
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

  Ata nº. 012/2014 2 

Aos vinte três dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-se 3 

para Assembleia Ordinária na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 4 

Adolescente do Município de Porto Alegre, sito Travessa Francisco Leonardo Truda, nº 5 

40, 14º andar – Centro de Porto Alegre, sob coordenação do Presidente André Luiz da 6 

Silva Seixas, e na presença dos CONSELHEIROS DA SOCIEDADE 7 

CIVIL/ATENDIMENTO DIRETO: Davi Jonatas da Silva – Creche Comunitária Sonho 8 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA; André Luiz da Silva Seixas – 9 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA; Adroaldo 10 

Venturini Barboza – Associação de Moradores Jardim Ipiranga; Carolina Aguirre – 11 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC; Simone Oliveira – Casa 12 

do Menino Jesus de Praga; e Dalva Franco – Instituto Pobres Servos da Divina 13 

Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO 14 

INDIRETO: Roberta Gomes Motta – Associação Cristã de Moços – ACM; Alcema 15 

Oliveira Moreira – Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – 16 

ACBERGS; Iolanda – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS; Rosana 17 

Fernandes Nunes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; Carolina 18 

Di Giorgio Beck – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio; Jorge Roberto Do 19 

Santos e Wilmar Coelho – Rede de Integração e Cidadania – RINACI; e Mara Verlaine 20 

Oliveira do Canto – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA. 21 

CONSELHEIROS DO GOVERNO: Adelar Marques – Fundação de Assistência Social e 22 

Cidadania; Márcia Regina Germany Dornelles – Secretaria Municipal da Educação – 23 

SMED; Otília Henz de Abreu – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF; Fábio Evandro 24 

Pereira de Souza – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH; Lisandra 25 

Pacheco Dias Xavier – Secretaria Municipal da Saúde – SMS; e Jossana Bernardi – 26 

Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC. DEMAIS 27 

PRESENTES: Tatiane Lima e Ricardo Almeida – Bahia; Wilson Abascal Pastorini – 28 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH; e Luiz Henrique – Administrativo 29 

do CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 – Leitura da Planilha da Plenária Anterior e 30 

Solicitação de Complementação de Ata; 2 – Debates e Deliberações: Comissões, 31 

Finanças, Políticas e Reordenamento; 3 – Informes. Após assinatura da lista de 32 

presenças o Sr. Presidente deu início aos trabalhos (Quorum às 14h20min). SR. ANDRÉ 33 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 34 

Presidente do CMDCA: Pessoal, vamos começar? Pessoal, começando nossa plenária, 35 

com um pouquinho de atraso. Queria já abrir a plenária, o companheiro Pastorini está 36 

acompanhando aqui a Tatiane Lima e o Ricardo Almeida, companheiros da Bahia, que 37 

prestam assessoria a uma dezena de CMDCA’s do sul da Bahia, com convênio com a 38 

Odebrecht. Querem falar alguma coisa? Querem se apresentar? Está à disposição. SRA. 39 

TATIANE LIMA – Bahia: Boa tarde a todos. A gente faz o acompanhamento dos 40 

processos e projetos que são contemplados pelo Fundo da Infância e da Adolescência, 41 

são 11 municípios que a gente acompanha e 16 instituições. Nunca fui conselheira, 42 

nunca participei de um processo assim como vocês. Então, a gente acompanha e viemos 43 

para conhecer um pouco como funciona aqui no Rio Grande do Sul e quais seriam as 44 

experiências que a gente poderia levar como rede de sucesso para a Bahia, ver a forma 45 

como o Conselho trabalha aqui, que a gente já percebeu que há uma diferença. A 46 

primeira diferença eu já perguntei para o Pastorini: “De quanto em quanto tempo eles se 47 

reúnem?” Lá é uma vez por mês e quase que os conselheiros não aparecem. Então, já 48 



 

deu para perceber um pouco da diferença. Assim, na verdade, a gente veio mesmo para 49 

ouvir, para conhecer e a gente poder levar experiências daqui para a Bahia. É isso aí. 50 

SR. RICARDO ALMEIDA – Bahia: Boa tarde. Como a Tati falou, viemos conhecer um 51 

pouco da experiência, porque no município que a gente trabalha temos essa dificuldade 52 

de participação dos conselheiros. É um trabalho que pelo fato do município ser bastante 53 

pequeno, esse comprometimento das pessoas é muito difícil. O trabalho que eu e Tati 54 

fazemos é de apoiar os conselheiros, as prefeituras, o município e as instituições na parte 55 

de prestação de contas, a gente apoia também nessa parte de estruturação em termos 56 

de parceria; mas a gente está aqui para estudar o conhecimento de vocês.  Obrigado. 57 

SR. WILSON ABASCAL PASTORINI – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 58 

SMDH: A título de explicar um pouquinho da nossa participação, há um tempo o Dr. 59 

Miguel Velasques, que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul fizeram um 60 

convite para nós participarmos, fazer um trabalho junto com a Fundação Odebrecht, 61 

exatamente nesta região sul da Bahia, que é uma região de extrema pobreza. A gente 62 

visitou a área, conhecemos todos os municípios e fizemos um trabalho de consultoria 63 

com a Fundação e o resultado é que eles venham entender, ver in loco o que ocorre aqui 64 

em Porto Alegre, ver como acontece aqui em Porto Alegre, como se trabalha a área da 65 

criança e do adolescente aqui em Porto Alegre e como trabalha o Fundo. Amanhã, eu já 66 

agendei com o Carlos, vamos estar com o Carlos e com o Luiz Henrique aqui. Hoje à 67 

trade eles vão na Secretaria conversar com o Sinval e com a Cíntia Votto, para 68 

entenderem um pouco do trabalho do Fundo. É isso, fico muito feliz de sempre estar aqui 69 

neste colegiado privilegiado, maravilhoso. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 70 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Obrigado. 71 

Fiquem à vontade. Pessoal, o Reordenamento fez visita? Podemos começar? 2 – 72 

Debates e Deliberações: Comissões, Finanças, Políticas e Reordenamento. 73 

COMISSÃO DE REORDENAMENTO. SRA. IOLANDA – Federação Espírita do Rio 74 

Grande do Sul – FERGS: Assim, nós estivemos na ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 75 

DA GRANDE SANTA ROSA, eles estão pedindo... É na Abelino Nicolau de Almeida, nº 76 

330. Lá tem a associação de moradores que eles prestam um serviço de atendimento 77 

também no telecentro. Como esse local estava fechado, nós fomos até o telecentro. Vai 78 

começar o funcionamento dia 26, vai inaugurar. Aí chegamos lá tinha uma estagiária, ela 79 

nos atendeu, logo em seguida chamou a pessoa responsável e ela citou que estão 80 

pedindo registro de entidade e registro de programa. Como nós não presenciamos a 81 

atividade, achamos por bem, como dia 25 vai ser inaugurada essa biblioteca, nós vamos 82 

aguardar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 83 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Vão aguardar para fazer visita? SRA. IOLANDA 84 

– Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Isso. SRA. ROSANA 85 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: 86 

André, só para colocar, a Associação de Moradores da Grande Santa Rosa solicita 87 

registro de entidade e inscrição de programa. O que está indicado é o Programa SARA. A 88 

associação de moradores colocada como na Abelino Nicolau de Almeida estava fechada. 89 

Em seguida tem a secretário, funciona a secretário da associação, onde tem um tele 90 

centro na frente, dentro do mesmo espaço físico, onde construíram uma biblioteca que 91 

vai ser de contação de histórias. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 92 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Uma é perto da outra, o 93 

clube de mães? SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos 94 

dos Excepcionais – APAE: É perto também, é perto, é tudo ali perto. SRA. MARA 95 

VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto 96 

Alegre – UAMPA: São três entidades. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 97 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Quando 98 



 

nós estivemos lá, na outra visita, o telecentro pertencia ao pessoal da creche. SRA. 99 

ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 100 

APAE: Não é o que foi dito. A documentação que está aqui na pasta é com o nome da 101 

Associação de Moradores da Grande Santa Rosa. Tudo bem, só não tem registro de 102 

entidade, né. No momento o que a comissão propõe? Vou ler o parecer: “Nesta data, em 103 

visita da Comissão de Reordenamento a entidade Associação de Moradores da Grande 104 

Santa Rosa, sede, encontrava-se fechada. Porém, deslocamo-nos até a secretaria da 105 

associação, que funciona no telecentro, juntamente com a biblioteca, que será 106 

inaugurada no dia 25/04, onde será desenvolvido contação de história”. Daí a proposta 107 

SARA... “Neste momento a Comissão de Reordenamento é favorável ao registro da 108 

entidade para, posteriormente, a instituição ser revisitada para inscrição de programa 109 

SARA”. Seria isso, visita posterior tem o espaço físico e essa proposta que eles têm lá, 110 

de contação de história, eles também se deslocam para escolas da comunidade para 111 

fazer está atividade. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 112 

Providência – IPSDP: Essa instituição está fazendo o que o ECA prevê, ela está pedindo 113 

registro da instituição antes de começar o atendimento. Então, a comissão entende que 114 

para registrar a instituição está apta, o programa sim tem que iniciar. SR. ANDRÉ LUIZ 115 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 116 

do CMDCA: A proposta é aprovar o registro de entidade e a inscrição fica para depois. 117 

SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos 118 

Humanos – SMDH: Mas eles não atendem? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO 119 

CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Só no 120 

telecentro. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 121 

IPSDP: No que está sendo solicitado não tem atendimento ainda. SRA. ROSANA 122 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: O 123 

vai atender criança e adolescente, quando recebe o telecentro é para a comunidade, é 124 

manhã, tarde e noite aquele espaço ali. Tá? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 125 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Então, a 126 

proposta é para aprovar o registro como entidade no CMDCA e, posteriormente, caso 127 

aprove o registro, no momento que eles começarem a atender, pode fazer o registro de 128 

programa. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 129 

IPSDP: Eu acho que, na verdade, a instituição tem que pedir a revisita. SR. ANDRÉ LUIZ 130 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 131 

do CMDCA: Isso vai ficar tudo em aguardo aqui. O processo dá continuidade. SRA. 132 

ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 133 

APAE: Foi assim, foi orientada a instituição para informar a este Conselho o dia de 134 

atividade. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 135 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A proposta da comissão é aprovar o registro da 136 

entidade aqui no Conselho, aí reprovar a sua inscrição porque não está funcionando. 137 

Alguém quer falar mais alguma coisa? O parecer é somente de registro. Quem concorda 138 

levante a mão. Grato. Quem discorda? Abstenções? APROVADO o registro por 139 

unanimidade. Tem mais algum? SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de 140 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Não, não até porque com o tempo que a 141 

gente saiu não deu para fazer mais de uma. A gente vai organizar. SR. ANDRÉ LUIZ DA 142 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 143 

CMDCA: A Comissão de Políticas tinha? Não? Comissão de Finanças. SR. DAVI 144 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-145 

Presidente do CMDCA: Nós temos aqui a INTERNATION WOMAN’S CLUB DE PORTO 146 

ALEGRE. Nós realizamos a visita da tripartite e somos de parecer favorável. Então, a 147 



 

Comissão Tripartite realizou visita, indicado pela Comissão de Políticas Públicas, onde 148 

conhecemos o espaço físico e as atividades desenvolvidas, conforme relato do projeto. E 149 

a comissão entende que o atendimento às crianças e adolescentes é de (Inaudível). 150 

Passado pela Comissão de Finanças o parecer é favorável à carta de captação de 151 

recurso no valor de R$ 345.000,00, com retenção de 5%. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 152 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 153 

Está aberto. Ninguém? Pessoal, em votação o parecer favorável á carta de captação da 154 

entidade, R$ R$ 345.000,00, com retenção de 5%. Quem aprova levante a mão. Grato. 155 

Quem discorda? Abstenções? APROVADO com uma 01 abstenção. Próximo. SRA. 156 

ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: ASSOCIAÇÃO DE 157 

PAIS E MÃES DA VILA NOVA BRASÍLIA, eles estavam solicitando, na verdade... É um 158 

projeto, o Construindo para Novas Oportunidades. Eles solicitam, então, gastar em 159 

recursos humanos, eles colocaram aqui. Eles colocam que e para auxiliar no berçário, 160 

para poder aumentar o número de RH. É Educação Infantil. Tinha uma solicitação que 161 

eles justificassem o que seria pessoal e encargos. Eles colocaram que não têm ainda 162 

funcionários, se for aprovado o projeto e captado o recurso vão ser contratados três 163 

funcionários como técnicos. Pelo requerimento da solicitação, considerada esclarecida a 164 

questão dos funcionários e encargos que serão contratados no número de três na 165 

condição de auxiliar de Educação Infantil, a carta de captação é no valor de R$ 166 

235.242,00 em 2 anos. Parecer favorável. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 167 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, 168 

para depende, está aberto. Ninguém? Em votação a proposta da entidade, parecer 169 

favorável à carta de captação, quem concorda com o parecer favorável levante a mão. 170 

Grato. Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Próximo. SR. DAVI 171 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-172 

Presidente do CMDCA: O próximo é o LAR SANTO ANTONIO DOS EXCEPCIONAIS, 173 

eles apresentam um projeto para manutenção das atividades. Então, a comissão é 174 

favorável pelo deferimento da solicitação da captação de valores, no valor de R$ 175 

4.026.184,40, com um percentual de retenção de 0%. Tendo em vista que (Inaudível). 176 

SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Só uma dúvida, eles não 177 

têm convênio? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 178 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Não tem aqui no projeto, não 179 

informaram. Nós estamos até conversando com eles para ver a forma de conveniar. SRA. 180 

SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Porque é acolhimento. SRA. 181 

CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: 182 

Eu acho que tem com a Prefeitura. SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – Associação 183 

Cristã de Moços – ACM: E está muito bem explicado o projeto. Foi muito bem feito. 184 

SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Para que eles querem? 185 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 186 

Grosso e Presidente do CMDCA: Manutenção. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY 187 

DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Para 2 anos. SR. ANDRÉ 188 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 189 

Presidente do CMDCA: Mais alguém? Quem concorda com o parecer favorável da carta 190 

de captação levante a mão. Obrigado. quem discorda? Abstenções? APROVADO com 01 191 

abstenção. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 192 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Da comissão era isso. SR. ANDRÉ 193 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 194 

Presidente do CMDCA: Pessoal, EDITAL 2104. Foi localizado um erro da entidade 195 

CEREPAL, ela foi enquadrada nas entidades que não entregaram CNDs, só que em 196 

revisão, as CNDs foram colocadas dentro de outra entidade, da CEPA. Então, a 197 



 

documentação dela teve problema, não foi para dentro do processo dela e sim para a 198 

CEPA. Certo? Consta no computador que foi entregue, mas não estava aqui. Isso deu 199 

problema, mas se localizou, buscou e achamos. Então, pedimos para a Gerência trazer, 200 

eles entregaram nova listagem, tinha problema nas listagens, era 20 de Trabalho 201 

Educativo, 16 de SASE e 104 de Aprendizagem. Quando eles apresentaram as listagens, 202 

ao invés de ter 20 de SASE tinha 11... De Trabalho Educativo, perdão... E ao invés de 16 203 

de SASE tinha 20 e 103 de habilitação e reabilitação. Baseado nisso, o valor que eles 204 

deveriam receber seria de R$ 9.082,87. O que nós temos? Para redividirmos todo o edital 205 

a mão de obra vai ser muito maior. Então, a proposta que estamos apresentando é retirar 206 

do Fundo, porque tem uma série de entidades que já entregaram seus planos de 207 

aplicação.  SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 208 

da Cruz - CAIMC: Só uma pergunta: quando eles entregaram? Tem o protocolo aí? SR. 209 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 210 

Presidente do CMDCA: Tem protocolo. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 211 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Quem acusou isso, a instituição? 212 

Ou quem acusou? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 213 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Luiz? O protocolo é do dia 08/04. Foi 214 

entregue e estava na pasta da CEPA. Fala, Luiz. SR. LUIZ HENRIQUE FROTA – 215 

Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: A entidade ligou quando viu que tinha 216 

ficado em pendência, nós fomos verificar e vimos que tinham entregado, eles tinham o 217 

protocolo, até assinado por mim. Aí fomo conferir e estava em lugar errado. SR. ANDRÉ 218 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 219 

Presidente do CMDCA: Mais alguma coisa? SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 220 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Tem mais alguma instituição na 221 

mesma situação? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 222 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Nós temos umas três ou quatro 223 

entidades que estão questionando a questão do deferimento, neste tipo de caso mais 224 

duas. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da 225 

Cruz - CAIMC: Eu tenho uma proposta, se tivermos que fazer uma votação, que se faça 226 

de uma vez só. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 227 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Nós temos o prazo para entregar hoje o 228 

plano de aplicação, eles vão entregar junto, vai correr em paralelo, mas vão entregar 229 

junto, senão eles vão acabar perdendo prazo, senão receberem em junho, recebendo lá 230 

no final do ano. Existem mais duas entidades que, olha, a gente pediu que traga o 231 

protocolo, não entregaram ainda. Tem esta aqui. Então, até para acompanhar o prazo 232 

desta semana, está aqui a entidade.  SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 233 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Não tem prazo depois das CNDs? 234 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 235 

Grosso e Presidente do CMDCA: Não, entrega as CNDs junto com a entrega dos 236 

recursos. A CND não tinha recurso, não tem recurso de CND, recurso é se deu problema 237 

no teu projeto. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do 238 

Morro da Cruz - CAIMC: Mas eu fico pensando se a instituição não poderia entrar com 239 

mas recurso para dizer que estava com erro. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 240 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É porque 241 

a gente não botou prazo para CNDs para encurtar o prazo. SRA. CAROLINA AGUIRRE – 242 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: E para não ter 243 

choradeira também. Isso é exatamente para nos alertar a essas coisas. SR. ANDRÉ LUIZ 244 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 245 

do CMDCA: A gente fez isso para encurtar os prazos, teria que dar no mínimo mais uma 246 



 

semana. Para evitar um problema maior. Bom, pessoal, esse é o processo, é o valor de 247 

R$ 9.082,87. Este seria o valor como mantenedora, mais o valor percentual... (Falas 248 

concomitantes em plenária). SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 249 

Divina Providência – IPSDP: Eu só acho que a gente deve fixar, como vão aparecer 250 

outros problemas, que a gente retire esse valor do recurso do Fundo e não da divisão do 251 

edital para nós prejudicar os outros. Está correta essa tua proposta. SR. ANDRÉ LUIZ DA 252 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 253 

CMDCA: Exatamente, para não mexer, senão a gente mexe em 143. SRA. DALVA 254 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: E não é justo com 255 

quem fez tudo certinho, aí vai ficar fora. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino 256 

Jesus de Praga: Só tem uma coisa, eles fizeram tudo certinho. SRA. DALVA FRANCO – 257 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Sim, eles fizeram certinho, 258 

mas não é justo com quem fez certinho, houve um erro que não é da instituição, mas vai 259 

penalizar os outros, né. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 260 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Podemos colocar em 261 

votação? Que concorda com a resolução que seja passado os R$ 9.082,87 ao 262 

CEREPAL, devido o problema exposto, levante a mão. Grato. Quem não concorda? 263 

Abstenções? APROVADO com 01 abstenção. Pessoal, AÇÃO SOCIAL ALIANÇA - ASA. 264 

Pessoal, a entidade foi indeferida porque até o dia 18/03 estavam inadimplentes com a 265 

FASC. Eles apresentaram um documento no dia 11/04, da FASC, onde declara que tem 266 

pendências, com 20 dias para serem solucionadas, o que caracterizou igual a 267 

inadimplência da entidade. bom, foi indeferida. A entidade apresentou o pedido, 268 

apresentou uma documentação da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, ata de 269 

audiência do dia 14/04/2014. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de 270 

Praga: Andre, na verdade, eles fizeram uma negociação com a FASC, é isso? SR. 271 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 272 

Presidente do CMDCA: Não, depois do prazo que eles tinham, não poderiam estar 273 

inadimplentes, eles tinham que estar aptos até o dia 10/03. Quem ficou apto depois está 274 

fora, pelo edital. eles foram lá negociar depois, dia 11. Eles pegaram a liberação da 275 

FASC e fizeram isso, assim como houve outras entidades que fizeram isso e estão fora. 276 

Aí vêm, apresentam aqui o convênio com a FASC e tal, fazem a alegação que não 277 

receberam a notificação que estavam inadimplentes, fizeram toda uma justificativa do 278 

porquê da inadimplência, dizendo que isso não seria uma inadimplência. SR. DAVI 279 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-280 

Presidente do CMDCA: Mas veio uma listagem da FASC com as instituições 281 

inadimplentes e eles constavam naquela lista. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 282 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Só uma pergunta: o edital seria 18, 283 

não é? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 284 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Até 18/03 era o prazo final. SRA. CAROLINA 285 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: E que dia 286 

veio a listagem da FASC? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 287 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Dia 18. SRA. CAROLINA 288 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: E eles 289 

constavam na listagem? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 290 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Constam na listagem... Não, 291 

eles constam até no dia 11, constam ainda. Abriram um prazo para renegociar, foram lá 292 

depois. Essa é a orientação. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 293 

Fazenda – SMF: Mas não diz que eles renegociaram, não é o que está escrito ali no 294 

papel da FASC. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 295 



 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Tem só o relato da Secretaria. SRA. 296 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Mas não diz... 297 

SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 298 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Não abonam eles da dívida. SRA. CAROLINA 299 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Não tem 300 

como a gente saber o que é pendência ou... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 301 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Vou ler o 302 

que a FASC botou, tá? SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 303 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Quem determina isso é a própria secretaria. SR. 304 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 305 

Presidente do CMDCA: Eu até vou ler, porque é bem diferente dos outros: “Face a parte 306 

interessada que a instituição Ação Social Aliança do Rio Grande do Sul – ASA, mantém 307 

firmado com a Fundação de Assistência social e Cidadania convênio para as 308 

modalidades de abrigos residenciais, casas lares e educadores sociais, sendo que as 309 

prestações a seguir indicadas encontram-se com pendências para aprovação”. É do dia 310 

11/04/2014. Isto é o que está no processo original. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 311 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Tem outra coisa que nós descobrimos hoje 312 

pela manhã... Este aqui? Cadê o outro da ASA. Quando foi feito o edital, naquela 313 

avaliação preliminar aqui na Gerência, não constava com pendência aqui no Fundo, hoje 314 

foi visto que realmente havia pendência. Quando foi feito este material no início do edital, 315 

no FUNCRIANÇA constava que estava ok, nós verificamos com os servidores que 316 

realmente está pendente. O que o servidor informa? “Em relação ao FUNCRIANÇA, 317 

segundo o setor de Prestação de Contas da UPEO, existe ainda inadimplência da 318 

entidade, pois não apresentou prestação relativa ao Projeto Arte e Educação A da 319 

Música”. Isso foi informado hoje. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 320 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É prestação de 321 

quando? Está bom, mas de novo vou dizer, vai constar só o da FASC, porque é o que foi 322 

informado. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 323 

mas nós temos que ficar sabendo que havia esta. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 324 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Sim, teve 325 

problema, não teria passado, igual a este, mas para botar em indeferimento aqui, acho 326 

que deveria ter sido lá. Esta folha era desta data, não de agora. Por mais que a gente 327 

queira botar data... SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do 328 

Morro da Cruz - CAIMC: Mas isso vale tanto para o CMDCA quanto para a FASC, se a 329 

instituição tinha que estar ok em 18/03 e ela não estava ok, ok. Se na FASC no dia 18/03 330 

ela não estava inadimplente, ela não estava ok. Pronto. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 331 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 332 

É diferente de achar um erro. A FASC reconheceu dois erros durante o processo. Foram 333 

colocadas duas entidades lá no dia 18/03 que não estavam, não eram, elas estavam 334 

aptas, reconheceram e entraram no processo normal. Bom, mas estou trazendo porque 335 

isto tem que ser informado para a entidade, Luiz, que igual elas estavam e estão 336 

inadimplentes com a FASC, independente da justificativa ou não. Certo? Este 337 

indeferimento não tem como voltar. Pessoal, o Fórum de Entidades apresentou aquele 338 

ofício, questionando a questão, aí juntaram todas as atas. O ofício foi passado em 03/04 339 

para nós aqui... É do dia 03/04 e chegou no dia 08. É o questionamento do edital e das 340 

executoras, passou pela plenária. a gente teve a necessidade, viu-se a necessidade de 341 

discutir no Fórum. Durante too o processo do edital, no período que foi formada uma 342 

comissão, juntamente com a Executiva, que fez todo o planejamento e proposta de edital, 343 

depois veio para a plenária e por diversas vezes foram questionados alguns pontos do 344 

edital e toda vez esta plenária manteve o edital, como na plenária passada, manteve de 345 



 

novo o edital com toda as que estavam aptas e inaptas, com recursos já destinados para 346 

que entreguem os planos de aplicação, estamos encaminhando um ofício ao Fórum de 347 

Entidades relatando isso. viu, Luiz? Tem que montar o ofício relatando que nas reuniões 348 

tais e tais, em Executiva ampliada, a Executiva junto com a comissão do edital, que nas 349 

plenárias foram discutidos os pontos. Também na última reunião se bateu o martelo 350 

mantendo o edital, dando seu prosseguimento no seu organograma normal para que as 351 

entidades apresentem seus planos de aplicação. Então, tem que faze rum ofício para 352 

responder ao Fórum, para que eles possam ser informados oficialmente. SRA. 353 

CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: 354 

Eu quero falar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 355 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pode. SRA. CAROLINA AGUIRRE – 356 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Só queria colocar 357 

assim, de que o Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz não foi a favor em 358 

momento algum a este artigo, apesar de ter votado em outros momentos no corpo do 359 

edital, na questão de CNDs, outras coisas, isso sim. Já disse em outras reuniões que me 360 

coloco neste CMDCA como um corpo, fazendo parte do corpo. Se a gente erra, a gente 361 

erra juntos, se a gente acerta, a gente acerta juntos; mas a instituição não era favorável, 362 

não é favorável ainda a esse artigo. Nós entendemos que deveria ter sido feito esse 363 

artigo como nos anos anteriores, que era dividido entre todas as instituições das 364 

executoras e quem pudesse estar apto. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 365 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Na linha da Carol, além de declaração de voto 366 

a gente relatou que isso estaria... Como o Conselho é da criança e do adolescente, a 367 

gente estaria fazendo um recorte e de maneira muito cruel tendo que escolher os que 368 

mais precisam. Foi isso que as instituições tiveram que fazer, algumas delas tiveram que 369 

ver de todos que precisam quem estava precisando mais. Assim, lá na ponta é muito 370 

difícil conseguir fazer isso, porque tu sabes que todas as instituições precisam desse 371 

aporte porque o Conselho é um suporte financeiro para que as instituições possam fazer 372 

uma reforma ou subsidiar a compra de um equipamento que está em defasagem. Então, 373 

quando a gente teve que escolher que uma parte das instituições fossem contempladas, 374 

não são as instituições e sim as crianças. Leia-se que o Conselho fez uma escolha, como 375 

disse a Carol, não por unanimidade, mas o Conselho fez um recorte que parte dessas 376 

crianças fossem atendidas. Eu acho que a gente tem que, enquanto Conselho discutir 377 

mais política pública para a criança e o adolescente, porque ultimamente a gente está 378 

muito em dar registro e distribuir recursos. E a gente não está mais discutindo política 379 

pública para a Cidade. Está fervendo a da violência, está fervendo a situação do aumento 380 

de metas, as regiões estão gritando que precisam de suportes e o Conselho da Criança 381 

não está conseguindo parar e discutir isso. Eu acho que a nossa Comissão de Políticas 382 

tem que estar se apropriando mais, este grupo aqui tem que estudar algumas coisas 383 

sobre legislação. Eu acho que estamos em defasagem na questão de estudo, que é a 384 

Comissão de Políticas que aporta isso para nós. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – 385 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Na mesma linha que a Carol 386 

e a Dalva falaram, eu digo também assim, enquanto instituição, enquanto a que 387 

represento e as outras e mais que a gente está representando... SR. ANDRÉ LUIZ DA 388 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 389 

CMDCA: Desculpa, não entendi. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de 390 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Em nome das instituições que represento 391 

abro meu voto, não sou favorável... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 392 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não era. SRA. 393 

ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 394 

APAE: Não era e continuo não sendo, até porque isso já foi votado, passou neste 395 



 

Conselho. Então, assim, junto ao Fórum foi construído este documento, tem 396 

embasamento legal, propõe as questões que aparecem, citam as legislações. Então, 397 

trazendo a probidade do atendimento à criança e ao adolescente, de todas as entidades 398 

que atendem, a questão de estar escolhendo qual entidade seria beneficiada. Não 399 

concordo com nenhuma forma que seja assim e acho que em algum momento a gente 400 

poderia... Este documento no momento em que chega, e eu acho que a plenária se 401 

surpreendeu quando ele chegou e só o que foi feito, que eu percebo... Se eu estiver 402 

errada que me corrijam. Foram anexadas as atas e está sendo devolvido para o Fórum 403 

ao invés de nos aprofundarmos mais e discutirmos, que na plenária quando foi votado e 404 

dito que foi uma comissão que trabalhou no edital, foi uma comissão que votou e que 405 

veio para a mesa da plenária, a gente não foi favorável. Na plenária do Fórum nós 406 

também nos colocamos dizendo em relação a esta situação. E acho que o que aconteceu 407 

com o documento, ele chega, está sendo devolvido, perdoem se estou dizendo o que 408 

estou sentindo, mas é que este documento no momento que chega foram anexadas as 409 

atas onde foram trabalhadas na plenária e está sendo devolvido ao Fórum. Aprofundar, 410 

discutir, acolher em relação ao que propúnhamos, o conteúdo, isso não foi feito. SRA. 411 

SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Eu posso falar? SR. ANDRÉ 412 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 413 

Presidente do CMDCA: Pode falar. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus 414 

de Praga: Eu também queria, para fins de registro, colocar que a instituição a qual eu 415 

represento também, não... Tenho o mesmo entendimento que as colegas tiveram a 416 

respeito desse item das executoras. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 417 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Está bem. Davi. SR. 418 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 419 

Vice-Presidente do CMDCA: Eu fico um pouco assim, perplexo, porque a gente se 420 

deteve a discutir R$ 800 mil de destinação, quando tivemos mais de R$ 10 milhões... 421 

Perto de R$ 12 milhões destinados à captação direta. Por falta desse montante a gente 422 

também acaba destinando especificamente a algumas crianças e não a todas de Porto 423 

Alegre. Então, eu acho que a gente tem que alinhar os fluxos. Tanto quanto da captação, 424 

quando vai diretamente, especificamente, para a destinação para uma ou outra entidade, 425 

e lá, depois é executado o projeto, como foi aprovado, aqui também, a mesma coisa, a 426 

gente simplesmente destinou para uma executora por mantenedora; porque eu acho 427 

muito pouco vir R$ 800 mil quando o total no Município foi captado mais R$ 10 milhões. 428 

Então, não acho que a gente excluiu, de forma alguma, nenhuma criança e em nenhum 429 

momento. A gente fez uma opção e a forma como seriam distribuídos esses recursos. 430 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 431 

Grosso e Presidente do CMDCA: Márcia. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY 432 

DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Retomando a fala da 433 

Dalva, essa questão da Comissão de Políticas... Eu não vou falar do edital, porque para 434 

mim o edital já é um assunto morto, já mostrou como é frágil este nosso Conselho na 435 

questão de política para criança e adolescente. Eu falo isso desde sempre, pode 436 

retomarem em atas essas questões. Eu acho que era só hoje pela manhã dar uma volta 437 

aqui no Conselho para ver quantas pessoas estavam sentadas na Comissão de Finanças 438 

e quantas estavam sentadas na Comissão de Políticas, que veriam, todos nós 439 

poderíamos ver qual a importância que os conselheiros dão para as comissões aqui e por 440 

que estão participando deste Conselho. É muito simples. É muito simples. Não precisa 441 

nem falar: “Ah, o dinheiro... O dinheiro”. Neste Conselho, infelizmente, sempre foi 442 

discutido captação de recursos e nunca captação de ideias para solucionar as questões 443 

da Cidade para criança e adolescente. Nunca foi feita a captação de ideias, sempre 444 

captação de recursos. E todo mundo pensa – ah, são R$ 800 mil que essa entidade vai 445 



 

captar... Ela vai captar, quanto mais captar mais vai se fortalecer. Não é? E as ideias? 446 

Ninguém quer discutir ideia, todo mundo quer discutir dinheiro aqui, gente. SR. ANDRÉ 447 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 448 

Presidente do CMDCA: Adroaldo. SR. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – 449 

Associação de Moradores Jardim Ipiranga: Bom, eu já falei em outras oportunidades 450 

que o Fórum, o nosso Fórum de Entidades está sempre se posicionando de forma 451 

diferente do Conselho do CMDCA, como se fossem duas instituições diferentes. Eu quero 452 

dizer aqui, eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o que as instâncias 453 

deliberam. Né? Este edital saiu, como tantos outros, o Pastorini está aqui, sabe muito 454 

bem de históricos de sofrimentos de instituições dentro da Cidade. E a cada dia, a cada 455 

ano, qualquer instância, qualquer instância da sociedade que quando se organiza, ela 456 

busca ver o melhor e este ano me pareceu que foi a gota d’água, tudo errado. Então, a 457 

gente tem que aprender a ver as deliberações da sociedade, mesmo que não tenha 458 

contentado algumas. E quero registrar o caso que aconteceu da minha instituição, a 459 

instituição que eu dirijo, em 2010, no Edital nº 01/2010, onde a nossa instituição ficou fora 460 

por falta de presença, Presidente. Então, esta nossa gestão fez defesa e está trazendo 461 

melhorias para a Cidade, mesmo que não esteja atendendo todas as crianças. O 462 

Governo Municipal também poderia estar nos ajudando a construir isso melhor. SRA. 463 

MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – 464 

SMED: O edital não tem dinheiro do Governo. SR. ADROALDO VENTURINI BARBOZA 465 

– Associação de Moradores Jardim Ipiranga: Se alguém quiser (Inaudível) o Fórum 466 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o CMDCA, quero que veja que a 467 

instituição que ficou fora, que não alcançou o percentual de presença nas plenárias do 468 

Fórum, aquelas crianças perderam. Eu até hoje não vi ninguém levantar essa bandeira 469 

em defesa, nem em 2010, quem em 2008, 2012... Eu acho que a gente tem que aprender 470 

a confiar e a aceitar as deliberações das instâncias, da sociedade como um todo, mesmo 471 

que não nos agrade naquele momento. Naquele momento a minha instituição se sentiu 472 

prejudicada, e talvez outras instituições, não só a minha. Eu só queria colocar o meu 473 

depoimento, que nem sempre a gente consegue agradar a todos, mas aqueles que foram 474 

ou que serão prejudicados neste momento pelo edital, também tem pessoas que vão 475 

aproveitar muito bem. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 476 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Dalva. SRA. DALVA 477 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: São duas coisas. 478 

Quanto ao que o seu Adroaldo trouxe, da questão da presença do Fórum, se nós formos 479 

ver nas atas também não foi unanime que se excluísse o percentual de presença, que 480 

simplesmente participação valesse. Eu acho bom constar isso, que não foi unanime essa 481 

decisão. Outra coisa que eu queria estar colocando, que a gente tem que ter um olhar 482 

diferenciado do que é captação e do que é edital. Captação, a gente dá um aval para as 483 

instituições irem buscar. Tem instituição que apresenta projetos de um milhão e não 484 

capta cem mil. A gente não pode projetar para as instituições que o sonho vai se realizar, 485 

em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela deixa um percentual para o Conselho como 486 

esse edital e o edital sim é uma distribuição que deve ser para todos. Captação de 487 

recurso, ela vai... A instituição vai entrar, aquela que se sente apta a bater na porta do 488 

empresário e falar no Fundo, e pedir o dinheiro. Isso é uma decisão de cada um, vai ou 489 

não, vai quem tem a competência, a capacidade, possibilidade e recursos humanos para 490 

fazer essa busca financeira. Nem todas conseguem realizar 100% das cartas de 491 

captação. E a gente tem que deixar bem claro, porque seguinte diz: “Ah, vai captar um 492 

milhão”. Gente, muitas não captam. Se olharmos no site, tem instituição que começou do 493 

zero e está vencendo há carta, com 2 anos. Então, a gente não pode levar para um 494 

parâmetro de que tem carta de captação está bem financeiramente. E o edital é sim um 495 



 

suporte para todas,, independente se tem captação ou não, a captação é para projetos 496 

específicos, assim como o edital, é para dar suporte para algumas ações pontuais. Tem 497 

instituição que tem problema com funcionário e fica rezando para receber o edital para 498 

poder fazer aquela rescisão, porque o convênio não contempla rescindir o contrato 499 

daquele funcionário que muitas vezes dá problema. Então, a gente tem que olhar 500 

diferente, a gente tem que parar de achar instituição que tem carta de captação, ela tem 501 

que ser olhada diferente das outras. Ela tem um aval do Conselho para buscar, mas nem 502 

sempre ela busca. Só isso. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – 503 

Secretaria Municipal da Educação – SMED: Dalva, o que eu quis dizer é exatamente 504 

isso. Quando a entidade entra com carta de captação fica todo mundo: “Ah, ela pediu R$ 505 

3 milhões!” Mas como se o dinheiro já estivesse na mão da entidade. Não está, gente! O 506 

dinheiro não está na mão da entidade, como se ela fosse captar e receber integralmente. 507 

Não é assim. É exatamente o que eu quis dizer, não depende dela. SR. DAVI JONATAS 508 

DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente 509 

do CMDCA: Só para fazer um ressalva na minha fala, os R$ 10 milhões que eu me refiro 510 

são os R$ 10 milhões efetivamente captados no Fundo. Era isso. SRA. DALVA FRANCO 511 

– Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu entendi, carimbados ou 512 

não. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 513 

Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, estou inscrito agora. Esta gestão começou 514 

em janeiro do ano passado. No edital de 2012 teve programa que não foi contemplado, 515 

No edital de 2011 também, no edital da Mumu também, foi só com um pedaço, que foi 516 

um edital grande, aí pegaram um pedaço. Então, sempre de alguma forma, alguma 517 

criança ou algum adolescente desta Cidade. Quando o Fórum de Entidades, que é um 518 

Fórum consultivo para este Conselho, consulta-se se quiser. Quando ele determina que 519 

deve ter 75% de presença é um motivo de exclusão de criança e adolescente? O que eu 520 

não consigo entender é tu dizeres que uma entidade porque não vai a uma reunião, a 521 

criança daquela entidade ser excluída! Com que dinheiro aquelas crianças e 522 

adolescentes foram ajudados? Então, é fato eu chegar e mandar um funcionário: “Vai lá e 523 

assina”, porque 20% assinam e vão embora, vão para o cinema, vão para o shopping, 524 

vão para fazer qualquer coisa, outros ficam um pouquinho, outros vão embora. Quer 525 

dizer, então, isso não influi? No ano passado quando a gente não colocou o SARA, 526 

Jorge, as pessoas só contestaram porque o programa não estava, não contestaram 527 

porque tinha crianças e adolescentes do SARA excluídos. No ano retrasado quando 528 

Aprendizagem não entrou foi contestado porque crianças e adolescentes estavam sendo 529 

excluídos. Então, essa questão de dizer que é exclusão, para um discurso serve, para 530 

outro não. Quero dizer o seguinte, pessoal, toda vez que este Conselho decidir alguma 531 

coisa o Presidente vai acatar e vai manter. Agora, o que eu não concordo, aí eu tenho o 532 

direito de não concordar, assim também como outros conselheiros não concordam, eu 533 

faço a minha declaração de voto. Agora, ficar fazendo batalha porque eu fui maioria, fui 534 

minoria, bom, eu quero dizer que a minha proposta inicial, em uma comissão que era 535 

para ter 21 pessoas, ou 42, com os dois conselheiros, porque o tempo todo ela foi aberta 536 

e as entidades e secretarias que não se fizeram presente foi porque não quiseram estar 537 

presentes, independente do seu motivo. Elas não fizeram por quê? Porque podia estar o 538 

titular ou o suplente e se não tinha titular e suplente que se trocasse, tanto a secretaria 539 

quanto a entidade. Bom, então, a comissão se reuniu diversas vezes, junto com a 540 

Executiva e foi deliberado. Quero dizer que, realmente, não partiu de mim, não foi uma 541 

ideia minha, uma proposta minha, a questão das executoras. Inclusive, a minha proposta 542 

era passar 80% para mantenedoras e não 70%. Aí eu fui convencido, eu digo, fui 543 

convencido a ter esta proposta alternativa. Até porque a comissão que era aberta a todos 544 

e que participaram as entidades e secretarias que quiseram, a comissão chegou e 545 



 

discutiu na primeira e segunda reunião, Carol, que as entidades que captaram mais de 546 

R$ 300 mil ou R$ 400 mil, até 31/12/2013, que não entrassem nesse edital. E eu quero 547 

dizer, não quero nominar aqui, mas são cinco ou seis. E eu disse: “Mas vai deixar cinco 548 

ou seis? Dentro da carroça de melancias vai adiantar muito?” eram cinco u seis entidades 549 

dentro de Porto Alegre que captaram mais de R$ 300 mil. Em um primeiro momento u 550 

achei interessante, bom, em um segundo momento não precisa, vão ficar só seis que 551 

captara até 31/12 mais de R$ 300 mil. Tem seis entidade só em Porto Alegre. Bom, 552 

então, quem capta R$ 400 mil, R$ 500 mil, R$ 600 mil vai R$ 10 mil? Claro. Então, quer 553 

dizer, se eu captei vou disputar um pouquinho? Claro, tranquilo. Então, quero dizer que 554 

no momento, Rosana, que teve comissão aqui, criada por este Conselho, aberta para os 555 

conselheiros, que quem se fez presente é porque quis estar, quem não se fez por algum 556 

motivo não quis estar, ou não podia, bom, a entidade e a secretaria têm que assumir 557 

suas responsabilidades porque não estava aqui, porque era aberta. Essa foi a discussão, 558 

isso foi discutido dentro dessa comissão ampliada com a Executiva, ou a Executiva 559 

ampliada com a comissão. Quando trás para o plenário, o plenário discute e vota, 560 

também foi realizada a discussão. E toda vez que se discutiu, toda vez que se discutiu, o 561 

que estava do edital, sempre foi a votação, independente de quantos a favor, quantos 562 

contra, toda vez a votação a favor foi superior. Não teve nenhuma votação que foi inferior. 563 

Então, o corpo do Conselho mantém uma posição do mesmo assunto desde o início. Eu 564 

acho que isso é a profundidade de discussão do Conselho. Agora, quero dizer o seguinte, 565 

eu não tenho (Inaudível), quem de entidade que se viu que vai no Fórum, foi notória a 566 

discussão lá, tem entidades que fizeram essa discussão, participaram de reuniões 567 

conselheiros daqui. É justo, é o direito de cada um fazer e tomar suas atitudes que 568 

quiserem. Agora, teve secretarias que sabiam o que estava acontecendo e talvez uma ou 569 

outra que não tenha tanto contato com entidades, mas pelo Conselho, onde gira toda a 570 

discussão, sabia. E aí a discussão... E eu estava com problema de saúde, não estava na 571 

reunião que discutiu isso, mas, assim, Rosana, a resposta ao nosso foi dada com a 572 

Executiva ampliada, a resposta foi dada por todas as votações favoráveis à totalidade do 573 

edital, que sempre foi superior a votação. Então, esta é a resposta ao Fórum. Quando 574 

nós votamos na última quarta-feira aprovação das aptas e não aptas, com valores, de 575 

novo foi aprovado. Eu quero dizer, pessoal, no momento em que nós decidimos, assim, 576 

eu vou continuar dizendo que, olha, “eu sou contra este artigo, mas a favor do resto”... 577 

Mas quando a gente determina prazos para CNDs, prazos para inadimplências, também 578 

está excluindo, porque as entidades não entregaram... As entidades não entregaram. 579 

Poderia este Conselho dar mais um mês, dois meses, mas o edital está formado por este 580 

Conselho. Este Conselho, inclusive, teve a única reavaliação na questão do SARA, que, 581 

realmente, nós aprovamos que passasse para 100% como mantenedora igual as outras. 582 

Então, quero dizer a vocês que isso tudo que eu estou falando (Inaudível), e que se 583 

discute dinheiro aqui, e que se discute mais o resto, porque tem gente que acha que é 584 

mais importante estar na Finanças, ou no Reordenamento, ou na Políticas Públicas, 585 

assim como quando chega na Políticas Públicas o pessoal repassa, aí não tem, tem 586 

pouca gente. Está certo, de novo estava a Márcia, de novo estava o... O Wilmar não está 587 

aqui, mas estava o Wilmar. Como nas outras comissões, um chega às 10, outro às 11 588 

horas, mas é isso. a gente tem que estar atendendo aqui, mas o pessoal vêm, uns 589 

trabalham mais, outros trabalham menos. Tem pessoas que já vêm definidas: “Quero 590 

Finanças”. Como um ex-conselheiros que saiu daqui agora a pouco, deve ser posto 591 

(Inaudível), não consigo entender porque preferem só Finanças... SRA. OTÍLIA HENZ DE 592 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu só posso... SR. ANDRÉ LUIZ 593 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 594 

do CMDCA: Não, tu podes aceitar qualquer uma, não obrigatoriamente porque seja da 595 



 

Fazenda. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 596 

Como que eu vou ser da Fazenda... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 597 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não é obrigatório, 598 

Otília. Agora, a Finanças pode fazer uma resolução sobre a questão da... SRA. OTÍLIA 599 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Nós não chegamos a 600 

um... Então, quero dizer a vocês que isso é aprofundar. Agora, que o Conselho tem que 601 

discutir mais política pública? Tem, tem sim. Tem que ter mais gente, tem que ter tudo 602 

aquilo. Agora. O assunto foi aprofundado, a resposta foi dada reunião a reunião, ata a 603 

ata, votação a votação. Assim como eu propus a essa entidade, da CEREPAL, para não 604 

atrapalhar e não prejudicar todo o conjunto das entidades, estou pensando nas crianças 605 

e adolescentes que estão no edital, porque se eu faço uma intervenção... (Falas 606 

concomitantes em plenária). Nós, companheiros, se nós fazemos uma intervenção errada 607 

no edital, vão ser prejudicadas outras 142 entidades. Carol. SRA. CAROLINA AGUIRRE 608 

– Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Eu acho que nós 609 

temos que, o Conselho, na verdade, tem que sempre adiantar a questão. Ao mesmo 610 

tempo de pensar em uma forma de ser mais educativo com as instituições, de cumprir os 611 

prazos, seguir o texto, independente de opiniões, mas acho que mais ainda. Hoje eu 612 

estava fazendo o plano de aplicação da instituição a qual pertenço, eu estava vendo, 613 

coloquei três mil aqui, três mil ali, dois mil, olhei o orçamento, era cinco mil, quando vi 614 

tinha passado. Então, é como eu digo, fiz “uni duni te”. Então, a gente tem que pensar 615 

qual o modelo de fazer o projeto, mas tem que repensar a forma, como diz o Carlos 616 

Simões, que não está aqui hoje, nessa forma de divisão de recursos, ou partilha, como 617 

ele fala, que não seria um edital, seria uma partilha. Não sei se não está na hora, sei que 618 

este dinheiro, por mais que seja mil, dez mil, é uma ajuda, um suporte incrível para as 619 

instituições, que sempre vem a calhar, mas não sei se não está na hora do Conselho 620 

amadurecer o suficiente para começar a fazer projetos e editais em cima de políticas 621 

públicas. Por exemplo, estamos no ano da Copa, tem toda a questão de pedofilia, 622 

questões de abuso, questões tão gritantes em Porto Alegre, que a gente sabe que por 623 

mais que a gente trabalhe, por mais que a gente coloque recursos. Então, assim, por que 624 

a gente não faz um edital nessa linha e as instituições que se candidatem sejam 625 

realmente avaliadas como um projeto, como em qualquer lugar? Porque nós, muitas 626 

vezes, e eu Carolina às vezes faço assim: “Ah, ajuda ali, olha só a instituição que perdeu 627 

cento e pouco nomes! Ah, não! Bah, que falta de vontade!” Mas será isso é o suficiente 628 

para passar essa instituição? Como pessoas me perguntaram qual era a avaliação do 629 

projeto? Eu disse: “Só não pode comprar uma passagem para Paris, o resto pode”. Né? 630 

Então, coisas que são gritantes não pode, o restante tudo pode. Isto não é edital. Isto é 631 

partilha de dinheiro. Quando as pessoas entrarem e seguirem os critérios, seguirem tudo, 632 

ganhou. Eu acho que está na hora do CMDCA avançar, está na hora, como disse a 633 

Márcia, como disse a Dalva, para as questões de política mesmo do CMDCA. se nós 634 

fizermos essa questão de políticas mesmo, vão se integrar novos integrantes. Eu acho 635 

que aí o próprio Fórum também tem que ser conversado, porque vai ser uma mudança 636 

muito grande na Cidade, porque as instituições não estão acostumadas assim, mas eu 637 

acho que está na hora. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 638 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Só para encerrar o assunto, 639 

não sei se mais alguém quer falar, mas só para encerrar o assunto. No momento em que 640 

a gente faz um edital, que é uma partilha sim. A gente tenta fazer, como disse uma 641 

entidade, um Rachid, lá no Fórum na última reunião, fazer uma divisão no máximo que a 642 

gente precisa. Agora, a maioria dos outros conselhos, estaduais e municipais, fazem lá 643 

um grupo de notório saber, ou de conselheiros, pessoas com não sei o que, escolhem 644 

por temas, por valores, por projetos melhores. Isso não é excluir/ isso é excluir. Então, se 645 



 

alguém pode dizer que o CMDCA de Porto Alegre exclui! Bom, vamos comparar com 646 

tantos outros conselhos que fazem de outras formas. Então, quero dizer a vocês que 647 

essa seria uma boa proposta, Carol, seria uma evolução. Eu não concordaria, se eu 648 

estivesse no Conselho continuaria aprovando por divisão, por partilha, porque as 649 

instituições ainda, aquelas que não têm condições de captar, que não tem estrutura de 650 

pessoal, que não tem uma série de outras coisas e não consegue captar, vive com um 651 

convênio e não dá, sobrevivem, e vivem com este edital. Infelizmente, a gente sabe que 652 

tem muitas entidades que perderam o edital, ou por não saber do edital, ou por ter 653 

esquecido, por não ter entregue o documento, infelizmente não participaram. Agora, isso 654 

vai piorar, Carol, vai piorar porque a discussão que está sendo feita pela Promotora 655 

Daniela, com promotores de educação, na defesa de recursos, já sinalizou que no mês 656 

que vem, se não me engano dia 06 tem reunião lá, que ela vai estar executando sim o tal 657 

do processo, aquele desde 2006, da cobrança das creches, Adroaldo. Tu sempre 658 

discutes isso. eu quero ver quando ela determinar que não cobrem mais. Aí, Carol, as 659 

entidades que hoje vivem de contribuições, Adroaldo, que sempre puxou este assunto, 660 

Carol... (Falas concomitantes em plenária). Vai sobrar para a SMED. Agora, quero ver se 661 

a promotora determina que não tenha mais contribuição, mensalidade. Bom, este assunto 662 

vai ter que vir para o Conselho. (Falas concomitantes em plenária). Contribuição é 663 

contribuição, tem s exageradas? Tem, mas tem. A SMED há 10 anos luta diariamente 664 

contra esse tipo de contribuição. (Falas concomitantes em plenária). Pessoal, então, isso 665 

é um assunto que vai bombar a partir do mês que vem, Carol, e a partir da semana que 666 

vem vai bombar aqui. Já está. Deu sinais que a promotora vai baixar de cima para baixo. 667 

SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - 668 

CAIMC: Mas isso já é lei. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 669 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Lei é uma coisa, dizer que 670 

vai fazer é outra, Carol. Lei a gente sabe, agora, executar é outra. Agora existe que 671 

sinalização, é diferente. Pessoal, fora o ofício, existe o pedido do MDCA aqui, quanto à 672 

questão da Aprendizagem. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais 673 

e Amigos dos Excepcionais – APAE: André, em relação à ASA nós não votamos. SR. 674 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 675 

Presidente do CMDCA: Não precisa de votação. Ela está inadimplente. Continua. Bom: 676 

“Conforme documento anexo viemos solicitar declaração que prove o registro da inscrição 677 

e a relação dos cursos que está apta a executar. Justifica-se tal pedido pela necessidade 678 

de validar o novo curso junto ao MPE. No caso da impossibilidade desse Conselho 679 

fornecer o documento referido, o MDCA solicita a justificativa por escrito”. Pessoal, é o 680 

seguinte, nós discutimos a 55, que está aí, está pronta para vir, nós temos que agendar. 681 

SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 682 

Excepcionais – APAE: Discutimos o quê? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 683 

Servos da Divina Providência – IPSDP: A resolução dos programas. SR. ANDRÉ LUIZ 684 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 685 

do CMDCA: Está pronta e revisada pelo assessor jurídico da Governança, Conselheiro 686 

deste Conselho. A legislação da Aprendizagem tem dezenas de coisas, já fizemos um 687 

pré-discussão da necessidade de ter ou não ter uma resolução específica e estamos 688 

esperando a 55 nova e tal. Eu queria propor, que é o seguinte: convocarmos o FORMAP 689 

para cá, conversar junto com a Comissão de Políticas, para que o FORMAP discuta 690 

semanalmente esse assunto, as entidades embasando bem, e que ele apresente uma 691 

proposta, para que possa... Ou o FORMAP apresenta, Mara, ou uma proposta de 692 

resolução enquadrando todas as necessidades da questão da Aprendizagem, ou faz em 693 

conjunto. Eu acho que ele pode apresentar uma proposta de resolução, que apresente 694 

para a Comissão de Políticas, aí a gente faz essa discussão definitivamente. Dalva. SRA. 695 



 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Na 696 

verdade, o que tu estás propondo foi o que o grupo no ano passado, antes de apresentar 697 

pela última vez a resolução, queria encaminhar para o Fórum, para que cada Fórum 698 

temático fizesse a sua colaboração na construção da comissão. SRA. CAROLINA 699 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Mas já está 700 

dentro da resolução. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 701 

Providência – IPSDP: Mas na época este Conselho deliberou que o Fórum não tinha 702 

esse papel. Vocês lembram que nós chamamos o Fórum para aquela reunião do Pão dos 703 

Pobres, para somar e trazer as especificidades de cada fórum temático? Aí nós mesmos 704 

dissemos que não, que nós tínhamos competência para fazermos sozinhos. Agora, a 705 

gente vai retomar? Então, o que eu proponho, André? Que antes de se fechar a 706 

resolução que se entregue sim para cada fórum temático, assim como o FORMAP vai 707 

poder ter o olhar específico da legislação, que a gente também apresente a proposta de 708 

redação para cada fórum temático, para a gente ter mais fechado possível o que é a 709 

legislação, do que é a realidade, porque o Fórum tem a realidade, tem o conhecimento da 710 

ponta. É uma proposta de encaminhamento. Ampliar não só o FORMAP, entregar a 711 

redação da resolução, não só para o FORMAP, mas também para os outros fóruns 712 

temáticos. Aí a gente vai ter um olhar de quem trabalha, diretamente, tanto no SASE, 713 

Trabalho Educativo, Educação Infantil, Aprendizagem, SARA, que eles possam estar nos 714 

dizendo o que é realmente executado. Aí a gente vai estar fazendo o olhar de legislação 715 

do que nos trouxerem. É uma sugestão. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 716 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu queria 717 

pedir ao Luiz Henrique, pela Gerência do OP... Quer dizer, do CMDCA, que traga a ata 718 

do Pão dos Pobres, do dia do seminário interno, porque não foi isso que nós discutimos 719 

lá. O que foi proposto sim, Dalva, que o plenário não aprovou, foi esta a tua proposta de 720 

passar para todos os fóruns. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 721 

Divina Providência – IPSDP: Não, não... Eu estou propondo de novo porque tu estás 722 

propondo que a Aprendizagem seja vista por um. Então, a minha proposta é apresentar 723 

de novo, assim como outras questões a gente apresentou, que a gente possa também 724 

rever. Nós precisamos da ajuda do FORMAP para a Aprendizagem, de repente a gente 725 

poderia ampliar. Não sei, é só uma apresentação de proposta. SR. ANDRÉ LUIZ DA 726 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 727 

CMDCA: Eu continuo pedindo, Luiz, que tu tragas a ata do dia do seminário no Pão dos 728 

Pobres para dizer que não foi bem isso que foi tratado. Foi feita uma proposta para que 729 

fosse paralisado e proposto para as entidades, para o Fórum de Entidades, para os seus 730 

fóruns, todos que tivessem, para discutir os seus programas. Bom, principalmente, 731 

quando veio a questão do FORMAP. Eu fui contra, como sou contra agora, inclusive. 732 

Depois disso, no final da reunião, nós aprovamos que a gente passou para esses fóruns 733 

que eles fizessem essa contribuição. No final do seminário foi repassado para os fóruns 734 

do Fórum de Entidades. Bom, o que aconteceu? O Fórum não quis, porque o Fórum quis 735 

discutir tudo. Entendeu? Quis discutir tudo, que não era o que a gente estava pedindo. 736 

Agora. Também o FORMAP, Dalva, foi discutido naquele dia e se viu que poderia sair a 737 

nova 055 e logo depois, aí sim, poderia ser feita uma outra resolução anexa, um 738 

apêndice dela, com muito mais coisa. Por quê? Porque nós estávamos na eminência de 739 

votar a nova 055. O que eu estou fazendo agora é que o Conselho, que não conseguiu 740 

por "n" motivos, colocar em prática aquilo que para nós, para mim principalmente, parecia 741 

que em menos de 40 dias nós conseguiríamos votar ela. Passou pelo Fórum, teve 742 

votações e tudo mais. Então, isso sim, agora na questão do FORMAP, estamos 743 

trabalhando. Então, aí quando eu faço a proposição do FORMAP, chamar o FORMAP, 744 

perguntar, ver se eles quere apresentar uma proposta do FORMAP para a 745 



 

Aprendizagem, especificamente, porque o resto, o conjunto do Conselho tem isso. Bom, 746 

ao Fórum já foi pedido para fazer isso, até não me recordo se todos fóruns do grupo 747 

fizeram. Disseram que não tinha tempo, mas aí era o que a gente queria. O resto 748 

continua igual e a gente tem que só trazer para finalizar ela, porque está praticamente 749 

pronta. Então, estou falando da questão do FORMAP somente porque a nossa demora 750 

está barrando alguns procedimentos das entidades que fazem Aprendizagem. E eu não 751 

mudo a minha posição, independente da votação do Conselho, é a minha posição, 752 

independente de perder ou não na votação, é só para o FORMAP, porque o FORMAP se 753 

dá hoje na emergência de uma resolução específica, devido às SUS especificações das 754 

leis. Carol. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 755 

da Cruz - CAIMC: Eu só queria colocar assim, que foi solicitado ao FORMAP, que 756 

encaminhou um documentação que seria o modelo, algumas coisas da resolução para 757 

constar. Isso está dentro da Resolução nº 55. Talvez tenha que atualizar algumas coisas 758 

novas, e acho interessante, tu já tinhas colocado essa questão de colocar um anexo, 759 

alguma coisa na resolução. Essa resolução, as leis da Aprendizagem mudam muito. Só 760 

queria perguntar, depois daquela reunião que tivemos no ano passado, onde vimos a 761 

Resolução nº 55, teve mais alguma coisa em relação a 55? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 762 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 763 

Não. a única coisa que a gente determinou era que fosse analisado juridicamente. 764 

Passou para a Cláudia Lopes, sentaram com o Rafael, nosso Conselheiro pela 765 

Governança. Ele fez o seu olhar junto com a Políticas. Está pronta para ser explanada. 766 

SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - 767 

CAIMC: Porque ela não estava pronta e já foi para análise jurídica. Eu acho bom ver. SR. 768 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 769 

Presidente do CMDCA: Não, entregaram pronta com o que nós fizemos até o Pão dos 770 

Pobres. Ele analisou, inclusive, pegou partes... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 771 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Como assim estava pronta até o Pão dos 772 

Pobres? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 773 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Porque a gente votou. SRA. OTÍLIA HENZ DE 774 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Sim, e daquele ponto em diante? 775 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 776 

Grosso e Presidente do CMDCA: Faltavam só os programas. A Cláudia, pelo o que me 777 

disse, trabalhou. Espero que a Cláudia esteja na outra reunião, Luz. SRA. OTÍLIA HENZ 778 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Ela está aí, é só pedir para ela 779 

vir. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 780 

Grosso e Presidente do CMDCA: Ela trabalhou, fez algumas inserções e atualizações 781 

com o Rafael. Então, vou pedir para ela vir na próxima reunião. Agora, de novo, a 782 

questão do FORMAP é essa questão específica, porque nós já saberíamos que depois 783 

teria que sair uma resolução a parte da nova 55, independente da nova, porque tem 784 

muitas inserções. Então, a proposta de chamar o FORMAP, até porque já esteve aqui 785 

conversando algumas coisa, eu sei que o Fórum vai estar trazendo proposição sobre 786 

isso. então, é já pedir ao FORMAP que apresente uma proposta de resolução. SRA. 787 

CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: 788 

Em relação ao que o MDCA está pedindo, nós não conseguimos dar esse documento 789 

que precisam antes dessa documentação do FORMAP? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 790 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 791 

A questão do FORMAP e da resolução é uma, a questão do pedido, é pedir para a 792 

Gerência listar tudo que se tem deles aqui, listar a documentação e apresentar. Óbvio, 793 

estão pedindo um documento, fornecer tudo, tem que fornecer. O CPCA esses dias pediu 794 

um documento parecido e foi fornecido. A mesma coisa, fornece tudo, o máximo de 795 



 

documento possível. E se faltar alguma coisa diz que estamos e tratativas com a 796 

resolução. Isso é um ponto. Agora, pedir para o FORMAP  uma proposta de resolução é 797 

outra questão separada. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 798 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: E como proposta, que pudesse estar 799 

encaminhando para o FORMAP, mas também para os outros fóruns, sim, porque cabe 800 

também a eles, de fazerem contribuições nas suas partes de programa. SR. ANDRÉ 801 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 802 

Presidente do CMDCA: Porque eu acho que já fizemos, aí vamos retroagir em tudo. 803 

SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - 804 

CAIMC: Nós não fizemos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 805 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Já fizemos isso. Fizemos 806 

isso e alguns disseram que não tinha tempo. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 807 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Só deixa eu concluir. Nós não 808 

fizemos isso que encaminhar para os fóruns, nós encaminhamos para o Fórum. E os 809 

fóruns, que eu acredito que o Fórum, Coordenação, não socializou com os fóruns. SR. 810 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 811 

Presidente do CMDCA: Isso é grave. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – 812 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Não, Carol. Socializara. SR. 813 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 814 

Presidente do CMDCA: Socializaram, apresentaram aqui e alguns deles não fizeram. A 815 

Elaine fez um relato aqui de que alguns disseram que não tinha tempo. SRA. CAROLINA 816 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Então, que 817 

a gente desse esse tempo e fazer uma socialização ainda maior. SR. ANDRÉ LUIZ DA 818 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 819 

CMDCA: Tem mais alguma proposta para a gente encaminhar? Tem duas propostas: 820 

uma é repassar, solicitar somente ao FORMAP em caráter emergencial, porque a pressa 821 

é também das entidades, que eles apresentem uma proposta de resolução, que a gente 822 

possa estabelecer os prazos. Certo? Bom, esta é a proposta. Depois a proposta que a 823 

Carol colocou, que é pedir para todos os fóruns de programas fazerem a mesma coisa. 824 

São essas as propostas? Uma é somente o FORMAP, a outra é para todos os fóruns. Em 825 

processo de votação, quem acha que deve ser só para o FORMAP levante a mão: 09 826 

votos. Quem acha que deve ser para todos? seis votos. Está formado que vá para o 827 

FORMAP. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 828 

da Cruz - CAIMC: Qual o prazo? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 829 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Acho que... Uns 15 dias 830 

corridos? É que temos emergência nisso e disseram que estão com tudo pronto. 831 

Segundo o Presidente do Fórum nos colocou, eles querem fazer em uma semana, 832 

estamos dando duas. Eles têm tudo pronto para fazer a discussão, inclusive, estavam 833 

pedindo pauta aqui para isso. é em caráter de emergência. SRA. MARA VERLAINE 834 

OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – 835 

UAMPA: Então, que coloque 15 dias, até para informar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 836 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 837 

Que se coloque em 15 dias. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração 838 

e Cidadania – RINACI: nA Gerência vai mandar ofício? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 839 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 840 

Vai mandar hoje, email e ofício. Comunica ao Pedro, Presidente do Fórum e o João do 841 

Instituto Pobres Servos, que é o Presidente, o Coordenador do FORMAP. Otília. SRA. 842 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Assuntos gerais. 843 

É o seguinte, nós não temos nos reunido, a Executiva. hoje o Davi disse que a Executiva 844 



 

era ás 9 horas. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 845 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não, às 10 horas. SRA. OTÍLIA HENZ DE 846 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Só que nós não temos nos reunido. 847 

Eu não sei há quanto tempo eu venho aqui, fica eu e a taquígrafa. SR. ANDRÉ LUIZ DA 848 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 849 

CMDCA: Não, só duas reuniões que não tiveram. Na última reunião... Cadê a Patrícia? 850 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Na última 851 

estava eu e a Patrícia. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 852 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não. As reuniões, Otilia, em 853 

que se discutiu o edital eu não vi na Executiva... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 854 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não me viu nunca porque eu estava de férias. 855 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 856 

Grosso e Presidente do CMDCA: Pois é. Agora tu vens e os outros não vêm. Patrícia, 857 

se tu puderes passar na próxima reunião quais as que não tiveram, as que tiveram... 858 

(Falas concomitantes em plenária). SRA. PATRÍCIA C. RIBEIRO – Taquígrafa: Houve 05 859 

reuniões realizadas e 06 sem quorum. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 860 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Tem as 861 

sem quorum, de que tiveram membros aqui e não teve. Não é? Inclusive, tivemos 862 

reuniões aqui nesta mesa, com a patrícia da taquigrafia, eu, tu, o Adroaldo que chegou 863 

depois e depois chegou mais alguém. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 864 

Municipal da Fazenda – SMF: Mas o que eu estou dizendo não é para nós nos 865 

explicarmos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 866 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não estou explicando, estou dizendo que 867 

isso acontece. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 868 

SMF: O que eu estou dizendo é que isso não pode acontecer, é o nosso concorda de 869 

estarmos aqui às 10 horas de quinta-feira. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 870 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Concordo. 871 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Tu me 872 

disseste várias vezes: “Se não puderes vir tem que vir o teu suplente”. O meu suplente 873 

não consegue vir, tanto que ele não veio em fevereiro. O Rogério Leal não consegue vir, 874 

como de outras instituições. (Falas concomitantes em plenária). Tem que mandar o 875 

suplente. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 876 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas é por isso que eu peço para que todas 877 

mandem suplentes. A executiva é o Presidente do CMDCA, o vice do CMDCA, duas 878 

secretarias titulares e uma entidade da sociedade civil. A secretaria titular é a Fazenda e 879 

Direitos Humanos, o Morro da Cruz é a titular junto, suplente é o Jardim Ipiranga e a 880 

ACM. Também a Governança. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de 881 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: E não está acontecendo? SRA. OTÍLIA 882 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não está acontecendo. 883 

SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - 884 

CAIMC: Eu faço meio ambiente culpa, a instituição não tem conseguido se fazer 885 

presente. Prometo que vou tentar vir mais vezes. Além disso, gostaria de estar recebendo 886 

as atas. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu 887 

também, gostaria muito. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 888 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Eu não recebi as do ano passado e não recebi 889 

ainda deste ano talvez para não ser totalmente injusta, do ano passado talvez eu tenha 890 

recebido algumas sim, mas não todas do ano. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 891 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: As palavras da Carol são as mesmas minha. 892 

E na terça-feira eu pedi, encarecidamente, que fossem passadas e ainda não foram. 893 



 

Primeiro o Jader disse que não tinha as da Executiva, depois ele disse que tinha, mas 894 

que não havia passado. E eu continuo esperando. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 895 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pediu 896 

para o gerente? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 897 

SMF: Eu não vou pedir nada para ninguém. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 898 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Luz, foi 899 

bom tu teres chegado agora. As atas da Executiva, queria que tu fizesses a coletânea 900 

dessas atas de plenária do ano passado em um email só, de todas as atas da plenária, 901 

também se tiver das Executivas, porque teve um período que não tinha ata. Mandar para 902 

todos os conselheiros. Segundo, todas as atas da Executiva deste ano imediatamente. 903 

SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: 904 

Posso mandar, mas todas as atas das plenárias estão no site. SR. ANDRÉ LUIZ DA 905 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 906 

CMDCA: Mas tu podes mandar a coletânea? Agradeço. Assuntos gerais. A Márcia. SRA. 907 

MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – 908 

SMED: A questão dos processos, a Simone hoje pela manhã teve algumas dúvidas. Não 909 

tem curso para quem é servidor. Então, tem que ler aqui nós contracapa como manusear. 910 

Outra questão, gurias do Reordenamento, temos a dúvida se o processo pode sair daqui 911 

de dentro do CMDCA. SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 912 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Não pode. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – 913 

Secretaria Municipal da Educação – SMED: Também não pode escrever nada na folha 914 

do processo. Gurias, também não pode, eu fazia na SMED, por exemplo, grampear 915 

folhinha aqui. Então, a gente tem que ir se informando, até para qualificar. SR. ANDRÉ 916 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 917 

Presidente do CMDCA: Davi. (Falas concomitantes em plenária). Só um pouquinho. 918 

SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: 919 

Questão de Ordem. No ano passado quando se determinou que o documentos do 920 

Reordenamento deixassem de ter pastas e se tronassem processos, eu fui uma que 921 

levantei que nós temos anotações, pareceres que não são necessários constar na pasta 922 

da instituição. Eu alertei que esse documento que hoje é processo, o Reordenamento 923 

teria uma pasta suspensa, que a instituição enquanto tivera sua vida útil, estiver 924 

funcionando, esse processo fica parado aqui. Fui voto vencido porque eu entendo que 925 

um processo não pode ficar parado dentro de uma gaveta por anos e anos. O que foi 926 

dito? Que para melhor organização tinha que gerar processo e não teria problema 927 

nenhum que esses documentos ficassem arquivados. É necessário para que nós 928 

acompanhemos a instituição várias vezes, uma instituição que tem registro há muito 929 

tempo, ela pede inscrição de programa e o que a gente faz? Ao invés de pedir que ela 930 

traga toda a documentação, a gente pega a pasta suspensa, verifica a instituição como 931 

está, toda documentação e analisa só a inscrição de programa, que é o que ela está 932 

pedindo agora. Com o processo me preocupa, porque vamos ter um documento que vai 933 

ter que ir para o arquivo e não pode ficar aqui. Então, a gente não tem esse 934 

acompanhamento. Isso eu falei na época. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 935 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, 936 

processo é processo, o problema do processo é que tem que reunir tudo. Essa é a 937 

diferença. O que o Reordenamento tem que fazer são anotações suas e deixar junto, na 938 

hora de passar para o arquivo, para outra comissão, tira, aí já fez a sua deliberação final 939 

anotada. (Falas concomitantes em plenária). O problema é que a Márcia pegou hoje um 940 

processo escrito e isso não pode ser feito no processo. Qualquer dúvida tem o 941 

funcionário da Gerência, tem o Luiz Henrique, que é funcionário da Prefeitura, tem o 942 

Jader. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da 943 



 

Educação – SMED: Relatório de visita é relatório de visita. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 944 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 945 

Só um pouco, Márcia. Faz o rascunho e depois passa para o processo, é isso. Davi. SR. 946 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 947 

Vice-Presidente do CMDCA: Trazer o relato da Agenda de convergências de Brasília, 948 

onde cada uma das cidades Copa representou como está a questão da rede de ação a 949 

megaeventos. Porto Alegre deu seu relato, estava o Carlos Simões, eu, a Dra. Denise da 950 

Promotoria e mais um representante da Promotoria. Então, foi dado o relato de cada 951 

cidade. Porto Alegre estava bem avançado, também recebeu congratulações e o convite 952 

para participar da articulação, da criação de um comitê. Depois nós tivemos uma 953 

apresentação e me disponho a repassar á Gerência para estar repassando a vocês, para 954 

estarem apropriados do que foi tratado lá. Dentro disso me chamou a atenção, em 955 

Brasília eles conseguiram algo significativo, o Fundo de lá conseguiu dotação 956 

orçamentária do município, 0,3% do orçamento do município que é destinado ao Fundo. 957 

a projeção disso, eles têm um plano de R$ 40 milhões para o próximo ano, isso através 958 

de lei. Eu acho que é uma luz para pensarmos aqui na Cidade, começarmos essa 959 

movimentação. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 960 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A Carol. SRA. CAROLINA DI GIORGIO 961 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: André, é uma pergunta, eu 962 

nem sei se vocês vão poder nos ajudar, né. A Fundação recebeu a informação de que 963 

seria um ponto de apoio na Copa. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus 964 

de Praga: Qual fundação? SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos 965 

Pobres de Santo Antônio: A Fundação O Pão dos Pobres. SRA. OTÍLIA HENZ DE 966 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Recebeu a informação de quê? 967 

SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu 968 

ouvi falar isso também, de que seria um QG para a questão do... SRA. ROBERTA 969 

GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: Eu acho que foi o Carlos que 970 

falou aqui na plenária. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 971 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O que existe é uma 972 

articulação entre as Secretarias e o Comitê Copa, que eu sabia exista o Comitê da Copa, 973 

O Pão dos Pobres e a FECI, para que a FECI colocasse seus profissionais. SRA. MARA 974 

VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto 975 

Alegre – UAMPA: A Escola Porto Alegre vai ser também. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 976 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 977 

Mas eu acho que não deu... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 978 

Divina Providência – IPSDP: A Escola Porto Alegre é para o atendimento local, e O Pão 979 

dos Pobres seria aquele QG para a questão da criança vítima, para os adultos que vão 980 

estar trabalhando. Tinha a ideia de que fosse no DECA, um lado para o adolescente 981 

infrator e do outro lado a criança e adolescente vítima; mas temos o conhecimento 982 

também de que não é legal que os dois estejam no mesmo espaço. Então, foi sugerido, 983 

eu participei de uma reunião onde foi informado de que estava sendo negociado O Pão 984 

dos Pobres. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 985 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O QG de atendimento geral, aí na Escola Porto 986 

Alegre... SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo 987 

Antônio: E que ia atender seriam as pessoas que estariam trabalhando na Copa. SRA. 988 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Na 989 

verdade, eu acho que seria o DECA, uma equipe. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 990 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O QG da 991 

Copa para atendimento é para uma criança perdida... SRA. CAROLINA DI GIORGIO 992 



 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Aí ela vai no Pão dos Pobres... 993 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 994 

Grosso e Presidente do CMDCA: E lá teria um local para alimentação, com cama, com 995 

toda uma equipe, com carro, com tudo, o DECA... SRA. DALVA FRANCO – Instituto 996 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Cama eu acho que não, Presidente, 997 

porque a ideia não é acolhimento, é do uma casa passagem. SR. ANDRÉ LUIZ DA 998 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 999 

CMDCA: Não é casa de passagem, porque daqui a pouco chega lá e não pode mandar 1000 

imediatamente. Então, tem ali... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 1001 

Divina Providência – IPSDP: Então, tem que chamar o Conselho Tutelar. SR. ANDRÉ 1002 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 1003 

Presidente do CMDCA: Aí a criança não vai ter um berço, alguma coisa durante 2 1004 

horas? Não vai abrigar uma criança? É a estrutura, Carol. SRA. CAROLINA DI GIORGIO 1005 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Tá, entendi. E quem é que 1006 

monta essa estrutura? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 1007 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Carol, na verdade, se O Pão 1008 

dos Pobres está dizendo que não sabe de nada, vamos esperar o Carlos Simões para 1009 

tratar isso. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 1010 

da Cruz - CAIMC: Por causa de questionamentos assim, eu acho que a gente poderia 1011 

até trazer uma questão maior, se vai ter cama, se não vai ter cama... SR. ANDRÉ LUIZ 1012 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 1013 

do CMDCA: Carol, o que eu estou propondo? SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 1014 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: André, deixa eu terminar... SR. 1015 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 1016 

Presidente do CMDCA: Não, mas preciso te dizer... SRA. CAROLINA AGUIRRE – 1017 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Por favor, André! SR. 1018 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 1019 

Presidente do CMDCA: Mas preciso te dizer, o que estou propondo não é trazer a 1020 

questão, estou propondo o cara que está coordenando o programa em Porto Alegre, que 1021 

é o Carlos Simões, que não está em Porto Alegre hoje. Ele volta na semana que vem, ele 1022 

está viajando até sexta, ele volta ao Conselho, porque este Conselheiro tem todas as 1023 

informações para prestar a todos. Eu estou dizendo que ele vem, faz a explanação para 1024 

nós e aí a gente pode discutir. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 1025 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Só posso terminar de colocar, por favor? Eu 1026 

gostaria de conseguir algum dia. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 1027 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Carol, ela não terminou. 1028 

SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - 1029 

CAIMC: Desculpa! SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 1030 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas ela não terminou, ela está com a 1031 

palavra. Ela termina a fala dela e eu te passo. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 1032 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Tá, André, mas eu tenho que 1033 

retomar a questão e tu tentares conter os teus minutos também. SR. ANDRÉ LUIZ DA 1034 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 1035 

CMDCA: Mas eu posso tentar, mas é que aí tu interviste na fala dela. O que a gente está 1036 

propondo é isso. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do 1037 

Morro da Cruz - CAIMC: Mas tu também interviste. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 1038 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pois é, 1039 

então, deixa ela terminar e depois eu te passo a palavra. SRA. CAROLINA AGUIRRE – 1040 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Eu vou tentar de novo 1041 



 

ser educada, então, mas eu gostaria de depois ter os meus 3 minutos. SR. ANDRÉ LUIZ 1042 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 1043 

do CMDCA: Com certeza! Carol, termina. SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – 1044 

Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Só para finalizar, tá. Eu não queria nem 1045 

gerar essa polêmica, só queria saber se alguém sabia dessa informação e nem estamos 1046 

nos negando a ser ponto de apoio, nem nada. Só queríamos saber para podermos nos 1047 

organizar, para nos organizarmos ou não. Só isso, tá? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 1048 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 1049 

É isso? SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo 1050 

Antônio: Só isso. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 1051 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O Jorge não está, pode falar, porque era 1052 

o Jorge e a Carol. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do 1053 

Morro da Cruz - CAIMC: Eu gostaria de colocar que devido ao que a Carol trouxe seria 1054 

interessante ao Conselho discutir essas questões e trazer a pessoa, que é o Carlos 1055 

Simões, conselheiro, para poder falar sobre essas questões. Se tem dúvida nós temos 1056 

que discutir, porque querendo ou não nós somos o Conselho dos Direitos da Criança e do 1057 

Adolescente. Se o próprio Conselho não sabe, se a instituição que deveria saber não 1058 

sabe, quem vai saber? Uma pessoa em toda Porto Alegre? Não está dando. Eu acho que 1059 

está errado. Essa é uma questão. Tem outra questão assim, nós vamos ter, aí o André 1060 

como Presidente, por favor, rever as questões de fala deste Conselho. Nós vamos ter que 1061 

ver se é uma fala para cada um, ok, que inclua o Presidente. Se são 03 minutos para 1062 

cada um, ok, inclua o Presidente. Se é direito de fala para cada um, ok, inclua o 1063 

Presidente. Eu não quero ser mal educada e não quero tentar me colocar de uma forma 1064 

mal educada, não preciso disso. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 1065 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Perfeito! SRA. 1066 

CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: 1067 

Como tu não precisas, como ninguém precisa. Cada um tem o seu momento, cada um 1068 

repeita e pronto. Obrigada! SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 1069 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu vou dizer de novo, para ti 1070 

e para todos, em princípio nós tínhamos acordado que era uma fala por assunto, hoje 1071 

mais conselheiros pediram falas e foi cedida a fala. Agora sim, vale o mesmo tempo para 1072 

todos, mas na condução dos trabalhos tu és obrigado a falar, Carol. E há momento que tu 1073 

pedires um aparte de 3 minutos, não é aparte, aparte é depende 1 minuto; ou da colega 1074 

não terminar e tu fazeres uma intervenção grande, só que ela não terminou. Então, nisso 1075 

tu tens que fazer a intervenção enquanto condutor dos trabalhos. Jorge, tu estavas 1076 

inscrito. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 1077 

RINACI: Não, seria uma pergunta sobre o assunto anterior. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 1078 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 1079 

Mara SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de 1080 

Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Na verdade, na última vez que o Carlos esteve 1081 

aqui, ele falou sobre o Comitê, deu as explicações, disse como estava sedo formado, deu 1082 

o relato da última reunião que nós tivemos, o que foi feito. Quer dizer, está tendo... SR. 1083 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 1084 

Presidente do CMDCA: Ele fez o relato. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO 1085 

– União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Ele fez o relato. O 1086 

que a Carol colega é importante, porque a própria instituição não sabe ainda a dimensão 1087 

que vai estar tendo nessa parceria da Copa. É importante sim. Ele não está em Porto 1088 

Alegre, mas com certeza já poderia estar colocando. Eu enquanto representante no 1089 

Comitê, enquanto sociedade civil também, todas as vezes que nos reunimos foi por um 1090 

objetivo. Então, é isso, que a gente possa estar, senão mobilizando essas situações, 1091 



 

porque na prática nós não vamos saber, tem que estar lá no dia a dia para praticar, ver 1092 

realmente o que vai acontecer. E a minha preocupação eu coloquei, que é a questão das 1093 

escolas, a gente sabe que as escolas vão estar abertas, a gente sabe que as escolas têm 1094 

no seu plano pedagógico, é para ter ações voltadas para a Copa. Enquanto Conselho 1095 

sim, a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais. São escolas, são crianças, são 1096 

adolescentes. Como vais e dar tudo isso? Vai se dar tudo isso? O que a (Inaudível) está 1097 

pensando? Tem verba para poder auxiliar as escolas que vão estar abertas? Tem plano 1098 

pedagógico com esse cunho? Bom, isso também. e o assunto geral que eu pedi é a 1099 

respeito do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que ainda não temos, é uma 1100 

ação, a gente está fazendo sem. Eu gostaria muito de saber. SR. ANDRÉ LUIZ DA 1101 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 1102 

CMDCA: Tá. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações 1103 

de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: É necessário, porque eu fiz o curdo da 1104 

Fundação, excelente, cobraram muito o papel, a atuação do CMDCA, mas aí também 1105 

não consegui auxiliar mais. Tem que ver a qualidade, tem que ver. SR. ANDRÉ LUIZ DA 1106 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 1107 

CMDCA: Tinha alguém antes? A Dalva. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 1108 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Só duas coisas, eu acho até para não ficar 1109 

pesado nas costas... Um é só um informe, o outro é uma colocação quanto à questão da 1110 

Copa. Eu acho que para não ficar nas costas do Carlos, porque é aquela coisa, a gente 1111 

deixa nas costas de uma pessoa e depois a gente culpa a pessoa por estar fazendo 1112 

sozinha. Eu tenho acompanhado o Carlos, fui na reunião que teve em Brasília. Há muito 1113 

mérito, tem coisas que o Carlos está fazendo sozinho, porque se ele não pegasse, 1114 

inclusive, a parte que seria nossa de Conselho ele assumiu, levou, leva o nosso nome 1115 

quando nós mesa de Conselho não fazemos nada. Eu acho que o mérito tem que ser 1116 

dado à pessoa quando faz, mas eu acho que nós enquanto membros do Comitê temos 1117 

que nos apropriar mais. Quando a Mara diz: “Eu faço parte do comitê”. Então, não é o 1118 

Carlos que precisa responder somente, a Mara tem propriedade de estar-nos 1119 

respondendo o que nós temos dúvida, porque ela é a nossa representante e a nosso 1120 

representante de sociedade civil para estar lá. Também faço parte desse grupo, estou 1121 

tendo que me desculpar, porque estou com outras agendas, não estive na outra reunião. 1122 

Eu acho que socializar mais, Mara, as reuniões quando tem para que mais gente possa 1123 

estar dando suporte para o Carlos Fernando nessa etapa final, que a gente sabe que é 1124 

quando vão aparecer os grandes problemas, quando tu pensas uma ideia, mas não 1125 

consegue chegar lá na instituição e dizer que foi pensado isso para vocês. É aquela 1126 

questão, em uma reunião de explosão de ideias, depois cada um vai para os eu canto e 1127 

sobra só um para fazer. Então, a gente tem que fazer a meia culpa e assumir a 1128 

responsabilidade enquanto membro de um grupo de tarefas. Outra coisa, fechando esta 1129 

parte, eu também estou fazendo parte do EVESCA, faço pelo Conselho, até por 1130 

compromisso pessoal dessa temática, tanto como membro do EVESCA, quanto como 1131 

instituição, há poucos dias a Cláudia Lopes me chamou para ver se eu podia estar 1132 

ajudando, fazendo palestra sobre o trabalho Infantil. Então, nós fomos, tem um círculo de 1133 

palestras, que acho que é um avanço que o EVESCA teve de tirar o PAIR da gaveta, 1134 

porque o PAIR veio em 2009, teve um projeto piloto na Glória/Cruzeiro/Cristal, um 1135 

excelente trabalho e depois não teve perspectiva de ir para outras regiões. Quando a 1136 

Cláudia assumiu o grupo do EVESCA disse que precisamos tirar o PAIR da gaveta e ir 1137 

para as outras regiões, levar o conhecimento. Então, ontem a gente foi na lesta, tínhamos 1138 

quase 50 pessoas, hoje tínhamos 97 no Humaitá. Então, está sendo grande a 1139 

participação, teve pessoas que fizeram a capacitação lá em 2009 e estão se colocando, 1140 

estamos endo ponto de referência. O EVESCA está tendo uma caminhada, está saindo 1141 



 

de dentro da sala, de fazer evento e ser um evento de formação. Então, parabéns ao 1142 

grupo que fez ações no Carnaval, está fazendo essas ações. Então, estamos 1143 

conseguindo realmente colocar para as comunidades, para quem trabalha lá na ponta 1144 

maneiras de identificar e denunciar se protegendo também. como eu disse hoje de 1145 

manhã e ontem, a gente não pode se calar quando a gente vê um problema, depois ir 1146 

para a televisão falar: “Pois é, eu vi o menino sentado na calçada porque não tinha a 1147 

chave de casa”... Que é o caso do Bernardo que está se falando muito. Então, que a 1148 

gente enquanto sociedade não se cale e que a gente vá fazendo para depois o Bernardo, 1149 

como tem na internet circulando, a menina, a Jatobá... Não lembro o nome... A Isabela 1150 

Nardoni, que estaria completando 12 anos esta semana. E quantos mais, quantas 1151 

crianças a gente perdeu porque cada um está olhando para o seu quadrado e acha que 1152 

aquela criança que está ali, ou está sendo corrigida pelo adulto não tem problema? Não, 1153 

não tem problema, se eu tenho medo de fazer a denúncia tem o Disque 100 e que a 1154 

gente use. Então, essa capacitação o pessoal está gostando porque está entendendo 1155 

que pode denunciar, pode levantar a lebre, como disseram hoje, que tem uma criança 1156 

sendo vítima, está sendo abusada, está sendo agregada, em exploração de trabalho 1157 

infantil e eu também posso me proteger. Então, parabéns ao EVESCA. SR. ANDRÉ LUIZ 1158 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 1159 

do CMDCA: Só para lembrar, tivemos o advento da troca da Cláudia Machado pela 1160 

Lopes e o advento também, que foi o estopim, foi a questão de nós repassarmos 1161 

recursos concretos para o EVESCA. Saiu de migalhas colocadas em uma rubrica para 1162 

um recurso de mis de R$ 30 mil para que pudesse de fato estar trabalhando. Isso foi 1163 

importante para que a gente tenha isso em mente, para que nos próximos meses e anos 1164 

o Conselho, quem estiver aqui, estar fazendo isso. Como agora na Copa, nós temos uma 1165 

resolução que define uma série de coisas e autoriza, inclusive, repasse de verba para as 1166 

entidades. Eu me surpreendi, teve um comentário que alguém ia vir se inscrever para dar 1167 

suporte nas regiões. Isso tudo o Conselho fez, trabalhou de alguma forma para estar 1168 

colocando a política pública. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 1169 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: A gente fez a 1170 

representação lá e toda a explanação consta em uma apresentação, na qual eu disse 1171 

que encaminharíamos para todos sobre o que foi tratado. Não houve apresentação aqui 1172 

pela hora avançada, mas se alguém quiser ficar comigo até ás 20 horas, está aqui. A 1173 

questão, a gente também não pode tratar da forma como foi, até porque o Carlos tem 1174 

chegado em todas as reuniões aqui e falado longamente sobre cada um dos passos que 1175 

estão acontecendo. Nesta projeção aqui está desde a questão dos cursos que estão 1176 

sendo dado aos conselheiros tutelares, a parceria formada com a RBS, tem diversas 1177 

parcerias sedo firmadas no conceito de megaeventos, para que a gente possa garantir a 1178 

questão de proteção da criança e adolescente. O que a Carol traz é sobre o Pão dos 1179 

Pobres e outras áreas que teriam a questão de atendimento específico na região. Ficou 1180 

estabelecido como vai estar funcionando e o plantão vai estar sendo redobrado e com 1181 

alguns expedientes extras nas principais regiões. Isso tudo está dentro de uma 1182 

apresentação, onde tem questões específicas da Cidade, que não tem problema 1183 

nenhum. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de 1184 

Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Eu só não fiz porque o Carlos já tinha feito, mas 1185 

da próxima vez a gente pode estar falando, não tem problema. SR. ANDRÉ LUIZ DA 1186 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 1187 

CMDCA: Era isso, pessoal? Só isso? Obrigado! 1188 
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