
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

 Ata nº. 031/2014 2 

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às nove horas, reuniram-3 

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

do Adolescente do Município de Porto Alegre, sito Travessa Francisco Leonardo Truda, 5 

nº 40, 22º 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: André Luiz da Silva Seixas – Associação dos 8 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA; Adroaldo Venturini Barboza 9 

– Associação de Moradores Jardim Ipiranga; Lisete Felippe – Casa do Menino Jesus 10 

de Praga; Joseane Cardoso – AMAVITRON; e Dalva Franco – Instituto Pobres Servos 11 

da Divina Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE 12 

CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Roberta Gomes Motta – Associação Cristã de 13 

Moços – ACM; Alcema Oliveira Moreira – Associação das Creches Beneficentes do 14 

Rio Grande do Sul – ACBERGS; Rosana Fernandes Nunes – Associação de Pais e 15 

Amigos dos Excepcionais – APAE; Lea Boss e Iolanda Leal – Federação Espírita do 16 

Rio Grande do Sul – FERGS; Jorge Roberto Do Santos e Wilmar Coelho – Rede de 17 

Integração e Cidadania – RINACI; e Rosa Helena Cavalheiro – União das Associações 18 

de Moradores de Porto Alegre – UAMPA. CONSELHEIROS DO GOVERNO: Carlos 19 

Fernando Simões Filho – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 20 

SMGL; Márcia Regina Germany Dornelles – Secretaria Municipal da Educação – 21 

SMED; Fábio Evandro Pereira de Souza – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 22 

SMDH; e Taís Feldens – Secretaria Municipal de Saúde – SMS. DEMAIS PRESENTES: 23 

SARA da Silva – ISBET; Luiz Henrique – Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA. 24 

PAUTA: 1 – Leitura da Planilha da Plenária Anterior e Solicitação de 25 

Complementação de Ata; 2 – Debates e Deliberações: Comissões, Finanças, 26 

Políticas e Reordenamento; 3 – Informes. Após assinatura da lista de presenças o Sr. 27 

Presidente deu início aos trabalhos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 28 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Boa tarde a todos. No 29 

dia 15 foi encerrado o prazo para receber os projetos para o Edital 02/2014, com 183 30 

projetos entregues. Foi um número inferior da expectativa. Nós tínhamos como pauta 31 

hoje o edital e as comissões. Bom, a Comissão de Políticas tem alguma coisa? Nós 32 

temos agora uma comissão indo fazer visitas, já estão saindo. Então, vamos rapidamente 33 

pelo Reordenamento, depois a Rosana, que é uma das representantes vai sair. Nós 34 

conversamos hoje da possibilidade de depois que o pessoal sair para visita, de ficarmos 35 

em caráter de plenária para iniciar a análise dos projetos. Nós temos como prazo para 36 

analisar até parte da semana que vem. Inclusive, tem que sair no site a relação final. Até 37 

temos que fazer a plenária da terça e não na quarta. Bom nós mandamos para a FASC e 38 

para a SMED a lista de inadimplentes, já fizeram o seu tema de casa, a Governança não. 39 

O prazo que temos é até dia 24, se chegar dia 19 vamos ter só segunda para analisar. 40 

Então, não temos condições de esperar. Hoje já é dia 17 e estamos desde o dia 12 41 

aguardando o ofício. Tentei contatar o Secretário Carlos agora, mas não consegui. Falei 42 

conselheiro Fernando Melo, Secretário Adjunto, expliquei a situação e disse que 43 

iniciaríamos a plenária com esta notícia, que a Governança não fez a sua parte e isso 44 

poderá colocar em cheque um edital de 182 entidades porque não temos a lista, se não 45 

der tempo vai estourar o prazo e virar um problema. Reordenar, Lisete. SRA. LISETE 46 

FELIPPE – Casa do Menino Jesus de Praga: Ontem nós saímos para fazer visita, é a 47 

instituição SOCIEDADE ESPÍRITA LAR DE LUZ, pede registro de entidade e inscrição de 48 



 

programa, é na Rua Manoel Vitorino, 457, Partenon. Eles apresentaram todos os 49 

documentos. Não vou ler, vou fazer um apanhado. No dia de ontem a Comissão de 50 

Reordenamento realizou visita à instituição, fomos recebidas pela Coordenadora Larissa, 51 

que informou que tem SASE, fazem atividades de oficina de música, que é de violinos e 52 

violão, os instrumentos eles pedem para as crianças, inclusive, as crianças levam para 53 

casa, até para poderem treinar. Eles têm um espaço bem amplo, mas amplo mesmo, 54 

bem arejado, com várias salas. O refeitório deles é bem montado. O pato é maravilhoso, 55 

ficamos impressionadas, é muito grande. Eles estão começando com essas 20 crianças. 56 

A comissão é de parecer favorável à inscrição de programa SASE e registro de entidade. 57 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 58 

Grosso e Presidente do CMDCA: Na plenária passada ficou estabelecido, já ficaram 59 

pré-aprovadas as visitas, apresentando o relatório com parecer favorável. Certo? Então, 60 

no momento em que o relatório deles é favorável ficam aprovadas, mediante a reunião 61 

passada. Próximo, porque já está APROVADA. SRA. LISETE FELIPPE – Casa do 62 

Menino Jesus de Praga: SOCIEDADE UNIÃO VILA DOS EUCALIPTOS, estão pedindo 63 

inscrição de programa, fica na Rua Nilo Rafin, 71, Bairro Mário Quintana. Dia 16/09/2014, 64 

em visita à escola de Educação Infantil Fase do Saber verificamos que as dependências 65 

serão ampliadas. Hoje o espaço utilizado para atividades, o mesmo espaço é o refeitório. 66 

Funciona na mesma sala onde as crianças ficam, pois iniciou com um número pequeno 67 

de crianças e estão ampliando para melhor atende-las. Possui maternal um e dois, com 68 

uma turma com 14 crianças, outra com 08. Os banheiros são infantis e um para 69 

funcionários. A cozinha é muito limpa e organizada. O berçário tem 12 crianças. As salas 70 

de jardim com 10 crianças. O pátio com pracinha de madeira, é novo. E a comissão é de 71 

parecer favorável à inscrição de programa de Educação Infantil. SR. ANDRÉ LUIZ DA 72 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 73 

CMDCA: Mantendo o mesmo, a decisão é da semana passada, parecer favorável, 74 

mantém a aprovação. Próximo. SRA. LISETE FELIPPE – Casa do Menino Jesus de 75 

Praga: ASSOCIAÇÃO ESTRELA GAÚCHA, pedem registro de entidade, fica na Rua 76 

Beco da Taquara, 336, salas 01 e 02, Lomba do Pinheiro. Registro de entidade, só 77 

registro. Dia 16/09, nesta data realizamos visita à instituição, fomos recebidas pelo 78 

dirigente, a Sra. Selma e Sr. Henrique, que solicita o registro da entidade. A instituição 79 

possui sala de informática com 20 computadores equipados e com acesso à internet. 80 

Estão organizando as atividades para que possam iniciar as oficinas com 20 crianças, de 81 

07 a 15 anos. Nós informamos a instituição que quando iniciarem a atividade que 82 

informem ao CMDCA para a realização da visita para inscrição do programa. A comissão 83 

é favorável ao registro da entidade. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 84 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Também foi decidido 85 

na plenária passada, como é favorável está APROVADA. SRA. LISETE FELIPPE – Casa 86 

do Menino Jesus de Praga: Eram esses. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 87 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Fomos a uma entidade ontem, mas não era o 88 

horário de atendimento, é hoje à tarde, estaremos indo. Na verdade, nós fomos no 89 

endereço que seria no Saint’Hilaire, mas não é lá, é em outro campo. Nós já verificamos 90 

que a entidade tem um trabalho, está inserida na comunidade. Quando procuramos o 91 

endereço perguntamos para um morador se conhecia a entidade tal: “Sim, dobra aqui, vai 92 

lá”. Então, é uma instituição que tem atuação na comunidade, só não vimos o 93 

atendimento, por isso vamos hoje. Inclusive, a Estrela Gaúcha disse que vai fazer uma 94 

parceria com essa instituição 2014, que em dia de chuva ao invés da gurizada ir para o 95 

CAR vão fazer informática. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 96 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mais alguma coisa da 97 

Comissão de Reordenamento? Não? Rosana. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – 98 



 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Eu que o Jorge estamos 99 

trabalhando na resolução do FORMAP, é na terceira terça-feira do mês, desta vez fui eu, 100 

estamos nos revezando. Então, o que fica para encaminhar hoje é que os anexos que o 101 

CMDCA trabalha na inscrição do Programa Aprendizagem não foram votados junto com a 102 

resolução, aquela resolução que foi aprovada aqui. Esses anexos, já estão atualizando 103 

eles, que são três ou quatro anexos, o que precisa é fazer uma pauta para aprovar os 104 

anexos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 105 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas quando a Comissão de Políticas analisou e 106 

discutiu bastante, foi e voltou, esses anexos já não e estavam? SRA. ROSANA 107 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: 108 

Não estavam, não entregaram. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 109 

Divina Providência – IPSDP: Nós temos que elaborar, a Comissão de Reordenamento 110 

através da Rosana está elaborando. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 111 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Entendi. É que quando 112 

a gente solicitou, teve aquela proposta, era de construir junto com eles. Qual a previsão? 113 

SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 114 

Excepcionais – APAE: Na terça-feira nós vamos ter uma reunião no Pão dos Pobres, 115 

começou naquele dia o trabalho em cima dos anexos. Agora, terça-feira, tem outra 116 

reunião, acredito que vai ser o mais breve possível para poder estar apresentando aqui. 117 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 118 

Grosso e Presidente do CMDCA: O pessoal do FORMAP está fazendo e depois vem 119 

fazer uma apresentação final? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 120 

Divina Providência – IPSDP: A Rosana já está participando da elaboração. SRA. 121 

ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 122 

APAE: Na de ontem eu não estive presente, porque eu estava na CORAS. O que pode 123 

ser encaminhado? É fechar as resoluções, trazer para a Comissão de Reordenamento, 124 

apresentar e depois trazermos para a plenária. São dados, verificação de instituição, tem 125 

coisas assim nos anexos, que estamos trabalhando e atualizando, porque já existem. SR. 126 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 127 

Presidente do CMDCA: Esses anexos vão ser usados para quando pedirem a inscrição 128 

do programa? SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos 129 

dos Excepcionais – APAE: Sim. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 130 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A gente precisa de uma 131 

pauta, estamos aguardando vocês. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação 132 

de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: A intenção é fazer o quanto antes para 133 

dar o ok. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 134 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ok, aí a gente vaie star colocando em pauta. 135 

SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 136 

Excepcionais – APAE: Tranquilo. E tem uma outra questão, em relação a uma rubrica 137 

dentro do FUNCRIANÇA para captação. Tu lembras disso? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 138 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 139 

Teve uma reunião, a pedido do Secretário do Trabalho, que veio aqui, que tinham um 140 

pensamento de estarem trabalhando assim como o Conselho Tutelar, em defesa, e que 141 

teria uma rubrica para divulgar para as empresas. Eu disse que, na realidade, que 142 

trouxessem um projeto para ser analisado, porque a entidade vai (Inaudível) captação. 143 

Não sei se vai ter muito apelo, porque a entidade já está aqui. Eles apresentaram uma 144 

proposta e eu pedi para colocarem no papel para apresentar ao Conselho. Estamos 145 

aguardando. Seria uma proposta em conjunto, a Secretaria do Trabalho Municipal e o 146 

FORMAP. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 147 



 

RINACI: Só para retificar, as plenárias do FORMAP são às segundas sextas de cada 148 

mês. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 149 

Grosso e Presidente do CMDCA: COMISSÃO DE POLÍTICAS. SR. CARLOS 150 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 151 

SMGL: Trouxemos a REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 13.019, que trata do novo marco 152 

regulatório para (Inaudível). Começamos a análise hoje e semana que vem vamos 153 

mostrar para as outras comissões, para todos os conselheiros terem acesso, vamos 154 

passar por email também para que todos possam acompanhar. Isto não é um maço do 155 

governo municipal e nem do estadual, é uma legislação nacional e todas as cidades do 156 

Brasil devem estar e adequando, sendo que a Presidência da República está definindo o 157 

prazo de novembro de 2014 como sendo o conclusivo. Então, se fizéssemos 158 

observações, contrariedades a alguma coisa, ainda há tempo. Tem coisas que nos 159 

chamam atenção, como sendo um retrocesso, olhando como Conselheiro da Criança e 160 

do Adolescente. Tem coisas que a gente olha enquanto Poder Público e vê que a parte 161 

governamental pode (Inaudível) e permitir fiscalização e procedimentos. E tem outras 162 

coisas que a gente ainda não entendeu, quando fala da não utilização da tecnologia 163 

convênios com a sociedade civil. Então, para os conselheiros tomarem conhecimento 164 

abrimos um processo, vamos disponibilizar aos colegas, vai para email, para todos terem 165 

ciência. Quem faz parte da sociedade civil deve estar tomando ciência, porque isso vai 166 

chegar nas entidades não governamentais da Cidade. Depois que a Presidência da 167 

Repúbica sancionar já era. Tem muitas coisas desconcertantes. Eu peço que os colegas 168 

façam a leitura, principalmente os colegas da sociedade civil, leiam e fiquem atentos, 169 

façam as propostas para serem encaminhadas. Mandarei por email ou peguem no 170 

Google, é a Lei nº 13.019, de 31/07/214, notas gerais entre parcerias entre organizações 171 

da sociedade civil e Poder Público, diretrizes para quem quer fazer convênio. SR. ANDRÉ 172 

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

Presidente do CMDCA: Nós também temos que entrar uma reunião com a Secretária 174 

Cleci, o Secretário Marcelo, o Secretário Carlos Siegle, o Sebastião melo, o Secretário 175 

Marcântonio, porque isso vai influenciar diretamente nos convênios FASC e SMED. 176 

Muitas entidades fazem convênios através de licitação, abertura de carta convite, mas em 177 

Porto Alegre são os convênios, que a PGM demonstrou que essa é a forma, mas vai 178 

mudar essa forma. Então, temos que ver de forma encara a Prefeitura e a PGM. Vamos 179 

tentar essa reunião para fazermos os encaminhamentos. Feito, pessoal? Mais alguma 180 

coisa da Comissão de Políticas. COMISSÃO DE FINANÇAS. SRA. ROBERTA GOMES 181 

MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: Tem a INSTITUIÇÃO ESCOLA DA 182 

VIDA, carta de captação no valor de R$ 27.214,61, manutenção. A Comissão de 183 

Finanças é favorável com a retenção de 5%. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 184 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Neste 185 

momento nós estamos sem quorum para votação de projeto financeiro. SRA. DALVA 186 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Não tem definido, 187 

é 50% mais um. Nós somos 21... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 188 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Então, temos quorum. 189 

SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: O 190 

nosso regimento não define quorum diferente, é quorum normal. SR. ANDRÉ LUIZ DA 191 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 192 

CMDCA: Vamos fazer o seguinte, é que em outras vezes deixamos de votar. Podemos 193 

fazer a votação com este quorum, caso algum artigo apresente problema a gente refaz na 194 

próxima reunião. Quem concorda com o parecer levante a mão. Obrigado. Quem 195 

discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Mais algum assunto? SR. ANDRÉ 196 

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



 

Presidente do CMDCA: Estamos em aguardo do documento, vamos agora em conjunto 198 

analisar os projetos. Não acabou, continuamos. (Análise dos projetos). Bom, meus 199 

amigos, são 17h40min, já analisamos os projetos que tínhamos para hoje, marcamos a 200 

plenária para terça-feira que vem, às 14 horas. Correto? Muito obrigado e boa tarde a 201 

todos. 202 

 203 

 204 

 Encerram-se os trabalhos e os registros taquigráficos às 16h30min.  205 

        206 

Taquígrafa: Patrícia Costa Ribeiro 207 
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