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Ata da Plenária Ordinária nº. 459 do Conselho Estadual 1 

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

realizada em 29 de outubro de 2019. 3 

 Às onze horas do dia vinte e nove de outubro de dois mil e dezenove, deu-se 4 

início à Plenária ordinária nº 459 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, 11º andar, sala de reuniões da SJCDH, nesta 7 

capital, coordenada pela Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) 8 

Conselheiros(as): Agnaldo Knevitz (CRESSRS), Elisandra Moreira (Fundação 9 

Proteção), Caroline Sérgio e Letícia Magalhães (OAB/RS), Mara Maria Valandro 10 

(SEDUC), Elser Quintana (Federação – ACPM), Simone Romanenco (SEC), 11 

Alexsandra Paz (FADERS), Arlindo de Oliveira (BM), Maria da Graça Malaguez 12 

(FERGS), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), Verônica Bocchese (PGE), Mariza 13 

Alberton e Elói Gallon (Pastoral do Menor/CNBB), Lisiane dos Santos (UBEA), 14 

Ivonete Carvalho (DPGV), Lúcia Flesch (USBEE), Marta Gomes (FASE/RS) e 15 

Juliana Azevedo (SJCDH). Justificaram Ausência: FERGS (manhã), DPE, BM 16 

(tarde). A plenária foi iniciada com uma saudação aos presentes e em seguida, 17 

passou-se ao primeiro ponto da pauta. Situação da Fundação de Proteção 18 

Especial – Fundação Proteção: A presidente Lúcia solicitou que os conselheiros 19 

que estavam presentes na plenária do Conselho Estadual de Assistência – CEAS, 20 

no dia 14 de outubro realizassem um relato sobre o que foi discutido na reunião. A 21 

conselheira Simone informou que a plenária contou com a presença dos 22 

conselheiros do CEAS, CEDICA, COEPEDE e representante da Fundação Proteção. 23 

Relatou que foi apontado a falta de diálogo entre a Fundação Proteção e os 24 

conselhos, pois não houve nenhuma comunicação sobre a transferência dos 25 

acolhidos adultos para a clínica Libertad. Mencionou que só foram consideradas as 26 

questões judiciais, a política pública de assistência social não foi respeitada. O 27 

processo histórico de construção de vínculos e de autonomia dos usuários foi 28 

desconsiderado. Foi dado conhecimento que o CEAS e CEDICA possuem registros 29 

das ações e visitas realizadas. Foi ressaltada a dificuldade de contato com a 30 

Fundação, pois as solicitações realizadas pelos conselhos raramente foram 31 

atendidas. A conselheira Elisandra informou que a Fundação Proteção recebeu uma 32 

determinação judicial para a criação de 120 vagas imediatas para crianças e 33 

adolescentes inseridos no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 34 

Ameaçados de Morte (PPCAM) e também para egressos da Fundação de 35 

Atendimento Sócio-Educativo (FASE/RS), em medida de proteção. O contrato com a 36 

clínica foi emergencial para corresponder a essas vagas e está sendo acompanhado 37 

pela diretoria técnica da Fundação Proteção. O conselheiro Agnaldo relatou que não 38 

houve tratativa entre as equipes para a passagem dos acolhidos. Informou que no 39 

governo passado houve a tentativa de municipalização da Fundação Proteção, 40 

porém a negociação não avançou. O Estado justificou que para cumprir a sentença 41 

precisou realocar o público adulto para a clínica. Os direitos humanos dos usuários 42 

foram violados, pois os vínculos sociais e territoriais foram rompidos. A Frente 43 

Gaúcha em defesa do SUAS e da Seguridade Social encaminhou os históricos da 44 

Fundação Proteção para o Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) da 45 

Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE/RS), Comissão Permanente de 46 

Defesa dos Direitos Humanos (CDH) da Procuradoria Geral do Estado, Gabinete de 47 

Assessoramento Técnico (GAT) e Departamento Médico Pericial do Ministério 48 
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Público, Promotoria de Curatela e Promotoria de Improbidade Administrativa. A 49 

conselheira Mara relatou que em nenhum momento a Fundação Proteção realizou a 50 

escuta dos conselhos e que devido ao Fundo da Assistência Social a Fundação 51 

deveria ter ficado na Secretaria de Assistência Social, quando foi realizada as 52 

mudanças nas Secretarias. Na pressa de realizar a transferência não houve a 53 

verificação se os profissionais da clínica estavam capacitados para atender estes 54 

usuários. Informou que o espaço da clínica em comparação ao da Fundação 55 

Proteção é melhor, mas possui menos espaço de lazer ao ar livre. O contrato com a 56 

clínica é de 6 meses, é incerto o atendimento que será realizado após o término 57 

deste contrato. Lúcia realizou o relato da reunião de gestores do dia 22 de outubro, 58 

na qual participou a assessora jurídica da Fundação Proteção Viviane Matter Bacin. 59 

Na citada reunião Viviane relatou que foi realizada a transferência somente da 60 

população adulta. Informou que são 5 anos de tratativas com Ministério Público, mas 61 

não se chegou a um acordo com o município de Porto Alegre para o atendimento 62 

dessa população. A Fundação Proteção possui 184 adultos atendidos. Informou 63 

também que a Fundação Proteção sofreu uma ação civil pública para a criação de 64 

120 para adolescentes egressos da FASE e PPCAAM, via medida judicial, com 65 

determinação para execução no mês de maio, sendo condenada em 30 milhões pelo 66 

não pagamento de horas extras de funcionários. A partir disso, foi realizado o 67 

reordenamento dos funcionários e contrato emergencial de 120 vagas com a clínica 68 

acima referida, para dar conta do mesmo número de vagas requeridas na ação civil 69 

pública. O município não tinha estrutura para realizar o atendimento dessa 70 

população, por este motivo o Estado continuou atendendo. Foi relatado que a 71 

Fundação Proteção não recebe recurso federal pela Assistência Social. Viviane 72 

apontou que desde 2010 não passou na Fundação a discussão de extinção desta 73 

para a municipalização do atendimento e que praticamente toda a população hoje é 74 

de Porto Alegre. Lúcia informou que a secretaria do CEDICA Thanise Falcão e 75 

estagiária Julia Almeida estão realizando o resgate histórico das atas e arquivos do 76 

CEDICA sobre a Fundação Proteção. A conselheira Alexsandra questionou sobre os 77 

adolescentes acolhidos que estão atingindo a maioridade. A conselheira Lisiane 78 

informou que o Estado terá que criar repúblicas para estes jovens. Lúcia sugeriu que 79 

fosse criado um grupo de trabalho interconselhos para estudo e discussão da 80 

matéria. Agnaldo ressaltou que o uso do fundo ou não, não é argumento para o 81 

desrespeito da tipificação da Assistência Social. Foram apresentados 4 82 

encaminhamentos: 1) Resgatar atas e registros das comissões de Medidas 83 

Socioeducativas e de Proteção, e de Políticas Públicas do CEDICA e de Políticas do 84 

CEAS. 2) Realizar discussão conjunta com CEAS, COEPEDE, CEDH, CES, 85 

Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, Comissões de 86 

Direitos Humanos da OAB, Assembleia e PGE. 3) Formalizar solicitação do relatório 87 

e plano de atendimento da Fundação Proteção com número de egressos da FASE e 88 

PPCAAM acolhidos a partir da ação civil pública. 4) Encaminhar Dossiê da Frente 89 

Gaúcha em Defesa do SUAS e Seguridade Social para as comissões técnico 90 

operacionais do CEDICA estudarem e realizarem parecer técnico sobre a situação 91 

da Fundação Proteção. Encaminhamentos aprovados por unanimidade pelos 18 92 

conselheiros presentes. Foi sugerido a realização de plenária extraordinária 93 

ampliada no dia 12 de novembro, das 9h às 13h. Aprovado por unanimidade. 94 

Agnaldo solicitou sigilo e cuidado no tratamento dos documentos do dossiê. 95 

Presentes no turno da tarde: Lúcia Flesch (USBEE), Marta Gomes (FASE), 96 
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Elisandra Moreira (Fundação Proteção), Elser Quintana (Federação – ACPM), 97 

Caroline Sérgio (OAB), Marcelo da Silva (FEAPAES), Lisiane dos Santos (UBEA), 98 

Verônica Bocchese (PGE), Juliana Azevedo (SJCDH), Charles Roberto Pranke 99 

(AMENCAR), Cleci Martins (SES), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Mara Maria 100 

Valandro (SEDUC), Simone Romanenco (SEC), Alexsandra Paz (FADERS), Patrícia 101 

Dias (PACRI), Elser Quintana (Federação – ACPM), Elói Gallon (Pastoral do 102 

Menor/CNBB) e Agnaldo Knevitz (CRESSRS). O conselheiro Marcelo relatou que o 103 

Conselho Estadual de Assistência Social, após receber a denúncia da transferência 104 

dos acolhidos da Fundação de Proteção Especial – Fundação Proteção, realizou 105 

alguns movimentos tentando entender a situação e criar estratégias frente à situação 106 

ora denunciada pela Frente Gaúcha em Defesa do SUAS e da Seguridade Social e 107 

por trabalhadores da própria fundação. O CEAS/RS, realizou uma plenária para 108 

buscar estratégias frente ao cenário instaurado. Após esse movimento inicial ficou 109 

encaminhado na plenária a realização de nova plenária onde seriam convidados, os 110 

Conselhos Setoriais e Conselhos de Segmentos, o Ministério Público, a Defensoria 111 

Pública do Estado, a Secretária de Justiça Cidadania e Direitos Humanos e a 112 

Fundação de Proteção Especial, a fim de dialogar sobre a temática. Nessa plenária 113 

se fizeram presente o CEDICA, COEPEDE e o Departamento de Direitos Humanos 114 

da SJCDH. Após essa reunião, um grupo de conselheiros organizou uma visita a 115 

clínica Libertad, com intuito de conhecer as instalações, bem como a metodologia de 116 

atendimento que estava sendo ofertada. Durante a visita os conselheiros se 117 

depararam com um espaço totalmente hospitalar e que inviabiliza o convívio social e 118 

comunitário, tendo em vista a localização do espaço onde se localiza a clínica. 119 

Destacou que a clínica não se enquadra nos moldes da assistência social 120 

(residência inclusiva) nem na saúde (residencial terapêutico), tendo em vista não 121 

cumprir algumas das exigências, sendo uma delas estar inserida dentro da 122 

comunidade e com fácil acesso a rede de serviços púbicos como CRAS, CREAS e 123 

Unidades Básicas de Saúde. Outra questão foi a forma de atendimento ofertado com 124 

viés totalmente hospitalar e com restrição à convivência familiar e principalmente 125 

comunitária. Diante da situação, o CEAS/RS, após visita pautou novamente o tema 126 

e tomou por iniciativa criar um grupo de trabalho para discutir a temática do 127 

acolhimento institucional no estado bem como acompanhar o processo de 128 

transferência das 120 metas pactuadas com a clínica Libertad. Por fim o CEAS 129 

entende que houve inúmeras violações de direitos por parte da gestão na Fundação 130 

Proteção nesse processo e está articulando com outros atores o retorno desses 131 

usuários para seus devidos locais de moradias sendo eles Abrigo José Leandro e 132 

Factini. Foi informado que o CEAS está pensando em criar uma comissão 133 

fiscalizadora permanente. A conselheira Juçara informou que o Departamento de 134 

Direitos Humanos e Cidadania da SJCDH está acompanhando a clínica Libertad. 135 

Simone ressaltou que a questão principal da Fundação Proteção é o 136 

desconhecimento da Política Pública de Assistência Social e desrespeito da 137 

legislação. Ficou acordado chamar o presidente e Diretoria técnica da Fundação 138 

Proteção para reunião, após a plenária extraordinária. Foi solicitado ao conselheiro 139 

Marcelo a nota técnica do CEAS sobre a permanência da Fundação Proteção na 140 

Secretaria de Assistência Social. Lúcia solicitou o acréscimo de dois pontos de 141 

pautas: Parceria FPE n° 1821/2017 FECA e Seminário da Primeira Infância Melhor. 142 

Aprovado por unanimidade o acréscimo dos dois pontos de pautas. Parceria FPE n° 143 

1821/2017 FECA: Juçara informou que recebeu o itinerário das rotas que a 144 
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AMENCAR irá realizar, convidou os conselheiros a participarem, se possível, das 145 

capacitações. Comunicou que o Promotor Frederico Schneider, da Promotoria da 146 

Infância e Juventude de Porto Alegre (MPRS) está acompanhando e fiscalizando o 147 

Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente – FECA. O conselheiro Charles 148 

informou que as rotas irão iniciar na segunda semana de novembro e a previsão é 149 

realizar o seminário final em janeiro de 2020. A conselheira Caroline questionou se a 150 

AMENCAR já solicitou o pedido de aditamento. Charles respondeu que irão solicitar 151 

o prazo para até final de abril de 2020. XIII Seminário da Primeira Infância: 152 

Indicação de representação e autorização para utilização da Logo do CEDICA: 153 

Lúcia apresentou a programação do evento, com enfoque na perspectiva dos 154 

direitos da primeira infância e informou que a ideia seria que um conselheiro do 155 

CEDICA participasse de uma reunião com a equipe do PIM para alinhamento da fala 156 

do Conselho. Ivonete e Juliana se colocaram a disposição para participar do evento. 157 

Sobre o uso da logo, o conselheiro Agnaldo não concordou com a utilização, pois o 158 

CEDICA não participou da construção do evento. Lúcia informou que a Secretaria da 159 

Saúde está em uma relação de proximidade com CEDICA e que não haveria 160 

motivos para não apoiar o evento, até mesmo porque, tratando desse estreitamento 161 

de relação o PIM desenvolveu uma oficina na última Conferência Estadual da 162 

Criança e do Adolescente. Agnaldo reforçou que colocar a logo do CEDICA não 163 

garante a participação e colaboração do Conselho. Em votação: 15 conselheiros 164 

aprovam a utilização da logo do CEDICA como apoiador do evento, 4 não aprovam 165 

e nenhuma abstenção. Plano de Ação: Sobre o seminário do dia 10 de dezembro, a 166 

conselheira Lisiane apresentou a proposta dos gestores em realizar no turno da 167 

manhã uma mesa de fala dos conselhos e a tarde oficinas sobre os planos 168 

temáticos. Ficou acordada a criação de um grupo de trabalho para organizar o 169 

evento. Participarão do GT: Marta, Elisandra, Mara, Lisiane, Juliana, Alexsandra e 170 

Maria da Graça. Foi sugerido chamar outros conselhos de segmento para colaborar 171 

na construção. Lúcia informou que o CEDICA foi convidado pelo CODENE a 172 

participar do evento da Semana da Consciência Negra, que será realizado no dia 13 173 

de novembro, mas quem está acompanhando a programação é a vice-presidente 174 

Ivonete. Aprovado por unanimidade a participação do CEDICA no evento. Simone se 175 

colocou à disposição para realizar um momento de formação sobre a consciência 176 

negra na plenária ordinária de novembro, o que foi acolhido pelo grupo. Foi sugerido 177 

que a plenária de dezembro fosse realizada no dia 17, devido as festas de final de 178 

ano. Aprovado por unanimidade. A partir do questionamento sobre os brindes de 179 

final de ano para os conselheiros, a presidente Lúcia solicitou às instituições que 180 

pudessem colaborar com a oferta de brindes para a confraternização da plenária de 181 

dezembro. Ficou acordado que será encaminhado ofício solicitando os mesmos para 182 

as instituições e órgãos que compõem o CEDICA. Relato sobre as reuniões com a 183 

Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre: Foi 184 

informado que o CEDICA recebeu ofício do Promotor solicitando levantamento dos 185 

recursos repassados pelo FECA. A presidência juntamente com a Coordenadoria 186 

das Políticas para a Criança e o Adolescente e a responsável técnica pelo FECA da 187 

SJCDH realizaram a construção de uma planilha com a relação de instituições 188 

contempladas com recursos do FECA em 2019, que foi encaminhada ao Promotor, 189 

via ofício. O Promotor realizou novas solicitações e foi decidido em plenária que a 190 

gestão marcaria uma agenda com o mesmo para compreender o motivo dos 191 

questionamentos. Foram na reunião a presidência do CEDICA, a Coordenadora das 192 
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Políticas para a Criança e o Adolescente e o diretor da Assessoria Jurídica da 193 

SJCDH.  O promotor queria compreender como funcionava o Conselho e como era 194 

realizado os editais para acesso de recursos do FECA. Depois desta primeira 195 

reunião, houve mais uma, junto com o CMDCA/POA, na qual a vice-presidente 196 

Ivonete esteve participando juntamente com a coordenadora Juçara. E na 197 

sequência, foi agendada ainda outra reunião, na qual Juçara estará representando o 198 

CEDICA na tarde de hoje. A referida reunião irá tratar sobre as campanhas de 199 

arrecadação dos fundos municipais e estadual. Além das reuniões o Promotor 200 

solicitou uma remessa de documentos do CEDICA, que foram alcançados por e-201 

mail. Lúcia convidou a comissão de orçamento e fundos para acompanhar as 202 

próximas reuniões. Relato das Comissões: Comissão de articulação e mobilização: 203 

Irão construir um roteiro de ações da comissão. Informaram que realizaram reunião 204 

com a assessoria de comunicação da SJCDH e que esta se colocou à disposição 205 

para auxiliar na realização do vídeo institucional sobre o CEDICA. Irão realizar 206 

reunião no dia 11 de novembro para analisar ações do plano de ação; Comissão de 207 

medidas socioeducativas e de proteção: Realizaram a apreciação do plano de ação 208 

e aplicação e discutiram sobre a participação na plenária extraordinária do CEAS 209 

sobre a Fundação Proteção; Comissão de políticas públicas: Discutiram sobre o 210 

plano de ação e aplicação. Sugeriram combinar uma visita a Fundação Proteção 211 

juntamente com a comissão de medidas, para realizar o monitoramento das 120 212 

vagas; Comissão de legislação e normas: Estão trabalhando nas respostas dos 213 

questionamentos diários que chegam ao CEDICA via e-mail. Lúcia apontou a 214 

necessidade de retomar a resolução sobre a inscrição e registro de instituições nos 215 

COMDICAs; Comissão de orçamento e fundos: Juliana e Agnaldo relataram que 216 

estavam de férias e por este motivo não conseguiram adentrar nas pautas. A 217 

conselheira Maria da Graça informou que esteve presente na Audiência Pública 218 

sobre as Escolas Abertas, mas ao chegar no local foi informada que a realização do 219 

evento foi transferida para o dia 11 de novembro. Foi sugerido que a comissão de 220 

políticas públicas se inteire sobre a temática e realize uma aproximação com o 221 

Conselho Estadual de Educação. Maria da Graça realizará escuta da audiência na 222 

assembleia e dará conhecimento na plenária ordinária de novembro. Nada mais 223 

havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que subscrevo com a 224 

presidente. 225 

 226 

 227 

                                    228 
               Thanise Falcão                                                            Lúcia Flesch                 229 

        Secretária do CEDICA/RS                                        Presidente do CEDICA/RS 230 


