes 
(Orçamento Criança 
e Adolescente – 
OCA) 

1.1.6.a. 
Análise do 
Projeto do 
Plano 
Plurianual 
(PPA), Lei de 
Diretrizes 
Orçamentárias 
(LDO) e a Lei 
Orçamentária 
Anual (LOA), 

 
2º semestre 

de 2019 / 
2020 

 
Comissão de 
Orçamento e 

Fundo 

 
Demais Comissões 

 

1.1.6.b. 
Solicitação de 
relatórios 
anuais dos 
órgãos 
públicos 
estaduais 
sobre as ações 
e orçamento 
disponível para 

 
 

Anualmente 
(Final de 
março) 

 
 

Comissão de 
Orçamento e 

Fundo,Comissão 
de Políticas 

públicas 

Secretária executiva 
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a área da 
criança e 
adolescente 
para avaliação 
do CEDICA 


