
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

 Ata nº. 020/2014 2 

Aos dois dias do mês de julho 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; Simone Oliveira – 11 

Casa do Menino Jesus de Praga; Marcelo Pereira da Silva – Associação de 12 

Moradores da Vila Maria da Conceição; e Dalva Franco – Instituto Pobres Servos da 13 

Divina Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO 14 

INDIRETO: Alcema Oliveira Moreira – Associação das Creches Beneficentes do Rio 15 

Grande do Sul – ACBERGS; Rosana Fernandes Nunes – Associação de Pais e 16 

Amigos dos Excepcionais – APAE; Lea Boss Duarte e Iolanda Leal – Federação 17 

Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS; Carolina Di Giorgio Beck – Instituto O Pão 18 

dos Pobres de Santo Antônio; Jorge Roberto Do Santos e Wilmar Gonçalves Coelho – 19 

Rede de Integração e Cidadania – RINACI. CONSELHEIROS DO GOVERNO: Carlos 20 

Fernando Simões Filho – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 21 

SMGL; Márcia Regina Germany Dornelles – Secretaria Municipal da Educação – 22 

SMED; Adelar Marques – Fundação de Assistência Social e Cidadania; Otília Henz de 23 

Abreu – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF; Fábio Evandro Pereira de Souza – 24 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH; Taís Soares – Secretaria 25 

Municipal da Saúde – SMS; e Simone Beatriz Serafim Balsamo – Secretaria Municipal 26 

de Produção, Indústria e Comércio – SMIC. DEMAIS PRESENTES: Participantes do 27 

GAME; e Jader Fernandes – Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 – 28 

Leitura da Planilha da Plenária Anterior e Solicitação de Complementação de Ata; 2 29 

– Debates e Deliberações: Comissões, Finanças, Políticas e Reordenamento; 3 – 30 

Informes. Após assinatura da lista de presenças o Sr. Presidente deu início aos 31 

trabalhos (Quorum às 14h37min). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 32 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Boa tarde a todos. 33 

Meus amigos, começando a nossa reunião de hoje, saúdo nossos parceiros de GAME. 34 

Otilia, queria que tu apresentasses nossos amigos de GAME. SRA. OTÍLIA HENZ DE 35 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Esta é a Andrea, este é o Ramiro, 36 

os dois são argentinos, ficaram no Brasil porque estão conhecendo mais algumas coisas, 37 

mais algumas instituições, estão indo na FASC hoje. Ficarão mais alguns dias e o Ramiro 38 

vai acompanhar a Argentina até o Rio de Janeiro. Assim ele espera, é óbvio! (Risos da 39 

plenária). SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 40 

IPSDP: Pena que ele não vai levar a taça, André!. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 41 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: A outra menina que está na outra sala se 42 

chama Soledade, está fazendo umas ligações para marcar horários. Já está vindo para 43 

cá. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 44 

Grosso e Presidente do CMDCA: Gracias! Meus amigos, temos colegas novos. 45 

Marcelo, apresente. SR. MARCELO PEREIRA DA SILVA – Associação de Moradores 46 



 

da Vila Maria da Conceição: Ele se apresenta. SR. ALYSSON - Associação de 47 

Moradores da Vila Maria da Conceição: Eu sou o suplente da Associação de 48 

Moradores da Vila Maria da Conceição. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 49 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Seja bem-50 

vindo a este Conselho, satisfação em recebê-lo. Saudando o Carlos Simões, nosso 51 

Coordenador do Comitê da Copa, seja bem-vindo. Companheiros, comissões. 52 

COMISSÃO DE FINANÇAS. SRA. ALCEMA OLIVEIRA MOREIRA – Associação das 53 

Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS: SÃO JOÃO CALÁBRIA, 54 

Processo número 001.007393.14.8, é reovação da carta de captação, Projeto Adote um 55 

Futuro... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 56 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não é renovação de carta de captação, é u 57 

novo projeto. Pode até apresentar ele como um todo, mas não é uma renovação. SRA. 58 

ALCEMA OLIVEIRA MOREIRA – Associação das Creches Beneficentes do Rio 59 

Grande do Sul – ACBERGS: Renovação de certificação de captação. SRA. DALVA 60 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Ele reapresenta o 61 

projeto porque é manutenção. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal 62 

da Fazenda – SMF: É nova carta de captação. SRA. ALCEMA OLIVEIRA MOREIRA – 63 

Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS: Tem a 64 

palavra “renovação”. Não tem valor aqui... (Falas concomitantes em plenária). SR. 65 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 66 

Presidente do CMDCA: Enquanto isso pode seguir com outro? SRA. CÍNTIA 67 

TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Eu posso seguir. É o 68 

Processo nº 001.014266.12.1, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PESQUISA E ESTUDO EM 69 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NA INFÂNCIA, Projeto De Peito Aberto. 70 

O objetivo do projeto é de reforma, eles apresentam um plano de aplicação de R$ 71 

10.987,00 para reformar um espaço que hoje está sem condições de uso. Eles querem 72 

reformar duas salas e transformar os banheiros em espaços adequados, também adquirir 73 

alguns brinquedos. A proposta é um grupo de geração de renda para as mães, paralelo a 74 

isso o atendimento das crianças, uma brinquedoteca. O plano de aplicação é de R$ 75 

10.987,00, pagamento de serviço de terceiros, materiais de construção e aquisição de 76 

brinquedos. A comissão é de parecer favorável ao requerimento da entidade para 77 

aproveitamento de saldo e transferência do mesmo para projeto vigente. Sem retenção, é 78 

acolhimento. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 79 

SMF: Mas é para manutenção da entidade? Estão pedindo para transferir para outro 80 

projeto. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: É 81 

que o Zico (Conselheiro José Bernardi) leu o último parecer, que é uma transferência de 82 

R$ 700,00, isso j foi votado em outra plenária. hoje é só o pedido de reforma, usar o valor 83 

de R$ 10.987,00... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda 84 

– SMF: Ah, ele quer mudar o plano de aplicação lá do início? SRA. CÍNTIA TERESINHA 85 

AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: É. É um saldo que ficou e ele 86 

apresentou este novo projeto para usar. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 87 

Municipal da Fazenda – SMF: Na verdade, é mudança de plano de aplicação. SRA. 88 

CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: O projeto de 89 

atendimento é um, a ideia é atender crianças na prevenção de doenças respiratórias. 90 

Eles estão alegando que têm um espaço que não está muito adequado. Eles têm 120 91 

PCDs. Eles dizem que o espaço não está em condições de uso. Então, querem arrumar 92 

esse espaço, falam em recursos humanos, são os serventes, contratação de serviço de 93 

terceiro. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 94 



 

Mas esse projeto já foi montado, eles já têm carta de captação. Então, eles querem 95 

mudar apenas o plano de aplicação, eles querem adequar para essa reforma. SRA. 96 

CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Isso. SRA. 97 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: A comissão 98 

colocou que foi aprovada a mudança no plano de aplicação, o que está escrito? SRA. 99 

CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: O nosso 100 

parecer? (Leitura): “A Comissão de Finanças é de parecer favorável ao requerimento da 101 

entidade para aproveitamento de saldo e transferência do mesmo para projeto vigente, 102 

sem retenção”. Foi isso que o Zico colocou enquanto parecer. Eu até não estava 103 

presente. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 104 

Está confuso, porque tu me disseste que é para transferência, depois me disseste que é 105 

adequação de plano de aplicação. Ou ele pede as duas coisas? SRA. CÍNTIA 106 

TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Este dinheiro já estava 107 

na conta da entidade e não usou como manutenção de alimentação... SRA. OTÍLIA 108 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Ele está pedindo para 109 

ajustar o plano de aplicação. Então, não é transferência, tem que ser refeito ali. O projeto 110 

é o mesmo, é tudo o mesmo, eles estão pedindo readequação do plano de aplicação. SR. 111 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 112 

Presidente do CMDCA: Deixa eu falar uma coisa assim, literalmente, é só mudança de 113 

plano de aplicação. Tinha uma definição... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 114 

Municipal da Fazenda – SMF: Sim, que era para passar direto. SR. ANDRÉ LUIZ DA 115 

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

CMDCA: É lá na Gerência, com o Luz. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino 117 

Jesus de Praga: E não é acolhimento. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – 118 

Associação Cristã de Moços – ACM: Mas é acolher de receber crianças. SRA. OTÍLIA 119 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Empresta o processo, 120 

senão vou pedir vista. Colegas, esta é a Soledade. (Falas concomitantes em plenária). 121 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 122 

Grosso e Presidente do CMDCA: Vocês querem um tempinho para reavaliar? Nós 123 

vamos precisar de um pouco mais de silêncio. SR. JADER FERNANDES – Assessoria 124 

Técnica CMDCA/FUNCRIANÇA: É uma carta de captação que já está vencida, de R$ 125 

700,00 de um projeto que está vigente. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 126 

Municipal da Fazenda – SMF: E qual o plano de aplicação que ela se refere? Eu vou ali 127 

olhar e já volto. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 128 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Enquanto eles vão dar uma olhadinha 129 

vamos dar uma paralisada nas comissões. Assim, pessoal, nós discutimos ontem na 130 

Executiva, o CMDCA sempre tem pauta no Fórum de Entidades, muitas vezes o CMDCA 131 

vai lá em missão oficial, porque quer participar do Fórum, independente de ser só 132 

conselheiro da sociedade civil, estão e missão oficial. O CMDCA na sua fala não é 133 

sociedade civil, é qualquer membro do CMDCA. O que discutimos e aprovamos na 134 

Executiva? Que também para o Fórum seria bom, nós consultamos o Pedro Sérgio, o 135 

Presidente, é de colaborar para o CMDCA, para os conselheiros é bom, vamos estar 136 

vendo a nossa participação, para o Fórum também é bom, é nós fazermos a ata, a 137 

taquigrafia no dia da plenária do Fórum, nós levarmos a taquigrafia. Ao mesmo tempo em 138 

que vai estar nos cobrindo a nossa atividade, vai estar fazendo do Fórum. O Pedro 139 

Sérgio acha bom, porque não sei quem está fazendo agora uma ata improvisada com os 140 

assuntos deles. Então, seria uma forma do próprio Fórum ter uma cópia do que nós 141 

teremos. Nós aprovamos isso na Executiva, queria referendar com vocês, porque, acima 142 



 

de tudo, é um documento de tudo que se trata. É até uma forma de também melhorar as 143 

informações do Fórum para o CMDCA e do CMDCA para o Fórum. Entenderam? Alguém 144 

quer falar alguma coisa? Está aberto. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 145 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Eu acho bom, porque a 146 

gente também teria acesso ao que se fala lá. Eu acho importante. Queria colocar em 147 

votação da aprovação para que a gente possa estar formalizando a empresa de 148 

taquigrafia para na primeira terça-feira de cada mês ficar à disposição das 14 às 17 horas 149 

naquela reunião onde o CMDCA sempre está presente. Marcelo. SR. MARCELO 150 

PEREIRA DA SILVA – Associação de Moradores da Vila Maria da Conceição: Vai ter 151 

algum custo para o Fórum? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 152 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não, a taquigrafia é serviço 153 

do CMDCA, nada do Fórum pagar, a taquigrafia é nossa. Assim como teve outras 154 

atividades que o CMDCA participou e levou o serviço de taquigrafia, é mais uma 155 

atividade que o CMDCA está e leva um serviço para colaborar, não só com a nossa 156 

atividade, mas com o conjunto da sociedade. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 157 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Se é de consenso da Coordenação do Fórum,  158 

tudo bem. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 159 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O Pedro Sérgio me informou que, literalmente, 160 

ficaria faceiro. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 161 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Eu penso que é uma 162 

ferramenta para qualificar as informações, porque nós temos, infelizmente, enquanto 163 

Fórum, as informações dadas, normalmente é assim, quando chegam para nós estão 164 

totalmente distorcidas. Nós enquanto CMDCA tivemos muitas situações em que lá 165 

ficamos na berlinda, passamos por questões delicadas por conta do diz que me disse. 166 

Um conselheiro foi lá e disse que era isso, outro conselheiro foi e disse que era outro, aí 167 

não foi nada disso. Então, além de ser um documento qualifica a plenária, porque a 168 

pessoa que vai lá na frente sabe que vai estar sendo registrada aquela fala. A pessoa 169 

tem que ser responsável pelo o que diz, nós podemos avançar e não complicar as coisas, 170 

ao contrário, já que é uma ferramenta que é para nós, vamos usar no CMDCA e Fórum. 171 

SRA. LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Isso 172 

inclui a gravação? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 173 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Sim, a taquigrafia, a gravação e a ata. A 174 

gente vai poder fornecer a eles não só a ata, como uma cópia da gravação, que fica em 175 

poder da Coordenação. SRA. LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita do Rio 176 

Grande do Sul – FERGS: É um processo educativo. As pessoas falam muitas coisas e 177 

isso vai frear um pouco, vai responsabilizar. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 178 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Fica 179 

fidelizado aquilo que for dito, contribuindo que  informação flua com veracidade. Vai ser 180 

uma informação para todos, vai ser de grande valia. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 181 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 182 

Mais alguém? Quem concorda levante a mão. Grato, Quem discorda? Abstenções? 183 

APROVADO por unanimidade. Vamos para a Comissão de Reordenamento, pessoal? 184 

SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Fomos fazer visita. 185 

Estava o José Luiz e a Alcema também. Fomos visitar a ASSOCIAÇÃO ESTRELA 186 

GAÚCHO, na Lomba do Pinheiro, é para registro da entidade. Bom, eu pensei que ia 187 

encontrar um CTG lá, mas não era. Na verdade, é uma entidade que tem um estatuto 188 

confuso, eles não executam o que colocaram aqui. Quem estava lá era a esposa do 189 

presidente, que foi chamar o presidente. Eles têm duas salas locadas no Beco da 190 



 

Taquara, que são pagas pelo presidente. Eles atendem crianças e adolescente na 191 

questão de informática, em um telecentro, só que o telecentro está fechado desde 192 

fevereiro por falta de instrutor. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 193 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Que telecentro? SRA. 194 

SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Do Estado, não é? SR. FÁBIO 195 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 196 

SMDH: Não. Na verdade, eles ganharam uma parte de doação, uma parte do Banco do 197 

Brasil e uma parte do Estado. Eles estavam em processo de solicitação de telecentro, a 198 

Secretaria de Direitos Humanos tem alguns telecentros na Cidade, mas as máquinas que 199 

a Secretaria de Direitos Humanos usa nos telecentros, têm que ser máquinas do 200 

Município, não podem ser doadas, senão não consegue fazer manutenção com a 201 

PROCEMPA. Por isso que o telecentro não tem convênio com o Município. Eles 202 

receberam uma doação e resolveram abrir o que eles chamam de telecentro, mas internet 203 

eles têm... SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Olha, o Luiz 204 

pelo menos lá disse que foi até o Prefeito na inauguração agora no verão. SR. FÁBIO 205 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 206 

SMDH: Inauguração da sala, mas as máquinas não são da Secretaria de Direitos 207 

Humanos. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: O Luiz ficou 208 

até de ver um estagiário para mandar lá. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – 209 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Mas para isso tem que ter um 210 

convênio. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Eles fazem 211 

algumas ações de vez em quando fazer umas carteiras profissionais para o pessoal, 212 

presta assessoria jurídica. Também utilizam o espaço da entidade Algodão Doce para 213 

realizar oficinas com as crianças com hapkidô. É uma arte marcial. Bom, na verdade, eles 214 

têm muito boa vontade, mas não têm entendimento nenhum, porque estavam pedindo 215 

abrigo e proteção. Eles tinham uma casa mantida por um deputado ou vereador, que 216 

recebia pessoas do interior para fazer tratamento em Porto Alegre. Essa casa não tem 217 

mais. Nós sugerimos que eles têm que refazer o estatuto. SRA. MÁRCIA REGINA 218 

GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Eles solicitam 219 

registro de programa? SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: 220 

Registro de entidade. SR. MARCELO PEREIRA DA SILVA – Associação de Moradores 221 

da Vila Maria da Conceição: Mas eles já prestam algum tipo de atendimento? SRA. 222 

SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: não, porque não era dia de 223 

atendimento e o telecentro está fechado. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 224 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Tá, mas 225 

qual é o parecer da comissão? SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de 226 

Praga: Eles vão nos mandar um email com os dias que as crianças fazem essas 227 

atividades no Algodão Doce, que seria SARA. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 228 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Quem dá 229 

a atividade? SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Segundo 230 

ele, um oficineiro pago por ele, mas não vimos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 231 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Vou dar 232 

uma sugestão, esse processo fica na comissão aguardando o detalhamento e outras 233 

coisas, ou a gente manda arquivar. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 234 

Integração e Cidadania – RINACI: E o estatuto dele? SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa 235 

do Menino Jesus de Praga: O estatuto é muito amplo, eles começam com a história de 236 

atender pessoas do interior para tratamento de saúde em Porto Alegre. Isso eles 237 

pediram, abrigo e proteção, mas aí colocam apoio jurídico a pessoas de baixa renda, 238 



 

também tem trabalho, prevenção e educação de crianças, jovens e adultos, visando a 239 

não utilização de drogas e álcool. É isso o estatuto. Olha, nós não temos parecer. SR. 240 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 241 

Presidente do CMDCA: Então, fica na comissão aguardando esse email da entidade. 242 

liguem e vejam, qualquer arquiva. Mais alguma coisa da Comissão de Reordenamento? 243 

SRA. IOLANDA LEAL – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Nós 244 

fomos na FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE JIU-JÍTSU, é o Processo nº 245 

001.007455.14.3. Assim, na realidade, a sede é na Rua Libero Badaró, 269, zona norte, 246 

Passo da Areia. Foram três entidades, a Aldeia da Fraternidade, no CEJACK e na 247 

AMAVITRON, na Vila Cruzeiro, eles têm 90 atendimentos. Está tudo certinho. Eles 248 

querem registro de entidade. Nesses três locais, nessas três entidades, eles atendem. 249 

Então, não sei se a Rosa Helena tem alguma coisa, mas a nossa comissão foi favorável 250 

ao registro da entidade e também inscrição no Programa SARA. CONSELHEIRA ROSA 251 

MARIA DUARTE LABANDEIRA (Região Centro-Sul): O local que nós vimos era muito 252 

bonito, com toda a infraestrutura para dar aula. Porém, o local é apropriado por causa da 253 

distância. Aparentemente, está tudo bem, achamos legal. Tudo que ele nos passou é 254 

mesmo. Um trabalho muito bom. Só para vocês entenderem melhor, eles estão ganhando 255 

R$ 100.00,00 por ano da TIM, que já foi prorrogado por mais 2 anos. Eles têm o objetivo 256 

de ter mais 300 crianças. Tem (Inaudível) que está junto com eles, caminhando junto 257 

nessa parceria. Então, para nós foi muito bom, está tudo excelente. Eles têm um trabalho 258 

maior, eles ampliam para a família também. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 259 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Alguém 260 

quer falar? Em votação o parecer favorável de registro e inscrição de Programa SARA, 261 

quem concorda levante a mão. Grato. Quem discorda? Abstenções? APROVADO por 262 

unanimidade. SRA. IOLANDA LEAL – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – 263 

FERGS: ASSOCIAÇÃO CIENTIFICA ARTUR F. KOLLER, nós fomos até o local, no 264 

Jardim Botânico, 731, Conj. 311. É a residência do presidente da entidade, eles 265 

retomaram a atividade. Nós perguntamos sobre as atividades, é uma parceria com o 266 

Cantegril. Assim, algumas coisas eles ainda estão estruturando. Era um escritório, uma 267 

salinha em casa. Então, assim, como se trata em uma atividade em Viamão... No dia 268 

28/05 já estivemos lá, estava fechado, não sabiam informar que tipo de atividade tinha. 269 

Então, assim, a nossa Comissão de Reordenamento foi até a residência e constatou se 270 

tratar da residência do presidente da entidade. A atividade é de esporte, de tênis, em 271 

Viamão, em uma quadra cedida pelo Cantegril, por tratar-se outro município a comissão 272 

entende que deva buscar registro do município onde executa o projeto. SR. ANDRÉ LUIZ 273 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 274 

do CMDCA: Está aberto. SR. ADELAR MARQUES – Fundação de Assistência Social e 275 

Cidadania: Fazendo essas visitas aí, tenho uma sugestão, não sei se é válida ou não, se 276 

não tem como dar uma inscrição temporária até para a pessoa se adaptar, se vão 277 

aparecer crianças ou é definitiva a inscrição? Até vir as crianças. Tem as crianças de 278 

outro município, que não é o caso, não tem como, mas dar como provisória a inscrição. 279 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 280 

Grosso e Presidente do CMDCA: Dalva, ajuda, porque no ano passado a gente discutiu 281 

bastante. No ano passado a gente tirou posição de não dar mais situações provisórias, 282 

não é? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 283 

IPSDP:  Na verdade, o provisório não existe. Outra coisa, se a instituição tem a sede 284 

aqui, mas com atendimento em outro município, ela tem que buscar registro no outro 285 

município onde tem o atendimento. Nós já tivemos a situação de uma entidade da Lomba 286 



 

do Pinheiro, a instituição era da Lomba do Pinheiro, atendia em Viamão. Nós fizemos a 287 

orientação que buscasse o registro lá. O que a instituição fez? Buscou atendimento no 288 

Município de Porto Alegre para se adequar ás nossas regras. Se ela tem interesse faz 289 

essa adequação e depois encaminha a solicitação. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE 290 

SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Eu me lembro que na 291 

discussão sobre isso a gente debateu muito que o provisório virava definitivo, porque a 292 

gente não olhava, depois ia ver, era provisório até não sei quando, mas estava há 2 nos 293 

com provisório. Então, a gente decidiu em plenária que o provisório não existe. 294 

CONSELHEIRA ROSA MARIA DUARTE LABANDEIRA (Região Centro-Sul): Só para 295 

justificar a fala dos colegas que estavam falando comigo, o porquê desse entendimento 296 

provisório, que não existe mais. A gente entende que como acontecia essa situação de 297 

trabalho dentro de Porto Alegre e não a situação de Viamão, deixou nós preocupados, 298 

não só na fala, mas não mostrou documento, não mostrou nada, se é uma casa 299 

totalmente residencial. O escritório pode ser feito de um dia para o outro e deu. Então, 300 

quer dizer, se houvesse uma fiscalização clara e rápida até poderia resolver esse 301 

problema com o tempo hábil, até para estar pegando no ato alguém que esteja usando de 302 

má fé. SRA. LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – 303 

FERGS: As instituições têm os seus meios de sustentabilidade. Então, elas não podem 304 

viver às custas dos projetos, elas têm que ter seus meios e o projeto agrega. Então, se a 305 

instituição já começa sem a estrutura, porque o objetivo deste é o aporte de recursos 306 

para fomentar, para desenvolver com mais qualidade, mas não para sustentar a 307 

instituição, porque no dia em que ela não estiver habilitada para um projeto tiver, aí não 308 

tem mais. SRA. IOLANDA LEAL – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: 309 

Ele disse que era só o presidente, que tem um psicólogo, que é a pessoa adequada e 310 

que tratava diretamente com as crianças. Então, uma coisa meio... E disse que eles 311 

teriam um ganho a mais para fazer alguma coisa que ele estudou, enfim, contou uma 312 

coisa mais particular, que teve acesso à universidade pelo governo e agora quer retribuir. 313 

Esse tipo de coisa. Ele tem boa vontade. Ele quer registro de entidade. SR. ANDRÉ LUIZ 314 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 315 

do CMDCA: Qual o parecer? SRA. IOLANDA LEAL – Federação Espírita do Rio 316 

Grande do Sul – FERGS: Que nesta data a Comissão de Reordenamento se deslocou 317 

até o local e constatou que se refere à residência do presidente da entidade, o Sr. Pietro, 318 

que a atividade de esporte é realizada em Viamão, na quadra do Cantegril. Por se tratar 319 

de outro município a comissão entende que deve buscar registro no município que 320 

executa o projeto. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 321 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, mais alguém quer fazer uma 322 

fala? Então, a sede é aqui e a atividade em Viamão. SRA. IOLANDA LEAL – Federação 323 

Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Na verdade, é a casa dele. SR. ANDRÉ LUIZ 324 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 325 

do CMDCA: Mais alguém? SR. ADELAR MARQUES – Fundação de Assistência Social 326 

e Cidadania: Eu vi que tem que ter o mínimo de condições, mas ele vai sair atendendo 327 

primeiro para depois pegar o registro? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 328 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pode 329 

registrar a entidade, depois, quando atender, aí pega a inscrição de programa, 330 

independente da atividade que ele faça. Já está claro aqui que a entidade é na Lomba do 331 

Pinheiro, divisa com Viamão, mas a atividade foi vai ser em Viamão, em nenhum 332 

momento ele diz que quer fazer atividade aqui. É do Cantegril. A atividade afim será em 333 

Viamão, não em Porto Alegre. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 334 



 

Integração e Cidadania – RINACI: A gente não pode dizer para ele buscar o registro em 335 

Viamão se a sede é em Porto Alegre. Outra coisa, se ele vir atender crianças em Porto 336 

Alegre pode ter o registro, ele ode vir a se registrar como entidade, desde que seja na 337 

casa dele, porque tem CNPJ, tem tudo que a legislação pede. Se ele atender crianças 338 

em Porto Alegre... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 339 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas tem que dizer isso para ele. SRA. 340 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Nós 341 

acabamos de tirar o registro de uma instituição porque a sede é na casa d dir igente. SR. 342 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 343 

Presidente do CMDCA: O que eu vejo, não tem problema de ser na tua garagem, na tu 344 

casa, na tua casa de praia. Quer dizer, o problema é como se dá isso, se a tua entidade 345 

é na tua cama e na tua mesinha de cabeceira é uma coisa, se tu tens dentro da tua casa 346 

um espaço reservado, diferenciado da tua cozinha, da tua sala, do teu quarto, é uma 347 

coisa. Assim como tu podes dividir uma entidade junto com outra, pode. É justamente 348 

como se dá essa divisão. Agora, a sede da minha entidade, né, Dalva, é o meu quarto, é 349 

o teu quarto, o teu banheiro, aí não dá certo. Tem que ter um mínimo de organização. O 350 

que eu estou tentando definir, ele deixou claro que o atendimento dele é em Viamão, não 351 

é em Porto Alegre, em nenhum momento, Iolanda, ele deixou claro que eia atender em 352 

Porto Alegre. Então, tem que levar a sede dela para Viamão. Ele deixa claro que vai 353 

atender no Cantegril. Vejam bem, aquela entidade da Presidente Roosveld que atende, 354 

eu acho que é no Gondoleiros, que tinha uma discussão, se era SARA, o que era, mas 355 

era em Porto Alegre, um atendimento diferenciado, um escritório profissional do cara, que 356 

tem o atendimento separado, em horário separado e atende no Gondoleiros. É 357 

comprovado, é diferente disto aqui. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 358 

Integração e Cidadania – RINACI: Mas ele tem sede em Porto Alegre, pode dar o 359 

registro. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 360 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu acho que pode... SR. JORGE ROBERTO 361 

DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: No dia que ele atender em 362 

Porto Alegre vai ser registrado o programa. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA 363 

– Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Ele quer o registro de entidade, 364 

o atendimento não precisa levar em conta agora. O que a gente tem que levar em conta é 365 

se na visita delas viram o que ele falou no início, se na casa dele tem estrutura para ter 366 

uma sede, o que ele não pode é colocar a sede no quarto dele. SR. ANDRÉ LUIZ DA 367 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 368 

CMDCA: O problema não é ter registro e um dia ter registro de atendimento, é que ele já 369 

deixou claro para os conselheiros que o atendimento dele é em Viamão, ele não tem um 370 

sonho de um dia atender em Porto Alegre. SR. ADELAR MARQUES – Fundação de 371 

Assistência Social e Cidadania: É o único lugar que ele conseguiu quadra para 372 

atender, antes ele atendida no Inter, mas acabou o atendimento nas quadras de tênis. 373 

Ele ficou sem quadro, só conseguiu no Cantegril, mas ele pretende construir as quadras 374 

aqui. SR. MARCELO PEREIRA DA SILVA – Associação de Moradores da Vila Maria 375 

da Conceição: Pelo que eu vi ele não conseguiu a credibilidade do pessoal da 376 

comissão. Ele tem a Ezef ao lado da casa dele, com duas quadras. SR. ANDRÉ LUIZ DA 377 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 378 

CMDCA: Na Ezef pode ir, mas não pode colocar projeto lá. SR. MARCELO PEREIRA DA 379 

SILVA – Associação de Moradores da Vila Maria da Conceição: Mas poderia uma 380 

parceria. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 381 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pode tentar, mas ter é diferente. Vamos no ater, 382 



 

ele tem espaço, tem sede, pode registrar a entidade, mas programa não. É região de 383 

entidade, com espaço, tudo direitinho. Isso tem? Se tiver temos condições de colocar em 384 

votação ou não. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 385 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Eu penso que a gente poderia 386 

fazer uma nova visita. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 387 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas tu queres olhar a sede? 388 

SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de 389 

Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Se for o caso... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 390 

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

Mas as gurias viram já. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 392 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Mas pelo olhas das colegas 393 

não é um espaço para dar o registro. Isso que eu entendi. Se ficou a dúvida aqui na 394 

mesa é o caso de fazermos outra visita. Por mim, na minha opinião, esse senhor não tem 395 

condições de ter o registro, porque nós fazemos um trabalho de prevenção e de direitos. 396 

Como vai dar o registro? (Falas concomitantes em plenária). Não tem espaço, que 397 

trabalho vão cobrar dele? Se for o caso fazemos outra visita e não damos o registro 398 

agora. SR. ADELAR MARQUES – Fundação de Assistência Social e Cidadania: Mas 399 

vai trancar, ele quer participar da PETROBRÁS. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 400 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Se ele for 401 

participar do edital da PETROBRÁS não leva, porque ele tem o registro em uma cidade e 402 

atividade em outra. Correto o pessoal mais antigo, Dalva, Jorge? SRA. DALVA FRANCO 403 

– Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: É, não leva. E nós 404 

estaremos dando carta branca para algo que não queremos, nós vamos dar um 405 

encaminhamento de algo que não existe. É melhor quando ele tiver atendimento em 406 

Porto Alegre entrar novamente com o pedido. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE 407 

SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Foi feita uma visita no 408 

dia 28/05, anterior, pela Rosana, a Rosa Helena e não tinha ninguém. Vocês lembram do 409 

local? SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 410 

Excepcionais – APAE: É a casa dele. Uma pessoa nos atendeu, mas não tinha infância 411 

para dar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 412 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não tem que comprar registro de entidade e 413 

atendimento no mesmo município? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos 414 

da Divina Providência – IPSDP: Se nós dermos esse registro ele vai ter o documento 415 

que precisa. É só o que ele precisa. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 416 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Encaminhamento para 417 

votação. Quem é favorável ao registro da entidade levante a mão. Grato. Quem é contra 418 

ao registro da entidade levante a mão. Grato. Abstenções? Registro NEGADO com 02 419 

abstenções. Próximo. Não tem? COMISSÃO DE FINANÇAS. SRA. ALCEMA OLIVEIRA 420 

MOREIRA – Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – 421 

ACBERGS: Processo 001.07373.14.8, INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA 422 

PROVIDÊNCIA, Projeto Adote um Futuro. A Comissão de Finanças é favorável ao 423 

presente projeto para manutenção da entidade, com retenção de 5% no valor de R$ 424 

776.024,00, Unidade São João Calábria. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 425 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Aberto 426 

para discussão. Processo em votação, quem concorda levante a mão. Obrigado. Quem 427 

discorda? Abstenções? APORVADO com 01 abstenção. Próximo. SRA. OTÍLIA HENZ 428 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: O outro processo não condiz 429 

com nada. Por isso vou retirar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 430 



 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mais alguma coisa da 431 

Comissão de Finanças? A questão do FECA, o que nós aprovamos antes do final do ano 432 

quando veio aquele calhamaço de entidades? Aprovamos aquela vez, foi a penúltima 433 

vez, tinha teores, textos, que a gente só ia aprovar para dar parecer de que foi executado 434 

quando a gente fosse ver, mesmo que fosse a execução de projeto antigo tem que ter 435 

ficado resquícios do projeto, se foi feito, se não foi feito e tal. Então, temos hoje, a colega 436 

Dalva trouxe da pequena casa da criança, veio só o ofício, sem a prestação. O cabe a 437 

nós não é nem ver a prestação, mas ver in loco, o CEDICA pede que a gente ateste, não 438 

é a prestação que nós precisamos ver, é o trabalho executado, salvo que tenha mudado 439 

este ano. Nós temos que atestar se executou ou não o fim do projeto. Correto? Então, 440 

temos que já estar agendando as visitas da Mitra e nesses projetos que chegaram aqui. 441 

Certo? A gente pode dar uma olhada na prestação, mas o principal é ver se foi executado 442 

ou não. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 443 

IPSDP: Nós vamos sair agora para uma visita, não podemos já fazer esta também. SR. 444 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 445 

Presidente do CMDCA: É com vocês, façam o roteiro. Fica à disposição, se quiserem ir 446 

não tem nenhum problema. Mais alguma coisa? COMISSÃO DE POLÍTICAS. SR. 447 

MARCELO PEREIRA DA SILVA – Associação de Moradores da Vila Maria da 448 

Conceição: Encaminhamos todos os processos e discutimos o FORMAP. SR. ANDRÉ 449 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 450 

Presidente do CMDCA: Só falta vocês darem uma última conversada para depois 451 

trazerem? Agendem para a semana que vem, para podermos despachar isso, aí vamos 452 

voltar a 55, redação final e término. Não vamos discutir mais uma gestão e não concluir 453 

esse negócio. Mais alguma coisa de comissão? Pessoal, nós ficamos de discutir o 454 

EDITAL DO ITAÚ. Todos receberam? (SIM). Está aqui o nosso Coordenador do Grupo da 455 

Copa, o Carlos Simões, no último Itaú Social, em São Paulo, quando mostraram que iam 456 

mudar o jeito de ser o Itaú, que colocava um dinheiro pesado nisso. Claro, Porto Alegre 457 

recebeu R$ 150, R$ 106 e agora R$ 34 mil. Vem diminuindo basicamente. O que eles 458 

mudaram nesse novo jeito de ser? Era não fazer uma grande colocação nesse grupo, 459 

mas a nova versão de editais, porque o Itaú faz edital para as entidades, aí fazia um 460 

edital mais para São Paulo. Tu podes entrar para disputar, é liberado, mas é de São 461 

Paulo, mas é mais direcionado para lá. Por exemplo, a penúltima doação do Itaú para 462 

São Paulo foi de R$ 9 milhões e R$ 106 mil para Porto Alegre. Claro, o grupo é pesado, 463 

os funcionários são de lá, as agências estão mais lá, mas São Paulo não conseguia usar 464 

todo dinheiro e todo mundo gritava com isso. Então, mudaram para que tivesse editais 465 

para entidades e editais para conselhos. Esse edital que está posto é para conselhos 466 

municipais. Por exemplo, algumas entidades querem ver como botar projetos, a Mitra 467 

chegou a ligar. Eu disse que não é para as entidades botarem, é para ações macros na 468 

Cidade. A Mitra pega mais município e quer ir propor. Bom, mas aí é com outro CMDCA, 469 

o nosso a gente até não sabe. Aí a gente veio, tanto no edital como nessa fala em São 470 

Paulo, com essa nova visão, que este edital vai ter chance para ações inovadoras, 471 

projetos novos, diferenciados, para sair da mesmice, da coisinha de sempre. Bom, a 472 

gente tratou isso na executiva de ontem. A gente usamos o exemplo do Ação Rua, que é 473 

uma coisa diferenciada e pega todo mundo. Paralelo a isso, pessoal, a Dra. Maria Regina 474 

Azambuja, a Dra. Vera Deboni, entrou em contato, ali no CIACA o adolescente entra no 475 

DECA, fica recolhido por um tempo até a família ir pegar, fica em uma salinha. Eles têm 476 

várias salas livres, espaços, para faze rum atendimento alternativo. Bom, por mais que 477 

seja diferenciado e interessante eles não tem essa condição de fazer isso. Quem faz a 478 

segurança das celinhas do DECA não é a Polícia Civil, é a FASE, são monitores da 479 



 

FASE. Essas salas poderiam ter atividades, com assistente social, uma equipe se 480 

revezando durante o dia, educadores sociais, que poderiam estar atendendo esses 481 

jovens. Claro, tem o problema da periculosidade, não é qualquer jovem que está ali 482 

aguardando um encaminhamento da sua questão no DECA, mas aquele que já tem uma 483 

solução para ir para casa, para a família ir buscar, pode estar ali. Então, é um 484 

encaminhamento que foi feito à Prefeitura de Porto Alegre para que tivesse uma equipe 485 

ali para poder tratar essas coisas. A Prefeitura, mais uma vez, não tem pernas para isso. 486 

houve um contato conosco e dissemos que temos recursos muito minguados, mas se 487 

cobrou muito a questão que esse setor do nosso público, do adolescente que é ligado à 488 

questão de infrator, isso é aquela coisa que ninguém quer falar ou ver, que se puder 489 

passa para outro município. Casa de infrator e presídio eu quero no outro país, no outro 490 

estado, em outro bairro, no meu bairro não. É um assunto excluído das coisas. Bom, 491 

pessoal , propor esse atendimento nesses espaço que tem ali seria nada mais de tudo 492 

aquilo que a gente discute, que é fazer política pública diferenciada. No momento 493 

ninguém quer tratar desse assunto. Nós tratamos da menor idade penal porque foi um 494 

assunto nacional que envolvia um conjunto de questões. Então, seria nós direcionarmos 495 

o nosso edital... São três coisas, na realidade: direcionar o edital do CMDCA para um 496 

projeto para esse fim, tratar, atender, um atendimento para esse u que fica nesse espaço. 497 

Uma parceria CMDCA, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude, Prefeitura de 498 

Porto Alegre, tudo naquele espaço. Quase não tem quem trate do assunto, é de difícil 499 

trato. Então, seria uma alternativa e uma coisa diferenciada, que temos que encarar 500 

neste Conselho. É claro que isso tem um custo para o Conselho. Então, pensarmos em 501 

mas projeto piloto para lá, bancado pelo FUNCRIANÇA, com recurso do FUNCRIANÇA 502 

por um ano, como um projeto piloto. Ação Rua foi um projeto piloto que hoje é exemplo 503 

nacional. Correto? Foi uma aposta para ver e dava certo e olha no que deu. Este nosso 504 

projeto pode dar certo, só falta a vontade nossa em desempenhar a atividade. Nós aqui, 505 

minha proposta, é realizarmos um projeto junto com a Dra. Vera e Dra. Regina, e 506 

aprovarmos aqui este projeto via FUNCRIANÇA. Para ajudar a tentar mais recursos, fora 507 

o nosso, nós aprovarmos que a gente pegasse esse projeto piloto e colocasse para 508 

disputar o Itaú Social. Eu acredito que ele bem feito em parceria com o MP teríamos 509 

chances. Em terceiro lugar, questão da manutenção da parceria com o Itaú Social que 510 

nós colocamos para SASE, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; mas 511 

nós podemos estar ajudando, porque era R$ 150, virou 106 e agora R$ 34 mil. Para o 512 

conjunto de tantas crianças de SASE é nada, mas para um projeto deste é bastante. Está 513 

aberto aí. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política 514 

e Governança Local – SMGL: Só para ajudar no entendimento. Qual a dificuldade hoje 515 

que o CREAS, que o SUAS passa por Porto Alegre? A grande quantidade de 516 

adolescentes infratores nos territórios. Qual a situação no CIACA? Eles têm um 517 

consórcio, MP, Judiciário, DECA, que recebe esses adolescentes com "n" situações, 518 

normalmente delitos de pequeno a grande gravidade, que por um inconveniente de não 519 

ter uma equipe técnica ali acaba indo desaguar nos territórios. Por exemplo, a Região 520 

Glória/Cruzeiro/Cristal, mais de mil adolescentes naquela situação do PEMSE, e assim 521 

vai. Se tivesse uma equipe técnica na entrada já poderia dar a definição imediata. O que 522 

nós estamos vendo? E ontem conversamos com o Adelar, que é da FASC e nosso 523 

conselheiro aqui, que seria uma grande ferramenta para poder colaborar com essa fase 524 

difícil da vida, que é a adolescência, para a gente ter uma velocidade de definição a curto 525 

prazo. Também pensando no que o Itaú nos disse no último encontro em São Paulo, vai 526 

ganhar a novidade, aquilo que não é comum. O que não é comum no Brasil? Programa 527 

Ação Rua, conselhos ou prefeituras efetivarem procedimentos de apoio ao adolescente 528 



 

infrator. O que as cidades e estados têm? Tem as populares FUNDABEM. Aqui é FASE, 529 

um pouquinho diferente. Então, para a gente concorrer e vencer tem que ser algo novo e 530 

benéfico. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: E já pode 531 

chamar a família. Já sairia dali com algo encaminhado SRA. CAROLINA DI GIORGIO 532 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Eu queria entender melhor 533 

essa proposta. Desde 2009 que a gente trabalha com os egressos da FASE, o Pão dos 534 

Pobres, até sou eu que coordeno o programa. O Calábria também. Pelo que eu entendo 535 

quando o menino chega no DECA a assistência jurídica vai atender ele, vai ter um juiz de 536 

plantão no momento para dar encaminhamento. Ele só é encaminhado ao CREAS 537 

depois, que é liberdade assistida. E o que seria? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 538 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ele fica na 539 

sela desde o primeiro atendimento, não é rápido. SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – 540 

Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Mas um trabalho ali não impediria que o 541 

juiz desse um encaminhamento de LA. O que acontece hoje, com a preferência que não 542 

se interne, tem muito menino em LA. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus 543 

de Praga: Mas aí não é feito um gancho com a família e com o local. SRA. CAROLINA 544 

DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Mas só pode sair 545 

com a família na LA. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 546 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É o período que a gente não 547 

sabe se é de horas, mas tem situações em que fica cheio. Tem brigadiano que fica 6 548 

horas com o adolescente ali, imagina lá dentro. Então, qual é a proposta? É ter um 549 

espaço que o adolescente quando chega para aguardar uma resposta possa ficar com 550 

acompanhamento técnico. Nessas horas fica protegido, não misturando, porque tem 551 

homicida, tem estuprador, qualquer coisa, senão daqui a pouco está misturando com o 552 

cara que foi pego fazendo qualquer coisa e uma esquina. SRA. CAROLINA DI GIORGIO 553 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Então, nada a ver com o que o 554 

Carlos havia dito. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 555 

Política e Governança Local – SMGL: Por exemplo, eles saíram da condição de trazer o 556 

TAC para a Prefeitura para absorver diretamente a demanda. Eles fazem a audiência 557 

concentrada, aí as secretarias estão lá, com Ação Rua e tudo mis, vão decidir as 558 

situações.  História do CIACA está tendo sucesso até uma etapa, chega em uma parte do 559 

trabalho, como o André disse, que eles ficam em celas. Assim, vai ter um 560 

encaminhamento, que é a visão de um juiz, de um delegado, não é visão de técnico. Por 561 

exemplo, se tivesse uma pedagoga ou assistente social com psicólogo ali, com 562 

experiência de rede, teria outro desfecho. Eles não têm essa versão de rede. Por 563 

exemplo, este é o adolescente infrator, vocês são a equipe técnica, eu sou o juiz, ele 564 

mora na Região Centro e cometeu um latrocínio. Aí tu me dizes: “Só um pouquinho, tem 565 

um Jovem Aprendiz aqui no Pão dos Pobres”; tem isso e aquilo... Vai cumprir uma 566 

medida, mas vai também receber o incentivo para recuperar a situação. E outras coisas 567 

que vocês sempre elaboram com a equipe técnica, o atendimento, o acompanhamento. 568 

Assim, como estamos vendo agora na Copa, delegado de DECA, a cada dia, cada turno 569 

é um. A gente sempre menciona a Suzana Brown, mas não é ela a coordenadora e ela 570 

não é delegada. Os diferentes entendimentos podem gerar às vezes inconformidades e 571 

coisas que a gente vai se surpreender. É isso que a gente quer evitar. A Dra. Maria 572 

Regina Azambuja já sentiu isso também. Tem espaço físico, tem os administrativos, tem 573 

delegados, tem os juízes, só falta a equipe técnica para dar o fechamento, fazer a coisa 574 

certa e veloz. SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos Pobres de 575 

Santo Antônio: Agora entendi, não vai ser um espaço para a gurizada ficar matando o 576 



 

tempo. É trabalha junto com esse grupo. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 577 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Nem é bom falar 578 

porque está sendo registrado, mas a equipe técnica que entrar vai dar as cartas. Vai 579 

facilitar o trabalho dos territórios, porque quando chegar vai chegar bem encaminhado e 580 

bem definido. É o que não tem hoje. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 581 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: E é um público que 582 

ninguém quer, aliás, esse é um assunto que não se fala em lugar nenhum. Tu socas o 583 

adolescente lá dentro então, esquece. (Falas concomitantes em plenária). Isso vai ser 584 

construído, é um projeto que nós temos que ver. Pessoal, então, o que nós estamos 585 

propondo? Três atividades: criar um projeto piloto com recursos do FUNCRIANÇA para 586 

executar com o MP, para 12 meses, depois de 12 meses volta ao Conselho, mas durante 587 

12 meses vamos colocar em prática. Segundo passo, é rever a nossa dedicação com o 588 

Itaú Social de parceria anual, que a gente sempre indica, vamos estar indicando este 589 

público. e o terceiro passo é usar esse projeto piloto, que vamos executar em parceria 590 

com o MP, colocarmos no edital do Itaú o nosso projeto. É política pública de fato, buscar 591 

esse público de volta para a sociedade. Está aberto. O que vimos? Marcamos audiência 592 

com a Dra. Vera Deboni amanhã, o projeto vai girar em torno de R$ 200 mil ano, neste 593 

ano. Claro, não é de uma vez só, tem a aplicação, faríamos em 12 meses a partir do 594 

início do trabalho, não de agora. Então, o custo com psicólogas, equipe, daria no ano R$ 595 

200 mil. O Ação Rua está em torno de vinte e tantos mil. Então, a proposta seria deslocar 596 

R$ 200 mil para este projeto piloto com o MP. Se o recurso vir, independente de quanto 597 

vir de parceria anual do Itaú , a gente colocaria no fundo e usar esse recurso. Aí não 598 

seria R$ 200 mil, seria menos, mas a gente trabalharia com R$ 200 mil para este primeiro 599 

ano. No final do ano recomeça de novo. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 600 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Está bom. SR. ANDRÉ 601 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 602 

Presidente do CMDCA: Está aberto. Podemos votar? Então, quem concorda em fazer 603 

um projeto piloto em parceria com o MP, no valor de R$ 200 mil por 12 meses, a partir do 604 

início do efetivo do trabalho no Centro Integrado da Criança e Adolescente? Quem 605 

concorda levante a mão. Grato. Quem discorda? Abstenção? APROVADO por 606 

unanimidade. Na questão de referendar a parceria do Itaú, que também tem que ser 607 

entregue, nós até indicamos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mas 608 

nós podemos remodelar e trocarmos a ação para a ação deste projeto. Quem concorda 609 

levante a mão. Quem discorda? Abstenções. APROVADO por unanimidade. E também o 610 

projeto que vai ser encaminhado para o edital do Itaú Social, dos conselhos municipais, 611 

que seja este projeto também voltado à área do jovem infrator, levante a mão quem 612 

concorda. Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Então, que e 613 

faça os encaminhamentos para isso. Era isto? Pessoal, a Lea tem pauta aqui. Lea. SRA. 614 

LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Só para 615 

relatar a reunião do GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Fizemos uma 616 

avaliação da Copa, estavam presentes os segmentos da Brigada Militar, Polícia Civil, 617 

EPTC, a Guarda Municipal, a FASC. Inclusive, o relato do representante da FASC, 618 

interessante, que os próprios moradores de rua contribuem para a limpeza da Cidade, 619 

uma ação muito legal, segundo eles relataram. Falaram da avaliação positiva do evento, 620 

em que pesem algumas ameaças de perturbações, mas que foi incipiente dada a 621 

magnitude do evento. Enfim, a avaliação no contexto geral foi muito boa e seriamos 622 

convidados para o Qatar, de 2022. Já fizeram contato com os segmentos aqui de Porto 623 

Alegre, porque eles querem compartilhar um pouco dessa experiência. O que nos 624 

interessa de certa forma? Na avaliação a questão dos Conselhos Tutelares, a atuação 625 



 

que não foi a esperada, deixou a desejar. Então, deve ficar registrado, quando acionados 626 

deixou a desejar. Isso foi na avaliação do contexto. O restante, Defensoria e outros 627 

órgãos, a avaliação foi positiva no atendimento. Eles pediram uma sugestão de pauta 628 

para aquele grupo, para ações integradas. Então, deixo para o grupo, porque a gente 629 

pode pensar em sugestões, porque lá são muitos segmentos. SR. CARLOS FERNANDO 630 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Uma 631 

sugestão que a gente deu para várias redes da criança era pautarem as suas 632 

inseguranças nesse GGIM. Isso já tem 2 anos de tentativa. Então, talvez a gente pudesse 633 

começar, como a rede do Morro Santana, está bem organizada para essa proteção da 634 

Copa. UEM sabe a gente leva para uma rede da criança para demonstrar o que gera 635 

insegurança nas famílias, nas crianças e nos adolescentes, o que poderia ser melhorado 636 

com o apoio de todos. as pessoas, às vezes, nas redes da criança se dedicam a levantar 637 

problemas, mas quando se sugere a solução não são se dedicam a superá-las. E esse é 638 

o lugar para recuperar insegurança, violência e o narcotráfico, outras coisas mais. Por 639 

exemplo, aqui tem um representante da rede do Morro Santana e da Bom Jesus e 640 

imediações. Poderia a Cíntia fazer o contato e deflagrar na reunião deles, onde estão 641 

todos os organismos do Estado e do Município que trabalham com a questão de 642 

segurança, que são os secretários, ou são secretários adjuntos. Então, são pessoas que 643 

têm poder de mando, de decisão. É uma ideia. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 644 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Otília 645 

Maria. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 646 

Pessoal, seguinte, estamos hoje com a presença das meninas e do Ramiro aqui, porque 647 

eles enceraram o trabalho deles. Eles estão fazendo outras vistas na Cidade, visitando 648 

secretarias, questões nas suas formações. E o que nós estamos aqui pedindo é a adesão 649 

dos conselheiros ao nosso trabalho, porque o GAME agora já foi embora e precisamos 650 

de mais parceiros para este trabalho. Nós vamos nos reunir na sexta-feira, dia 04, às 14 651 

horas, no Piquete do OP para sairmos de lá para trabalha. Temos o material lá e vamos 652 

panfletar, conversar com as pessoas, falar sobre exploração sexual e pedir que as 653 

pessoas disquem 100 para qualquer denúncia. Fala, Soledade. SRA. SOLEDADE: Muito 654 

obrigada. Eu tenho 24 anos, sou argentina. Vim para este projeto, para o GAME, e foi 655 

muito bem escrito para praticar, tivemos uma excelente participação, tanto de vocês, das 656 

autoridades, de todo pessoal do GAME, da sociedade, tanto do Brasil, de Porto Alegre, 657 

como dos turistas que nos recepcionaram muito bem. Creio que foi um trabalho produtivo, 658 

onde as pessoas se conscientizaram de cuidar das crianças, conscientizamos a 659 

sociedade. Também quero felicitar a todos, tanto do município, da Prefeitura, do 660 

Conselho da Criança, de como tratam as crianças. Nós estivemos visitando ONGs e nos 661 

pareceu espetacular o trabalho. Vamos levar para a Prefeitura de Santa Fé, que é a 662 

minha cidade na Argentina, porque temos problemas similares, porém temos menos 663 

pessoas. Aqui se trabalha todos os dias e todos juntos, isso é perfeito. Bom, muito 664 

obrigada por participarmos do GAME. (Aplausos da plenária). SRA. ANDREA: Vou tentar 665 

falar em portunhol. Quero agradecer a todos que estão trabalhando na campanha da 666 

Copa para a prevenção e dos direitos das crianças e adolescentes. Nós temos que ficar 667 

acordados. (Incompreensível). SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal 668 

da Fazenda – SMF: Vocês estão vendo que tivemos o trabalho de jovens que vieram de 669 

fora, agora queremos a ajuda de vocês, a Judá do nosso Conselho, porque estamos 670 

precisando de gente para trabalhar no dia 04, se passarmos para a outra etapa... O 671 

colega está dizendo que vamos passar. Então, estamos pedindo a vocês, dia 04, sexta-672 

feira, às 14 horas, o encontro é no Piquete do OP. Vamos para a fan fest. Ramiro, queres 673 

dizer algo? SR. RAMIRO: Sim. Quero agradecer enquanto pessoa, enquanto programa, 674 



 

pela maneira de poder falar de compartilha. Creio que todos aproveitaram, tanto do Peru, 675 

Argentina e Uruguai. (Incompreensível). Foi uma experiência única, com vários pontos de 676 

vista de diferentes temáticas. Porto Alegre nos abriu as portas. Muito obrigado pela 677 

recepção. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: 678 

Eu gostaria, se eles tiverem algum tempo, a minha ONG tem atendimento de segunda a 679 

sexta e a gente gostaria de receber eles no atendimento das crianças, para tomar um 680 

café, conversar. Nós estamos atendendo de manhã e à tarde. Só não me comprometo de 681 

estar lá na sexta-feira à tarde, porque vamos estar com o nosso atendimento e se 682 

preparando para ver o jogo do Brasil. Então, se vocês quiserem ir é só ligar e avisar, aí a 683 

gente se organiza para fazer alguma dinâmica. (Falas concomitantes em plenária). SR. 684 

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

Presidente do CMDCA: Era isso, meus amigos, podemos encerrar? Até quarta-feira que 686 

vem. 687 

 688 

 Encerram-se os trabalhos e os registros taquigráficos às 16h30min.  689 

        690 
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