
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

  Ata nº. 01/2014 2 

Aos vinte nove dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 3 

reuniram-se para Assembleia Ordinária na sede do Conselho Municipal dos Direitos da 4 

Criança e do Adolescente do Município de Porto Alegre, sito Travessa Francisco 5 

Leonardo Truda, nº 40, 14º andar – Centro de Porto Alegre, sob coordenação do 6 

Presidente André Luiz da Silva Seixas, e na presença dos CONSELHEIROS DA 7 

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

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA; André 9 

Luiz da Silva Seixas – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 10 

do CMDCA; Adroaldo Venturini Barboza – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e 11 

Vice-Presidente do CMDCA; José Antônio Marcolan – Casa do Menino Jesus de 12 

Praga; Carolina Aguirre – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – 13 

CAIMC; Joel Lovato - Instituto Leonardo Murialdo – ILEM; e Dalva Franco – Instituto 14 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE 15 

CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Vanessa Dias – Associação Cristã de Moços – 16 

ACM; Alcema Oliveira Moreira – Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande 17 

do Sul – ACBERGS; Rosana Fernandes Nunes – Associação de Pais e Amigos dos 18 

Excepcionais – APAE; Marcelo Vaz – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – 19 

FERGS; João Batista M. da Rocha e Carolina Di Giorgio Beck – Instituto O Pão dos 20 

Pobres de Santo Antônio; Jorge Roberto do Santos  e Wilmar Coelho – Rede de 21 

Integração e Cidadania – RINACI; e Mara Verlaine Oliveira Do Canto – União das 22 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA. CONSELHEIROS DO 23 

GOVERNO: Carlos Fernando S. Filho – Secretaria Municipal de Governança Local – 24 

SMGL; Márcia Regina Germany Dornelles – Secretaria Municipal da Educação – 25 

SMED; Cristina Eliza Butze – Fundação de Assistência Social e Cidadania – FASC; 26 

Rogério Portanova Leal e Otília Henz De Abreu – Secretaria Municipal da Fazenda – 27 

SMF; Fábio Evandro Pereira de Souza e José Luiz Bernardi – Secretaria Municipal de 28 

Direitos Humanos – SMDH; Lisandra Pacheco dias Xavier – Secretaria Municipal da 29 

Saúde – SMS; e Jossana Cecchi Bernardi – Secretaria Municipal de Produção, 30 

Indústria e Comércio – SMIC. DEMAIS PRESENTES: Carlos Luz, Jader Fernandes e 31 

Cláudia B. Lopes – Administrativos do CMDCA/FUNCRIANÇA; Rafael – Assessoria 32 

Jurídica da SMGL; e Pedro Sérgio – Fórum de Entidades. PAUTA: 1 – Eleição 33 

Presidente e Comissões do CMDCA; 2 – Informes. Após assinatura da lista de 34 

presenças o Sr. Presidente deu início aos trabalhos (Quorum às 14h10min). SR. ANDRÉ 35 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 36 

Presidente do CMDCA: Boa tarde a todos. Hoje é a primeira reunião do ano. Um pedido 37 

do pessoal da taquigrafia, para falar um pouco mais alto, quem tem a voz mais baixa, por 38 

causa da acústica aqui, também as janelas estão abertas e fica ruim para gravar. Vamos 39 

iniciar, são 14h10min, já temos quorum. Esta é a primeira reunião do ano. Como diz o 40 

nosso regimento nós temos que fazer a escolha do Presidente, Vice e depois a 41 

Executiva. Queria propor à Plenária fazer o mesmo sistema que teve no ano passado, 42 

quem era candidato apresentou, quem era para presidente, para vice. Se tiver uma só é 43 

por formação, se tiver mais de uma é para levantar a mão. Certo? Alguém quer fazer 44 

alguma colocação desse termo? Então, o sistema é apresentar a candidatura de 45 

presidente e vice, por aclamação, se tiver mais de uma é por levantação... É por chapa. 46 

Certo? Candidatos? Joel. SR. JOEL LOVATO - Instituto Leonardo Murialdo – ILEM: 47 

Apresento, então, a chapa a ser apreciada. Eu queria agradecer, tive a disponibilidade de 48 



 

três, quatro colegas disponíveis para colaborar na possível gestão. O Jorge é meu 49 

candidato a vice-presidente. No mais é isso, não tenho muito para falar. Só queria 50 

solicitar que depois das eleições, resolvida a Executiva, o Instituto Leonardo Murialdo 51 

gostaria de 30 segundos para fazer um rápido pronunciamento, se for possível. Depois a 52 

passar a eleição, se possível me ceder a palavrinha. Então, eu e o Jorge somos uma 53 

chapa concorrente. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 54 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Sim. Bom, eu me inscrevi para falar, 55 

também apresentei a minha candidatura, sou candidato a Presidente, à reeleição, com o 56 

Davi, da Sonho Meu, candidato a vice. Mais alguém, pessoal? Bom, pessoal, vamos tocar 57 

direto a eleição. Pessoal, simples sistema, como foi no ano passado de levantar a mão. 58 

Então, quem vota no Joel e no Jorge levante a mão. Conforme eu for nominando vaio 59 

baixando a mão: Marcolan, Carol, Jorge, Joel, Marcelo, Vanessa, Rosana, Dalva e 60 

Fabrízia... Perdão, é a Carol. Muito obrigado! Nove votos. Pessoal, quem vota na chapa 61 

do André e do Davi levante a mão. Nominando de novo: Mara, Alcema, Adroaldo, André, 62 

Jossana, Márcia, Simões, Adelar, Lisandra, Davi, Fábio e Rogério Leal. Doze votos, é 63 

isso? Contei certo? Doze votos. É isso, pessoal? Doze a nove votos, está eleito para este 64 

ano no CMDCA o André Presidente e Davi vice. SR. ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - 65 

Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: Questão de Ordem. Presidente, tem um ofício 66 

aí, depois eu gostaria da palavra. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 67 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pode ser depois da 68 

Executiva? SR. ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da Fazenda - 69 

SMF: Pode. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 70 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, no ano passado nós elegemos a 71 

Executiva, que pelo regimento diz que é composta por três membros titulares, por seus 72 

respectivos suplentes, respeitada a proporcionalidade do CMDCA. É presidente, vice e 73 

mais três membros, que são os titulares. O que a gente acabou fazendo no ano 74 

passado? Elegemos seis membros diretos, três do governo, três da sociedade civil. 75 

Então, respeitando a proporcionalidade, a Executiva tem que continuar sendo composta 76 

por dois membros do governo e um da sociedade civil, como titular. Na suplência inverte. 77 

É isso, né? (Inaudível). Então, nós temos aqui a Governança, a Fazenda, Direitos 78 

Humanos. Mais alguma? Sociedade civil? Topogigio, Jardim Ipiranga. Mais alguém? 79 

Pessoal, nós temos três nomes de governo, para ser dois titulares e um suplente. Então, 80 

quem levantar a mão, não levante a mão o outro. Certo? Quem acha que é a 81 

Governança? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações 82 

de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Mas quais são os nomes? SR. ANDRÉ LUIZ 83 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 84 

do CMDCA: É por cadeira. É Fazenda como titular. São dois do governo e um da 85 

sociedade civil. Vamos respeitar a proporcionalidade. Para a Executiva tem três 86 

candidatos. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 87 

da Cruz - CAIMC: Também é a mesma coisa que o governo, independente de quem é 88 

titular ou suplente... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 89 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Tem que nominar quem é titular e quem 90 

é suplente. Pessoal, temos a Topogigio, Jardim Ipiranga e ACM. Quem acha que para 91 

titular tem que ser a Topogigio levante a mão. Pessoal, levante para eu poder contar. Dez 92 

votos. Jardim Ipiranga quem vota? Cinco votos. ACM? Três votos. Abstenções? Duas 93 

abstenções. Então, ficou a Topogigio como titular na Executiva e o Jardim Ipiranga e 94 

ACM como suplentes. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 95 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Pode ler todos os nomes? SR. ANDRÉ LUIZ 96 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 97 

do CMDCA: O Presidente André, vice Davi, Fazenda, Direitos Humanos e Topogigio; 98 



 

como titulares. Os suplentes: Governança, Jardim Ipiranga e ACM. Certo? No caso de 99 

votação, se tiver, aí é titular e suplente. Joel, quer fazer a fala agora? SR. JOEL LOVATO 100 

- Instituto Leonardo Murialdo – ILEM: Sim, é bem rapidinho. Bom, pessoal, 101 

rapidamente, eu só pedi esta fala para o André, porque o Instituto Leonardo Murialdo, 102 

neste momento, não faz mais parte deste Conselho. Nós estamos nos retirando. Essa 103 

decisão foi tomada por alguns episódios sucessivos nesses últimos 15 dias. Não me 104 

peçam para falar, é uma questão particular do Instituto, eu apenas estou aqui porque 105 

acho justo que eu apresente a vocês. Nós também prestaremos contas e oficializaremos 106 

isso junto ao Fórum de Entidades, que nós estamos nos retirando. Chamem, tem 107 

pessoas na sequência para virem. Quero agradecer. Perdão se o Murialdo, mesmo tendo 108 

quase que 100% de presença nas plenárias e 100% praticamente nas comissões, não 109 

tenha sido a instituição que de repente as pessoas esperavam que fosse. No geral, 110 

pesando as coisas, enfim, achamos que tentamos fazer nosso papel. Da minha parte eu 111 

tenho que cuidar do meu lado profissional, quando o meu nome passa a ser envolvido, 112 

quando tentam construir a história de um trabalho... Gente, é humanamente injusto! E eu 113 

queria deixar um recado aqui, parecer aos secretários do governo, no qual eu não 114 

conversei com nenhum, com nenhum... Mas recebi vários recados por outras pessoas. 115 

Eu quero dizer que o Murialdo permanece na Vidal de Negreiros, no lugar de sempre. E a 116 

hora que quiserem, pessoalmente, procurar a mim ou ao Instituto, fiquem à vontade. 117 

Conselheiros, não vou expor vocês, o meu recado é para os secretários. Eu acho que o 118 

mínimo, o mínimo que era interessante saber é tentar ouvir, tentar ver qual era a 119 

formatação de uma candidatura. André, estou te dizendo aqui, tu me conheces, tenho o 120 

maior respeito por ti, mas há dois meses, quando se começou a falar em eleição, eu 121 

sempre fui muito “batido” (palavra incerta na audição), alguém disse: “Joel, o menos pior”; 122 

sempre disse que não, todos os 21 conselheiros têm capacidade de estar à frente, o 123 

André tem tantas capacidades como eu tenho, como a Rosana tem, como qualquer um 124 

tem. É por isso que estamos aqui, porque nós somos lideres, por isso nós somos 125 

indicados; mas no momento em que eu sou atingido diretamente, sobra lá na ponta para 126 

a instituição, no momento em que o nome da instituição, bem ou mal, aparecendo de 127 

maneira positiva ou negativa... E nós fazemos a gestão em três pessoas no Murialdo, eu, 128 

a (Inaudível) e o Padre Adelar, vocês não tenham dúvida que não restou outra coisa para 129 

nós a não ser esta atitude. Espero que vocês tenham um bom ano de trabalho. Sei que 130 

na suplência tem gente adequada para vir, ninguém é melhor do que o outro. E, 131 

sinceramente, é isso, nós continuaremos trabalhando, colaborando com o Fórum de 132 

Entidades no que foi possível fazer. Apenas isso, acho que não restou muito para fazer. 133 

André, não entrei em contato contigo porque muita coisa que chega eu acho que não é, 134 

realmente, o que é dito. Então, tenho essa noção, sei fazer o filtro. Por isso não adianta 135 

dizer que foi que A, B ou C, está tudo bem. Eu só queria dar uma explicação a você, por 136 

isso que vim a esta plenária. Jorge, eu te agradeço, tu te expo mesmo sabendo da minha 137 

condição, tu já estavas avisado disso desde o final da semana passada. Eu me 138 

aconselhei com algumas pessoas que já estiveram na presidência deste Conselho, que 139 

não estão mais aqui, que disseram: “Não, Joel, deixa o teu nome, bota teu nome à 140 

disposição”; mas a decisão estava tomada. Então, é isso que eu tenho a falar, nada 141 

pessoal com ninguém. O Instituto Leonardo Murialdo, no que for possível colaborar, mas 142 

de outra forma, porque nem eu tenho mais condições de gerenciar e mediar as relações 143 

aqui dentro com vocês. Ok? Agradeço e a partir deste momento eu me retiro e fico à 144 

disposição para outras discussões. SR. ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria 145 

Municipal da Fazenda - SMF: Presidente, quero a minha fala. SR. ANDRÉ LUIZ DA 146 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 147 

CMDCA: O próximo. SR. ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da 148 



 

Fazenda - SMF: Queria trazer para nós conselheiros, na presença do Joel, que cabe ao 149 

Joel um voto de louvor pelo trabalho que ele desempenhou aqui no Conselho e como 150 

Presidente do Fórum também. É um trabalho extremamente profissional o que ele 151 

desempenhou. Quero dizer que nós do Governo, acho que posso falar em nome do 152 

Governo, estamos à disposição do Murialdo para trabalharmos juntos e renovar políticas. 153 

Parabéns pelo trabalho. (Aplausos da plenária). SR. JOEL LOVATO - Instituto 154 

Leonardo Murialdo – ILEM: Obrigado. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 155 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, 156 

mais alguém quer fazer uso da palavra? Mara. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO 157 

CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Boa 158 

tarde. Eu quero, na verdade, fundamentar meu voto. No ano passado todas as 159 

articulações foram feitas no Fórum de Entidades, no nome do Joel, como ele colocou e 160 

bem disse, fez um trabalho extraordinário na que da sociedade civil. Enquanto União nós 161 

apoiamos a decisão do Fórum e reforçamos o nome do Joel naquele momento. Hoje, 162 

enquanto União das Associações de Moradores de Porto Alegre, enquanto conselheira 163 

da sociedade civil organizada, entendo que nós estamos e fizemos o papel que era 164 

cabível no momento, que era acatar no Conselho da Criança e do Adolescente. E por 165 

conta que estive um ano de trabalho na presença do André, com reuniões na Prefeitura e 166 

em outros locais, em todo o momento enquanto eu estive o André estava representando 167 

a sociedade civil organizada e se colocou sempre à disposição. Ele fez um embate com a 168 

Prefeitura sempre que foi necessário. Então, André, quero justificar enquanto UAMPA, 169 

enquanto sociedade civil o nosso um ano de trabalho e que este ano tu possas estar 170 

reforçando o caminho do CMDCA, para que as políticas públicas para crianças e 171 

adolescentes sejam realmente implementadas na Cidade de Porto Alegre. É isso. SR. 172 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 173 

Presidente do CMDCA: Obrigado, Mara. Mais alguém? Adroaldo. SR. ADROALDO 174 

VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-175 

Presidente do CMDCA: Bom, na última eu fiz parte como vice presidente e alguns 176 

colegas estranharam porque não entrei de novo como vice presidente. Em primeiro lugar, 177 

eu já me sinto satisfeito em ter podido participar deste Conselho enquanto governante, eu 178 

aprendi bastante. Eu tenho certeza que ajudamos, André, a abrir espaço para diálogos 179 

melhores, uma reconciliação da sociedade, nós conseguimos unir... Eu colocaria como a 180 

marca deste Conselho, do ano de 2013, um ano de reconciliação, de organização. E abrir 181 

espaço. Eu não vejo demérito em deixar de concorrer ou de perder voto na eleição, ou 182 

mais mérito para quem ganha. Eu acho que a construção é constante, pelo o que vejo 183 

aqui. O Joel eu tenho certeza que vai ajudar bastante e eu quero agradecer aos 184 

conselheiros por aquilo que nós conseguimos fazer. Eu vou ter a oportunidade de ficar 185 

mais este ano com vocês para fortalecermos a política da criança e adolescente em Porto 186 

Alegre. É isso para mim é um aprendizado e quero contar com a amizade de todos 187 

sempre. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 188 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mais alguém, pessoal? SR. CARLOS 189 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 190 

SMGL: Eu queria sugerir imediatamente a formação da comissão para elaboração do 191 

Edital nº 001, da qual a Governança Local e a FASC fazem questão de participar. Este 192 

vai ser um ano diferente, por causa da Copa e por causa das eleições ao Governo 193 

Federal. Então, a sugestão que eu faço e que a gente trabalhe com uma janela de 194 

definição do valor e percentuais por áreas até 28 de fevereiro, até lá fazer essas 195 

definições para que a gente não tenha uma insatisfação (Inaudível). SR. ANDRÉ LUIZ 196 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 197 

do CMDCA: Mais alguém? Pessoal, assim, todas as representações... Na última reunião 198 



 

nós deixamos que esta seria para estabelecer a comissão do edital, onde temos como 199 

exemplo o edital do ano passado, que está bem escrito, bem formatado, os prazos 200 

adequados, os prazos vão ser só readequados. Na época o Rogério foi dando: “Olha, são 201 

tanto dias para isso, para aquilo”; quer dizer, e funcionou bem. Então, eu acho que a 202 

comissão vai poder ter o edital do ano passado como base. A gente trabalha com um 203 

valor não fixo, porque assim que a Junta, que o Governo diga que valor tem para este 204 

edital a gente já possa ver. Então, queria citar todas, se alguém tiver alguma que não 205 

está aqui é só dizer: Tripartite do OP da Educação, da Assistência Social, FEPETI, 206 

FORMAPI, Comitê de Prevenção à Mortalidade Fetal, Corregedoria dos Conselhos 207 

Tutelares, PEMSE, NOICA, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, GT 208 

SUAS, Comissão de Defesa de (Inaudível), FONTAS, Gabinete de Gestão Integrada, 209 

Fórum dos Conselhos Municipais, GT Copa, Central de Redes... É isso. Faltou algum, 210 

pessoal? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política 211 

e Governança Local – SMGL: O GT Rua, que o Presidente Marcelo Soares pediu a 212 

revalidação de representantes das secretarias. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 213 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não 214 

lembro que se a gente nomeou um no ano passado. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 215 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Eram reuniões 216 

com o Kevin Krieger, no Gabinete dele. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 217 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Vamos 218 

passar agora. Alguém lembra de mais algum? Dalva, lembra? Ah, o GT Convênios. Não 219 

está aqui. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 220 

Política e Governança Local – SMGL: O EVESCA também. SR. ANDRÉ LUIZ DA 221 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 222 

CMDCA: O EVESCA está. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 223 

Providência – IPSDP: Sou eu, a Nelcinda e a Otília. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 224 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Vai ter um 225 

grupo de prevenção contra desastres (Inaudível). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 226 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, 227 

Tripartite da Educação, queria a colaboração que o máximo de pessoas possam 228 

participar, porque no ano passado ficou limitado, reduzido e para não ser sempre os 229 

mesmos. De todos que eu li, quem quiser participar é só levantar a mão. SRA. DALVA 230 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu vou 231 

permanecer no da Copa e no EVESCA. Os outros não, eu já tinha pedido a retirada do 232 

FEPETI. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da 233 

Educação – SMED: Eu acho melhor passar para a gente ir visualizando e ir marcando. 234 

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

Grosso e Presidente do CMDCA: Na Corregedoria são dois titulares e dois suplentes. 236 

(Falas concomitantes em plenária). Pessoal... Pessoal... Dalva, Otilia... SRA. DALVA 237 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu estou ouvindo. 238 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 239 

Grosso e Presidente do CMDCA: Não, só quero dizer que tu já estás no Comitê da 240 

Copa não pelo CMDCA. Então, não precisa te inscrever aqui. A Nelcinda é o mesmo 241 

caso. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 242 

Governança Local – SMGL: Está a Otília, a Dalva, a Lisandra... SR. ANDRÉ LUIZ DA 243 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 244 

CMDCA: Não pelo CMDCA... Eu digo quem entrou como facilitador, por aquele grupo. 245 

SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 246 

Governança Local – SMGL: A Otília, a Lisandra, Mara... SRA. MARA VERLAINE 247 



 

OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – 248 

UAMPA: Eu estive, mas não estou. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 249 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: É que não tinha ninguém pelo 250 

CMDCA, é isso? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 251 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Então, vamos passar a lista e vocês vão 252 

vendo. Só para vocês entenderem sobre a sede nova, do o passado para cá o dono das 253 

antigas salas que nós estávamos pediu as salas. Nós estivemos em conversa com o 254 

Secretário Busatto, então, pediu que a assessoria dele intercedesse com alguns 255 

procedimentos jurídicos para que a gente ficasse até novembro, final de dezembro. 256 

Findou o prazo, o CMDCA teve que se mudar no final de dezembro. Na chegada, no 257 

início do ano, deu problema dos PLs e compra de móveis. Nós fizemos reuniões, estava 258 

o René da SMPEO, o Simões, a Mara, eu, para tratar da compra dos móveis, 259 

computadores. Bom, aí se viu que logo que virasse o ano já ia sair o pedido para 260 

liberação do PL. o Jader está com uma documentação, queria que ele mostrasse e 261 

falasse um pouco, porque foi feito o pedido de compras, mas a empresa que vai fornecer 262 

o material tem 40 dias para entregar. O prazo encerra dia 18/02. Houve uma tratativa com 263 

a empresa para tentar entregar antes. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 264 

Municipal da Fazenda – SMF: M eles não entregam antes. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 265 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 266 

Exatamente. Acabou não entregando antes, houve essa tratativa, mas o prazo final é dia 267 

18/02. Jader, pode fazer um relato geral do que está para chegar? SR. JADER 268 

FERNANDES – Assessoria Técnica CMDCA/FUNCRIANÇA: Nós temos dois 269 

empenhos, um é referente aos móveis e outro aos ares condicionados. Nós temos 04 270 

ares condicionados, um de 30.000 BTUs, outro com (Inaudível) e dois de 2.000. Nós já 271 

providenciamos os orçamentos e vamos encaminhar para o PL. Vão ser instalados dois 272 

desses nas salas das comissões. Vamos fazer a aquisição de dois de 30.000, que seria 273 

para as salas, um aqui e um na da Gerência. Quanto aos móveis, são 40 dias para a 274 

entrega. (Inaudível). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 275 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Está onde isso? SR. JADER 276 

FERNANDES – Assessoria Técnica CMDCA/FUNCRIANÇA: Está na SMPEO. Nós 277 

vamos ver se trazemos os de lá para cá. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 278 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Qual vem 279 

para cá? SR. JADER FERNANDES – Assessoria Técnica CMDCA/FUNCRIANÇA: Tem 280 

dois. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 281 

Grosso e Presidente do CMDCA: Os antigos vão para as salas de comissões? SR. 282 

JADER FERNANDES – Assessoria Técnica CMDCA/FUNCRIANÇA: É. SR. ANDRÉ 283 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 284 

Presidente do CMDCA: Pessoal, o EVESCA está apresentando aqui o projeto básico 285 

para aquisição de valores do Fundo para 500 camisetas (100% Poliéster), são 350 de 286 

cores laranjas, 150 brancas, de mangas curtas, gola redonda. A serigrafia no centro do 287 

peito em cores. É a camiseta de campanha do carnaval do EVESCA. Nós temos que 288 

aprovar hoje para dar tempo. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União 289 

das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Qual o valor? SR. ANDRÉ 290 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 291 

Presidente do CMDCA: São R$ 6 mil. Tem três orçamentos, não, tem dois orçamentos, 292 

aliás. Não, três orçamentos, um de R$ 18,50 cada, outro de R$ 15,98 e um de R$ 10,90. 293 

SRA. CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: Não é só 294 

para o Carnaval, se sobrar já usa para a Copa. Na verdade, essas camisetas são o 295 

material de divulgação, para quem vai trabalhar no carnaval. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 296 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 297 



 

Está aberto, pessoal. Então, em votação, quem concorda com a liberação de R$ 6 mil 298 

para a edição de 500 camisetas, por favor, levante a mão. Muito obrigado. Quem 299 

discorda? Abstenções? APROVADO com uma abstenção. Pessoal, informes e assuntos 300 

gerais. Quem quiser levante a mão. Simões. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO 301 

– Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: A Secretaria de 302 

Direitos Humanos da Presidência da República e a Secretaria de Direitos Humanos do 303 

Governo do Estado fizeram uma solicitação para o Seminário PAIR Copa, dia 20/02, ser 304 

em Porto Alegre, por ser uma das capitais dos jogos. A gente acatou enquanto Secretaria 305 

de Governança Local, como coordenação do PAIR POA. Então, vai ser em Porto Alegre, 306 

dia 20/02, o Seminário PAIR Copa Rio Grande do Sul. Quem vai estar presente? Porto 307 

Alegre e mais 29 cidades. Onde vai ser o evento? Vai ter de manhã a sua parte principal 308 

no Auditório da SMA, Siqueira de Campos, 1.300, das 9 às 12 horas, no 14º andar. O 309 

CMDCA tem direito a representação neste evento. Quem é do EVESCA a gente já pede 310 

uma pré-agenda, para estar presente, com possibilidade de atenção de painel, 311 

defendendo (Inaudível) da Presidência da República e nossa Câmara Adjunta da SJTH 312 

ficou de confirmar nos próximos dias. A parte da trade vai ser em diversas salas, vai ser 313 

dividido em 12 grupos de 10, onde vão estar alguns no prédio da Prefeitura nova, alguns 314 

na Secretaria Adjunta da Mulher, alguns vão estar na Siqueira de Campos, 171 – 1º 315 

andar (prédio da UNIMED). Então, tudo vai por email para conformarem presença. É um 316 

número fixo de 120 pessoas, não é aberto ao público. Eles estão contando com três 317 

representantes do CMDCA de Porto Alegre. Dia 21/02, das 14 às 17 horas, no auditório 318 

da Câmara de Vereadores, tem o lançamento da Campanha Não Desvie o Olhar. É uma 319 

campanha nacional para a Copa 2014. A primeira capital a lançar e eles querem a 320 

presença da Presidência do CMDCA, da Comunicação do Fórum de Entidades e estão 321 

contando com pelo menos 500 participantes. Aí sociedade civil que atende criança e 322 

adolescente principalmente. Então, Pedro, que tu possas estar recebendo o email para 323 

fazer a divulgação no Fórum. Quem é do Comitê EVESCA já está convidado a ir, todo o 324 

EVESCA tem cadeira cativa neste evento. O Plínio Zalewsky e o Wambert Di Lorenzo 325 

ficaram de confirmar para o dia 18 ou 19/02, é um seminário de dia inteiro no Fórum de 326 

Convivência para Crianças e Adolescentes na Cidade de Porto Alegre. É um 327 

desmembramento do Código Municipal de (Inaudível) do ano passado e este ano eles 328 

querem fazer os recortes da criança e adolescente. Então, estão convidando o CMDCA e 329 

o Fórum de Entidades para fazerem a organização deste seminário. Eles querem 330 

encaminhar a Câmara de Vereadores, possivelmente, um início. São esses os informes. 331 

Uma última lembrança, o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, recebemos um email de São 332 

Paulo, conversamos a respeito de pedidos de informações da Secretaria com a 333 

Prefeitura. A partir do dia 10/02 vai começar a ter reuniões. Quem já estava aqui lembra 334 

que nós fizemos questão de constar os conselheiros do CMDCA em uma comissão 335 

municipal. Então, praticamente, a maioria desta plenária tem cadeira nessa comissão. 336 

Vão ser 3, 4 reuniões até o dia 20/03 e apreciação, avaliação e validação das 337 

informações das secretarias pelos Secretários. Depois vai convite formal. SR. ANDRÉ 338 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 339 

Presidente do CMDCA: Mara. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União 340 

das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: No dia 17/01 foi 341 

inaugurado o Centro de Referência e Direitos Humanos do Estado. É um centro de 342 

referência que tem a sua especialidade mais voltada para as mulheres vítimas de 343 

violência e vítimas de violência estatal. Então, a Associação de Promotores do Rio 344 

Grande do Sul fez uma parceria com a sociedade civil com esse centro de referência. Eu 345 

presido a associação e gostaria de fazer o convite ao CMDCA para que a possa estar 346 

marcando uma reunião, enfim, porque precisamos dessa parceria, por conta de que o 347 



 

centro é especializado para isso. Então, a gente conhece todo o nosso trabalho com 348 

criança e adolescente, meninas, jovens, enfim, e vamos ter muito trabalho durante este 349 

ano. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 350 

Grosso e Presidente do CMDCA: Mais alguém, pessoal? (Silêncio na plenária). 351 

Pessoal, as comissões, a proposta é permanecer como estão? Alguém vai querer trocar? 352 

SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu 353 

quero trocar para a Comissão de Finanças. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 354 

Municipal da Fazenda – SMF: Mas vai ter que sair alguém da Finanças? SRA. MARA 355 

VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto 356 

Alegre – UAMPA: Não, pode trocar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 357 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Elas vão ter que ficar 358 

parelhas, depois a gente vê se ficar muito em uma só. SRA. MARA VERLAINE 359 

OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – 360 

UAMPA: Eu quero passar para a Comissão de Reordenamento, André. SR. ANDRÉ LUIZ 361 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 362 

do CMDCA: UAMPA sai da Comissão de Políticas. A Dalva era da Comissão de 363 

Reordenamento. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 364 

Providência – IPSDP: André, eu vou para a Comissão de Políticas, troco com a Mara. A 365 

Comissão de Reordenamento estava com um número suficiente, mas eu vou para a 366 

Comissão de Políticas. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 367 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mais alguém, pessoal? A 368 

Sonho Meu sai do Reordenamento e vai para a Finanças. Mais alguém, pessoal? Mais 369 

alguém, companheiros? As folhas das representações estão passando. Eu queria sugerir 370 

que fique e aberto até a próxima reunião, para que a gente possa concluir as 371 

representações. Alguém colocou o nome do GT SUAS? Só para anunciar que a Alcema 372 

vai continuar, a Carol vai continuar e amanhã tem reunião, às 14 horas, na sede da 373 

FASC. Pessoal, mais algum assunto para hoje? O pessoal que era do Reordenamento, o 374 

que vocês deixaram de material, precisa de caro para a próxima semana? Já deixaram 375 

alguma coisa pronta? SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e 376 

Amigos dos Excepcionais – APAE: Nós temos visita, só temos que ver quem vai 377 

acompanhar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 378 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A gente tem que reservar. Jader, já pede 379 

hoje o carro para quarta-feira que vem, às 9 horas. Sem destino certo. Às 9h30min para o 380 

carro não ficar esperando. Era isso, pessoal, por hoje? Agradeço a presença de todos... 381 

Desculpa, o Rogério. SR. ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da 382 

Fazenda - SMF: Presidente, na verdade, nada mais é do que uma oficialização, a Otília 383 

passa a ser a titular pela Secretaria, eu fico como suplente, mas continuo trabalhando na 384 

análise dos processos, na participação das plenárias. Como ela já vinha participando de 385 

forma mais efetiva... A Secretaria da Fazenda está com um trabalho muito grande 386 

(Inaudível), isso porque as nossas disponibilidades vão ser muito restritas. Então, a gente 387 

vai ter que trabalha muito firmemente na análise da liberação de recursos na Fazenda, 388 

por isso estou ficando mais deslocado com a Fazenda. Sempre no tempo e no que for 389 

necessário vou estar participando aqui no Conselho. Obrigado. SR. ANDRÉ LUIZ DA 390 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 391 

CMDCA: Obrigado, Rogério. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria 392 

Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Não é querer ser chato, mas 393 

semana que vem já vai ter passado 07 dias, é mês de fevereiro. Eu sugiro de novo que a 394 

gente já tire agora o grupo para pegar a planilha do Edital nº 001/2013 para iniciar na 395 

terça-feira que vem, pela manhã, das 9 horas em diante, antes da Executiva, para o 396 

estudo e avaliação dos prazos e valores do Edital nº 001/2014. O que eu trago enquanto 397 



 

membro de governo? A gente assa imediatamente o pedido da oposição livre do 398 

FUNCRIANÇA, que isso já seja com embasamento do Edital nº 001. Se seguinte for 399 

esperar o embasamento de composição governamental e de Tesouro, isso vai levar mais 400 

o mês de fevereiro. Lembrando, até dia 30/05 a gente tem uma relação, depois de 30/05 401 

a gente tem a indicação até do Prefeito de Porto Alegre para a não haja nem eventos 402 

públicos. Isso deve vir a acarretar em outras necessidades também orçamentárias. É 403 

uma sugestão de terça-feira, antes da Executiva, já vem o grupo de posse do Edital nº 404 

001/2013 para atualizar datas e ver a composição de valores para lançarmos. É a 405 

sugestão que eu trago. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 406 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu acho que dá para fazer 407 

terça-feira de manhã, às 9 horas, a gente já começar. Vamos fazer como fizemos no ano 408 

passado, está aberto a todos, porque muitos estão de férias. Então, podem se agregar a 409 

ela. Então, terça-feira, às 9 horas, depois a Executiva. Nós combinamos com o Jader 410 

para já fazer os ofícios para ver dentro do FUNCRIANÇA os valores livres, também já 411 

pedindo os valores que o Governo vai aportar e se aportar para o FUNCRIANÇA para a 412 

gente fazer. Todo o resto do edital nós já podemos deixar pronto, inclusive, lançar ele 413 

mesmo não tendo o valor final. Pode ser assim, pessoal? Então, terça-feira, às 9 horas, 414 

todos os conselheiros que quiserem fazer parte do grupo esteja aqui nesta sala para que 415 

a gente possa já iniciar o trabalho do Edital nº 001/2014. Está certo? Mais alguma coisa? 416 

Alguém quer fazer mais alguma fala? Obrigado a todo, até terça-feira que vem.  417 

  418 

 Encerram-se os trabalhos e os registros taquigráficos às 15 horas.  419 

 420 
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