
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

 Ata nº. 034/2014 2 

Aos oito dias do mês de outubro 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, 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; Davi Jonatas da Silva – 9 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA; 10 

Adroaldo Venturini Barboza – Associação de Moradores Jardim Ipiranga; Lisete 11 

Felippe – Casa do Menino Jesus de Praga; e Dalva Franco – Instituto Pobres Servos 12 

da Divina Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE 13 

CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Cíntia Teresinha Amaral – Associação Cristã de 14 

Moços – ACM; Alcema Oliveira Moreira – Associação das Creches Beneficentes do 15 

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

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

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

de Santo Antônio; e Rosa Helena Cavalheiro – União das Associações de Moradores 19 

de Porto Alegre – UAMPA. CONSELHEIROS DO GOVERNO: Carlos Fernando Simões 20 

Filho – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL; Márcia Regina 21 

Germany Dornelles – Secretaria Municipal da Educação – SMED; Adelar Marques – 22 

Fundação de Assistência Social e Cidadania; Otília Henz de Abreu – Secretaria 23 

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

de Direitos Humanos – SMDH; e Taís Feldens – Secretaria Municipal de Saúde – 25 

SMS. DEMAIS PRESENTES: Luiz Henrique Siqueira Frota – Administrativo do 26 

CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 – Leitura da Planilha da Plenária Anterior e 27 

Solicitação de Complementação de Ata; 2 – Debates e Deliberações: Comissões, 28 

Finanças, Políticas e Reordenamento; 3 – Informes. Após assinatura da lista de 29 

presenças o Sr. Presidente deu início aos trabalhos (Quorum às 14h30min). SR. ANDRÉ 30 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 31 

Presidente do CMDCA: Vamos começar? Boa tarde a todos, vamos iniciar mais uma 32 

plenária do nosso Conselho. Ontem nós fizemos uma Executiva alternativa, na semana 33 

passada ficou definido que alguns processos tinham que apresentar recurso, que foram 34 

analisados já na semana passada, para finalizar ontem na Executiva. Acabamos 35 

finalizando e analisando. Então, Luiz, dá para pegar as caixas? Enquanto isso podemos 36 

começar pelas comissões, pelo Reordenamento, pode ser? SRA. ROSANA 37 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: 38 

COMISSÃO DE REORDENAMENTO. Faltava a gente ir visitar o ESPORTE CLUBE 2014, 39 

nós visitamos a sede, vimos os programas, mas faltava visita mais um espaço, que é no 40 

Campo Santa Rita, na Parada 19 da Lomba do Pinheiro. Depois da plenária nós fomos 41 

até lá, foi a Iolanda da Comissão de Reordenamento e a Josiane da Comissão de 42 

Políticas, fomos em três. Nesta data realizamos visita no Campo santa Rita, localizado na 43 

Parada 19 da Lomba do Pinheiro. A comissão identificou e constatou atividade de futebol 44 

com adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos, oriundos do (Inaudível) Restinga e 45 

Ipiranga. O Esporte Clube 2014 disponibiliza uma Van para o deslocamento. Os treinos 46 

são às segundas, quartas e sextas, treinam para campeonatos, atende em torno de 80 47 

adolescentes e a comissão é favorável ao registro de entidade e inscrição de Programa 48 
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SASE.Solicitamos ao coordenador que envie ao CMDCA  relação de nomes e datas de 49 

nascimentos dos jovens atendidos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 50 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Esta é aquela entidade 51 

que estava naquela lista? SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e 52 

Amigos dos Excepcionais – APAE: Estava. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 53 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Este era 54 

só um referendo, porque nós já tínhamos autorizado, caso desse problema na visita nós 55 

retiraríamos. Então, é uma comunicação, um referendo, porque já estava aprovado o 56 

SARA deles e o registro. Certo, pessoal? Então, está aprovado e que conste nos anais o 57 

Esporte Clube 2014. Certo. Mais alguma coisa? SRA. DALVA FRANCO – Instituto 58 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Tem. Só para constar, o Instituto 59 

Aliança com adolescente é uma instituição que está pedindo inscrição de programa. 60 

Então, estamos passando para a Secretaria, porque ela tem sede em Salvador/Bahia, 61 

conforme Resolução nº 164, do CONANDA, art. 2º, inciso 1º, a instituição tem que 62 

apresentar a este Conselho o atestado de funcionamento. Então, estamos repassando 63 

para a Secretaria, para que peça o atestado de funcionamento junto ao Conselho da 64 

Bahia, para a gente poder tramitar a inscrição aqui. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 65 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ok, 66 

Luiz? Aí fazer por telefone e por email também. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 67 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A gente já 68 

definiu que aquilo que tem que ter uma assinatura mais legal tem que ser por ofício ou 69 

presencial, mas aquilo que pode ser por email, que normalmente não precise de uma fé 70 

pública maior, algo que comprove, aí pode ser por email. Quando a gente pede para 71 

entrar em contato via telefone é para ratificar o envio do email. Se retornarem a ligação 72 

tem que pedir que enviem email ou oficio para que fique na pasta das entidades. Tá? 73 

Mais algum? COMISSÃO DE POLÍTICAS, alguma coisa? SR. JORGE ROBERTO DO 74 

SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Para conhecimento da plenária, 75 

nós recebemos um OFÍCIO DO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO 76 

ADOLESCENTE uma relação de entidades que estão conveniando, que já estão 77 

conveniadas neste ano de 2014. É para a gente ficar sabendo para depois fazermos 78 

todos aqueles procedimentos de aprovar no final do projeto. Então, já mandaram 79 

antecipado. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 80 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Essas foram conveniadas quando? SR. JORGE 81 

ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Este ano agora. 82 

Tem umas que estão conveniando ainda. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 83 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Na verdade, as que já efetivaram o convênio já 84 

receberam agora. Tem a data do conveniamento. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 85 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Tem que 86 

deixar bem claro, eu acho que tinha que entrar em contato com essas entidades para 87 

saber qual o período de inscrição, porque tem períodos diferentes, porque a Comissão de 88 

Políticas vai ter que ir analisar a execução desses projetos, depois de executados. Agora 89 

sim está certo, eles estão comunicando, começaram a executar, para a gente ir fazer a 90 

visita durante o projeto ou saber que o final é, por exemplo, em março. Então, vamos ter 91 

que estar visitando uma ou duas vezes para ver, para a gente já estar sabendo e emitir o 92 

parecer. Nós recebemos uma correspondência de uma entidade da Cruz Vermelha, 93 

dizendo que recebeu uma correspondência da Secretaria de Direitos Humanos do estado 94 

e que precisa de comprovação. Nós respondemos que tem que fazer por ofício, 95 

concretamente fazer o pedido. Não é perguntar onde está uma ata, porque isso tem que 96 

ser estimulado por eles. Depois eu digo que eles têm que fornecer os dados, porque nós 97 

vamos visitar nem que seja os arquivos deles para ver o que foi e o que não foi. Certo? 98 



 

3 
 

Inclusive, Luiz, eles estão em ordem? Eles estão com inscrição suspensa, só para dizer. 99 

Inclusive, nós não vamos visitar enquanto não colocarem em dia isso. Eles já estão, no 100 

mínimo, há um ano ou dois com a inscrição suspensa. Eles estão executando, mas aqui 101 

estão com a inscrição suspensa. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 102 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Antes dele ler, só 103 

para saber, nós temos ainda alguma visita de projetos anteriores a serem executados ou 104 

não? SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 105 

RINACI: Não... SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 106 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Já foram feitas todas? SR. ANDRÉ 107 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 108 

Presidente do CMDCA: Do FECA? Foi pedido e todas foram feitas. SRA. DALVA 109 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Nós entregamos 110 

esta semana da minha instituição. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 111 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Ah, 112 

porque recebemos algumas ligações justamente querendo a ata, porque precisam anexar 113 

à prestação. Queria ver se tem alguma visita pendente para a gente agilizar. SR. ANDRÉ 114 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 115 

Presidente do CMDCA: Eu vi um documento do Pobres Servos, não sei qual a unidade. 116 

SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: 117 

CPIJ mandou. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 118 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Onde está, Luiz? Não veio da comissão 119 

ainda. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 120 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Então, temos que priorizar a visita nesse local 121 

para que não se perca o prazo, porque a instituição já ligou solicitando a ata. Então, 122 

podemos priorizar. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e 123 

Cidadania – RINACI: Então, vou ler as entidades e data de conveniamento: INSTITUTO 124 

PROVIDÊNCIA, 19/03/2014; SEMPRE MULHER, 19/03/2014; CASA DO MENINO 125 

JESUS DE PRAGA, 19/03/2014; PEQUENA CASA DA CRIANÇA, está em processo de 126 

convênio ainda; FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR, 19/03/2014; CERPA – CENTRO 127 

DIAGONAL LUTERANO CEDEL, 09/06/2014; IPSDP – CENTRO DE PROMOÇÃO DA 128 

INFÂNCIA E JUVENTUDE, 09/06/2014; CEP Calábria, 09/06/2014; CENTRO INFANTIL 129 

EUGENIA CONTE, 09/06/2014; ACEBERGS, 09/06/2014. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 130 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 131 

Qual é a unidade do Calábria? SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 132 

Integração e Cidadania – RINACI: Está CDP da CEP Calábria. SR. ANDRÉ LUIZ DA 133 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 134 

CMDCA: Da Vila Nova, é a sede. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 135 

Integração e Cidadania – RINACI: São 10 entidades. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 136 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 137 

Luiz, repasse para a comissão para que na próximo reunião analisem  questão do CPIJ. 138 

Tá? Gurias do Reordenamento, carro para a semana que vem? Luiz, mandar um email o 139 

mais tardar manhã solicitando carro para quarta-feira que vem, às 9h30min. Mais alguma 140 

coisa da Comissão de Políticas? Não? COMISSÃO DE FINANÇAS. SRA. CÍNTIA 141 

TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: CPIJ. Processo nº 142 

001.007467.14.1, a entidade pede aprovação da carta de captação do Projeto Pensando 143 

o Amanhã, no valor de R$ 480 mil, a Comissão de Finanças é de parecer favorável ao 144 

pedido da entidade na aprovação do certificado de manutenção, captação de recursos no 145 

valor de R$ 480 mil, com retenção de 5%. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 146 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Dá para 147 
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repetir o nome e o valor? SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de 148 

Moços – ACM: É o CPIJ, valor de R$ 480 mil, manutenção, a comissão é favorável. SR. 149 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 150 

Presidente do CMDCA: está aberto. Alguém quer fazer uso da palavra? Não? Em 151 

processo de votação, quem concorda com o parecer da comissão favorável levante a 152 

mão. Grato. Quem discorda? Abstenções? APROVADO com 02 abstenções. Mais 153 

algum? SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: 154 

Outra entidade pedindo carta de captação de recurso, LAR ESPERANÇA, Projeto 155 

Criança Feliz, Quem Ama Educa, no valor de R$ 815 mil. A Comissão de Finanças é de 156 

parecer favorável ao projeto de manutenção, sem retenção, porque o programa deles é 157 

de acolhimento. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 158 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Aberto. Em processo de votação, quem 159 

concorda com o parecer? Obrigado. Quem discorda? Abstenções? APROVADO com 01 160 

abstenção. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: 161 

Processo nº 001.014755.13.0, MOVIMENTO POR UMA INFÂNCIA MELHOR, a entidade 162 

está pedindo carta de captação de recurso no valor de R$ 348.780,00, para manutenção 163 

dos serviços executados, retenção de 5%. A Comissão de Finanças é favorável. SR. 164 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 165 

Presidente do CMDCA: Está aberto, pessoal. Em votação, quem concorda com o 166 

parecer da comissão levante a mão. Grato. Quem discorda? Abstenções? APROVADO 167 

com 01 abstenção. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços 168 

– ACM: Processo nº 001.030691.14.1, INSTITUTO POBRES SERVOS, ABRIGO JOÃO 169 

PAULO II, pedido de captação de recurso, certificado no valor de R$ 464.306,98, para 170 

manutenção sem retenção. A Comissão de Finanças é favorável. SR. ANDRÉ LUIZ DA 171 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 172 

CMDCA: Aberto, pessoal. Em processo de votação, quem concorda com o parecer da 173 

Comissão de Finanças levante a mão. Grato. Quem discorda? APROVADO por 174 

unanimidade. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – 175 

ACM: Processo 001.030690.14.5, ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO GRUPO 176 

MOVIMENTO DE AMOR À EDUCAÇÃO DOS SONHOS, solicita carta de captação de 177 

recurso no valor de R$ 243.318,00 com retenção de 5%. A Comissão de Finanças é 178 

favorável ao pedido da entidade. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 179 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Onde é a entidade? 180 

SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Creche do 181 

Coração, sede provisória na Rua Rio Maria, 207 – Glória. Conta com a ajuda da 182 

comunidade, com educadores populares. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 183 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Márcia, é 184 

conveniada? Eu queria propor, pessoal, não é conveniada, que a Comissão de 185 

Reordenamento visitasse a instituição, porque aqui fala que é uma sede provisória, o 186 

grupo que atua na instituição é de educadores populares. A minha proposta é a comissão 187 

realizasse uma visita, é uma sede provisória, não é ilegal, mas só para ter um último 188 

olhar. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 189 

IPSDP: Presidente, pedir para a SMED encaminhar o SEREEI. SRA. MÁRCIA REGINA 190 

GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Vou pegar ali 191 

certinho. Ela tem registro no SEREEI. É da antiga AEPA. SR. DAVI JONATAS DA SILVA 192 

– Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 193 

CMDCA: Ela pede para manutenção da escola de Educação Infantil ou de outro projeto? 194 

SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: É uma 195 

qualificação de espaço. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 196 
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Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, vamos acertar 197 

assim? A proposta é da SMED fornecer o que tem no SEREEI para depois a gente ir, a 198 

Conselheira Dalva propõem. E quem sabe uma tripartite simples para ter um olhar do 199 

conjunto da obra. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 200 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Na entrada do projeto ela 201 

apresenta que tem tanto Educação Infantil quanto SASE. A proposta dela é para a 202 

manutenção do SASE. Ela está relacionando mais o custeio do SASE, que ela está com 203 

oficineiros, pedagoga, a parte que é subsidiada pela SMED, ou seja, Educação Infantil, 204 

ela não está colocando aqui. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 205 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Então, vamos formar uma 206 

tripartite logo após a informação da SMED, tá? Pode ser? Então, aguardaremos a 207 

informação da SMED. Dá para deixar o processo com o Reordenamento? Aí fica lá e a 208 

gente monta a tripartite logo depois. Pode ser? Fica melhor, fica pronta para a visita. 209 

Pode ser? Então, retorna ao Reordenamento. Mais algum? SRA. CÍNTIA TERESINHA 210 

AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Processo nº 001.007471.14.9, Projeto 211 

do BANCO DE ALIMENTOS, Nutrindo o Amanhã, focando na promoção e manutenção 212 

da saúde, através de acompanhamento de nutricionista, estagiários, entraria diretamente 213 

com o material, esse recurso seria para custear o RH. O valor total do projeto é de R$ 214 

883 mil e o valor solicitado ao FUNCRIANÇA é de R$ 724.865,46, uma carta para 02 215 

anos, retenção de 5%. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 216 

Fazenda – SMF: Essa é aquela instituição que ajuda na distribuição de alimentos? SR. 217 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 218 

Presidente do CMDCA: É. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de 219 

Moços – ACM: Eu não conheço muito, ma a minha instituição recebe ajuda deles e de 45 220 

em 45 dias eles levam (Inaudível). SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 221 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 222 

Algumas instituições chegam a receber de 30 em 30, tem parceiros que destinam 223 

alimentos para o Banco de Alimentos, as indústrias, algumas são vinculadas à FIERGS, 224 

pelo Sistema S. E pelo que eu vi ali tem mais a questão dos profissionais. SRA. CÍNTIA 225 

TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Ela apresentar todo o 226 

orçamento físico financeiro e é bem consistente no RH, são R$ 580 mil de RH. Tem 227 

serviços de terceiros e tudo. Tem os profissionais que ficam distribuindo os alimentos, 228 

envolve o caminhão deles. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 229 

Providência – IPSDP: Não inclui o pagamento de diretoria? SRA. CÍNTIA TERESINHA 230 

AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Não. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 231 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 232 

Diretoria vem da FIERGS. O trabalho, tem alimentos, tem construção, tem leitura. É um 233 

trabalho que serviu de piloto para dezenas no país. Eles vão nas cidades e nos estados 234 

montar esse trabalho. É muito interessante, muito bom. SRA. CÍNTIA TERESINHA 235 

AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Eles vão fazer palestras, oficinas, 236 

ajudam as famílias envolvidas. A comissão é de parecer favorável. SR. ANDRÉ LUIZ DA 237 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 238 

CMDCA: Está aberto. Quem concorda com o parecer levante a mão. Grato. Quem 239 

discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Cíntia, está na comissão a Escola 240 

da Vida? SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: 241 

Eu procurei e não está. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 242 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Luiz, tem como localizar? 243 

Esta entidade ontem no Fórum de Entidades me incomodou, diz que está na comissão e 244 

não tinha resposta e tal. A comissão está dizendo que não está. Eu tinha a impressão de 245 

já ter passado pela comissão. Rosana, tu não tem recordas? É captação. Tinha um 246 
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problema de comunicação, apresentaram u projeto e depois outro, teve uma discussão 247 

na comissão. Eu tinha a impressão de já ter passado. Ela me informou que o CMDCA 248 

disse que não passou, que estaria na comissão e agora não está na comissão. Mais 249 

alguma coisa da Comissão de Finanças? Bom, pessoal, mais alguma coisa das 250 

comissões? SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 251 

Excepcionais – APAE: Eu gostaria de aproveitar e justificar a minha ausência na 252 

plenária de 1º/09, eu estava em reunião na Escola Nazaré da APAE. Só para justificar. 253 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 254 

Grosso e Presidente do CMDCA: Está bem. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – 255 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: E também, foi falado no 256 

Fórum que as correspondências que vêm para o Conselho não têm tido retorno. Só para 257 

estar informando isso e saber por que está acontecendo isso. SR. ANDRÉ LUIZ DA 258 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 259 

CMDCA: As últimas que recebemos era referente a edital, está em processo para 260 

resposta. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 261 

IPSDP: Tem uma que ontem já fizemos o encaminhamento, é sobre o formulário da 262 

Aprendizagem, terça-feira o Jorge vai levar com as sugestões e na quarta-feira o 263 

FORMAP vem. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 264 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Só perguntar, não vejo problema, mas a 265 

proposta de vocês é colocar as sugestões e trazer de lá uma proposta única? SRA. 266 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Sim. Eles 267 

trouxeram o modelo, a gente fez sugestões e o Jorge como o nosso representante vai 268 

propor. Aí na quarta-feira que vem já apresentar na plenária. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 269 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 270 

Perfeito. Pessoal, mais alguma coisa? SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto 271 

O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Eu também gostaria de justificar a minha falta na 272 

plenária da semana passada. (Inaudível) e era o último dia. SR. JORGE ROBERTO DO 273 

SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: André, ontem, no final, acho que 274 

a maioria dos conselheiros já tinham saído... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 275 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Como é? 276 

Gente, não dá para escutar. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração 277 

e Cidadania – RINACI: Ontem na plenária do Fórum a maioria dos conselheiros já 278 

tinham saído, colocaram a questão das correspondências e também colocaram que 279 

enviaram uma correspondência para nós dizendo que tem uma entidade que saiu no 280 

edital como deferida e essa entidade não e cadastrada no Fórum. Então, estão 281 

solicitando...  SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 282 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu não recebi essa correspondência, eu 283 

soube hoje. O Luz foi ver, eu soube hoje de manhã, o pessoal me ligou sobre esse 284 

assunto, o Luz foi atrás do assunto. O Luz disse que não se lembra e está indo ver. Mais 285 

alguma coisa? Para comunicar também, a gente tinha mandado... SR. DAVI JONATAS 286 

DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente 287 

do CMDCA: Cabe o registro aqui da comissão, o Movimento Escola da Vida, valor de R$ 288 

27.214,61, 5% de retenção, então, parecer favorável na plenária de 17/09. SR. ANDRÉ 289 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 290 

Presidente do CMDCA: Já passou por aqui, comunicaremos. Na semana passada eu e 291 

o Davi, enquanto Presidente e vice, não comparecemos à plenária porque estávamos em 292 

peregrinação pela Prefeitura de Porto Alegre atrás dos funcionários para trabalharem 293 

para este Conselho. Certo? Então, estávamos atrás para recompor o time de funcionários 294 

do Conselho. Certo? SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e 295 
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Amigos dos Excepcionais – APAE: E teve algum retorno? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 296 

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

Estamos tentando, funcionários, mesa, cadeira, computador, tudo, tudo... Estamos 298 

tentando. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 299 

IPSDP: Retiraram funcionários, mas o mobiliário eles não podem retirar, é do Conselho. 300 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 301 

Grosso e Presidente do CMDCA: Isso faz parte da nossa peregrinação e estamos 302 

enviando um ofício ao Secretário, sem polemizar. Demonstramos por telefone a nossa 303 

indignação, estamos enviando alguns ofícios em nome da Presidência, enquanto 304 

Presidente, para a Prefeitura de Porto Alegre. Certo? É isso. Pessoal, a gente pediu no 305 

edital relatórios solicitando quem estava inadimplente com os três setores. Bom, a FASC 306 

mandou no dia 12 ou 13, refez no dia 15 e mandou uma errata onde colocava uma série 307 

de entidades inadimplentes. Está aqui no processo mãe do edital. No dia 30 a FASC 308 

manda um outro ofício que complementa a resposta do Ofício nº 39/2014 do CMDCA, 309 

datado de 08/08/2014. Segue a lista das entidades que apresentam pendências nas 310 

prestações de contas, porém, em fase de resolução das mesmas, comprovadas por atas 311 

de reuniões e termos de ajustes anexados aos processos. Eu liguei para o Presidente da 312 

FASC e informei que isto não diz quais as entidades que estão inadimplentes. Só diz que 313 

estão meramente negociando. Então, o documento válido é o Ofício nº 358. Certo? Não 314 

anula o primeiro ofício. Aqui... (Retorno). A correspondência do Fórum chegou dia 02 e 315 

estava com o Luiz. Bom, pessoal, nós fizemos todas as avaliações, estamos com uma 316 

listagem aqui, esse assunto do IDALINA VARGAS veio agora, começou de manhã, o 317 

pessoal me ligou, pedi para o Luz que fizesse uma busca geral e entrasse em contato 318 

com a entidade. SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 319 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Entrei em contato com a entidade, fui ver a situação, parece que 320 

estavam cadastrados lá e não estão mais. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 321 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Tem uma 322 

entidade que está na lista dos deferidos, mas que não está no Fórum. Pelo o que o Luiz 323 

relatou para nós hoje, não percebemos, passou, todas foram revisadas e realmente tem 324 

esse problema da entidade, que é o Processo 125. O Luiz entrou em contato e a entidade 325 

disse que tem registro no Fórum, que no ano passado participou do edital, não ganhou o 326 

recurso porque não tinha inscrição de programa e logo depois teve a inscrição de 327 

programa, porque eles atestam que dentro do processo de 2013 tem um atestado, um 328 

documento. Certo? Bom, o Luz já solicitou que retorne do arquivo para que vejamos o 329 

documento. A entidade foi informada que deveria comparecer ao Fórum para pegar um 330 

documento ou ver qual é a situação real. Ligaram agora, realmente, a coordenador tem 331 

ido nas últimas três reuniões, o nome dela não está mais, tem assinado embaixo. Elas já 332 

tinham reclamado e estão indo no Fórum para ver essa situação. Bom, a minha sugestão 333 

para esse processo seria nós retirarmos da listagem de deferidos a entendimento, não 334 

fazer como conta como deferida, ela vai ficar nas indeferidas e refazer aqui, mas caso a 335 

entidade consiga comprovar que realmente houve uma falha do Fórum em retirar, 336 

recebendo esse documento que mude a situação, nós traremos para o Conselho de novo 337 

para reavaliar. Já vai ter saído os valores, aí a sugestão seria fazermos um aporte do 338 

mesmo valor que todo mundo vai ganhar, aportaríamos esse pequeno recurso para que a 339 

entidade não fique prejudicada. Isso se ela comprovar que estão com a razão. Está 340 

aberto, não sei se mais alguém tem sugestões? É isso? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU 341 

– Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Esse da Idalina terminou? Agora é sobre a 342 

listagem? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 343 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É. Eu gostaria de falar sobre o processo de 344 

ontem, porque eu gostaria de colocar para o pessoal. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 345 
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SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 346 

Tá. Eu queria colocar em pauta todos os processos que a gente avaliou aqui. Por que 347 

isso? Porque daqui a pouco a gente vai puxar todos os processos do edital, se nós temos 348 

aqui a análise de três em três, opiniões são opiniões... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 349 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não, não é opinião. SR. ANDRÉ LUIZ DA 350 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 351 

CMDCA: É opinião. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda 352 

– SMF: Não. A legislação do nosso edital, está escrito no processo, se tem um item que 353 

não está de acordo com o edital, ele não pode ser levado adiante, indiferente qual é o 354 

motivo. Houve opiniões divergentes. Eu disse para vocês que isto está errado. SR. 355 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 356 

Presidente do CMDCA: Eu não tenho problema quanto ao que tu dizes, eu quero só que 357 

tu fales, porque nós vamos falar também. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 358 

Municipal da Fazenda – SMF: Eu, eu quero que vocês tragam... SR. ANDRÉ LUIZ DA 359 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 360 

CMDCA: Nós vamos trazer todos os processos agora. Não tem problema. SRA. OTÍLIA 361 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Pode trazer todos os 362 

processos. Eu não sei porque tu estas fazendo isso? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 363 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 364 

Não, eu não estou fazendo... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 365 

Fazenda – SMF: Tu estás querendo punir as outras entidade... SR. ANDRÉ LUIZ DA 366 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 367 

CMDCA: Não, não... Eu não vou bater boca! SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 368 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu ainda disse ontem... Tu disseste: “Se não 369 

for assim eu vou colocar todos os processos em votação”. Por quê? SR. ANDRÉ LUIZ 370 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 371 

do CMDCA: Porque eu quero dizer o seguinte... Porque é assim que funciona, Otília. 372 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não, não é 373 

assim que funciona, é assim que tu queres que funcione! SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 374 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 375 

Não, porque a forma: se eu não concordo eu não assino, isso não pode. SRA. OTÍLIA 376 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu não concordo, eu não 377 

vou assinar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 378 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Otília, desculpa, mas tu não assinas... SRA. 379 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: O que não for 380 

legal eu não assino. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 381 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas isso é a tua opinião... SRA. OTÍLIA 382 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não é a minha opinião, é 383 

o que está escrito. O edital é uma lei, está escrito, nós temos que cumprir. Fomos nós 384 

que determinamos edital. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 385 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Só um pouquinho, Davi, 386 

deixa ela falar. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 387 

SMF: Lá está a habilitação, o que a entidade tem que ter em primeiro lugar? Registro...  388 

Por favor, que me ajudem; registro e inscrição de programa, se não tem está inabilitada. 389 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 390 

Grosso e Presidente do CMDCA: É isso? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 391 

Municipal da Fazenda – SMF: É. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 392 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Então, vou colocar o 393 

seguinte, pessoal, a primeira regra deste Conselho é que este Conselho toma decisões 394 
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de conselho, independente das posições dos conselheiros e entidades e secretarias. Isso 395 

é fato. O que acontece muitas vezes aqui no Conselho, imagina se toda vez que eu 396 

enquanto Presidente, se a minha opinião for contrária e se a posição de outros for 397 

maioria, aí eu não assino enquanto Conselho. Eu não posso não fazer isso. Se a maioria 398 

do Conselho deliberar, eu enquanto Presidente sou obrigado a assinar. Então, desculpa, 399 

este Conselho toma decisões de Conselho, este Conselho várias vezes deliberou 400 

assuntos de maioria que foram contrários a um ou outro, mas tomou a decisão e eu tive 401 

que assinar, porque o Conselho tonou a decisão. Se alguém quiser contestar existem "n" 402 

formas, várias vezes o Conselho e o edital, são analisados casos de três em três, e 403 

aqueles conselheiros tomaram a decisão, vem para o grande grupo que a decisão dos 404 

três é o que permanece. Isso não é reavaliado por todos os outros 18 conselheiros, três 405 

analisaram e chegaram, assim como vou dar um exemplo: vários processos foram 406 

analisados aqui e pela avaliação de três conselheiros que estavam ali disseram: “O 407 

processo não está consistente”. Eu, por exemplo, achava que o projeto estava ok, mas a 408 

avaliação dos três conselheiros foi que não. O que aconteceu? Foi adiante pedindo o 409 

indeferimento e dizendo que tinha que vir. Não então, muitas vezes alguns conselheiros 410 

tomam essa decisão, bom, se eu estou analisando um processo da Finanças e não 411 

concorda, eu não assino, mas, então, a posição não é da comissão. Se tu fores para uma 412 

reunião e os membros decidem uma coisa, tu podes registrar o teu voto, mas todos 413 

assinam. Fica fácil, assino só o que eu quero. Isto está errado e é por isso que eu digo 414 

que vamos trazer todos, porque sempre um ou dois vai dizer: “Não assino, isto está 415 

errado, eu não posso, eu estou acima do Conselho”. Lisete, quando o grupo decide, se a 416 

maioria aprovou, aprovou. Aí fica, quando eu não concordei quero olhar. É por isso que 417 

isso acontece. Davi. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 418 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Três conselheiros assinaram e 419 

validaram, agora se tu estás colocando o voto desses conselheiros em questão... SRA. 420 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não... Não... 421 

Não... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 422 

Grosso e Presidente do CMDCA: Otília, deixa só ele terminar e já passo a palavra para 423 

ti. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 424 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Se tu fazes isso com um processo, tu vai fazer 425 

com todos, isso é bem claro. Eu defendo essa posição. (Falas concomitantes em 426 

plenária). Eu só quero terminar. Por quê? No momento em que três conselheiros 427 

analisam, opinam e tu diverges da opinião desses, é um direito teu. Agora, questionar a 428 

validação disso, aí tu tens que questionar a validação de todos os processos, todos os 429 

outros. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 430 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: E é o que nós estamos fazendo. a Dalva 431 

primeiro. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 432 

IPSDP: Só em Questão de Ordem, o tempo que estamos perdendo em justificar a 433 

mesma coisa, vamos olhar o processo em questão e se necessário todos os outros. SR. 434 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 435 

Presidente do CMDCA: estamos passando todos os processos para vocês olharem para 436 

que não pairem dúvidas, vamos discutir todos que forem preciso. SRA. OTÍLIA HENZ DE 437 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu quero ter o processo para eu ler 438 

para vocês o processo mãe, quero ler para vocês o processo e qual a minha dúvida. 439 

Quero colocar o meu voto divergente dentro do processo. SRA. CAROLINA DI GIORGIO 440 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Eu concordo com vocês, mas, 441 

por exemplo, eu não achei o projeto bem escrito, bom, é uma coisa bem subjetiva, né. Eu 442 

posso achar que não está bem escrito e a Ro achar que está bem escrito. Agora, se diz 443 

no edital que precisa de dois documentos físicos, não é uma coisa subjetiva, e não tem 444 
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esses documentos, aí é outra coisa. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 445 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu vou passando para 446 

vocês os processos. (Falas concomitantes em plenária). SR. CARLOS ALBERTO LUZ - 447 

Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Eu só queria alertar que nós temos 448 

até ás 15h45min para encaminhar para ir para publicação amanhã. Só estou colocando 449 

isso, porque temos que publicar os resultados. Só estou querendo colocar que eu tenho 450 

horário. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Se 451 

tu reservaste o espaço é até ás 18 horas. Eu fazia isso. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU 452 

– Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não há necessidade de avaliar todos os 453 

outros, porque todos os outros estão vindo em represália porque eu botei na mesa. Eu 454 

pedi para ti ontem que nós trouxéssemos e reavaliássemos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 455 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 456 

Tu estás solicitando o processo? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal 457 

da Fazenda – SMF: Eu solicitei o processo para que nós avaliássemos. SR. ANDRÉ 458 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 459 

Presidente do CMDCA: Eu estou trazendo todos. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 460 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Em represália. Eu quero que conste, é 461 

represália porque eu pedi o processo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 462 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Otília! 463 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Sim, 464 

senhor! SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 465 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Por favor. Dalva. (Falas concomitantes em 466 

plenária). SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 467 

IPSDP: Quem sabe lê o processo, diz o problema e a gente delibera. SRA. OTÍLIA HENZ 468 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Mas é só este que tem 469 

problema, Dalva! (Falas concomitantes em plenária). Só tem um que tem problema! SR. 470 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 471 

Presidente do CMDCA: Por isso que eu estou solicitando que venham todos. SRA. 472 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: De 473 

repente coloca em votação se todos concordam em ver todos. (Falas concomitantes em 474 

plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 475 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Otília, quer falar? SRA. OTÍLIA HENZ DE 476 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Já falei. (Falas concomitantes em 477 

plenária). Eu já disse que é represália porque eu pedi o Processo, vocês não 478 

entenderam? Por que não coloca em votação se o pessoal quer olhar todos ou só este 479 

que tem problema? Por que não coloca para o pessoal decidir já que é uma plenária? Por 480 

que não é colocado em plenária? SRA. LISETE FELIPPE – Casa do Menino Jesus de 481 

Praga: Qual é a entidade? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 482 

Fazenda – SMF: Eu não lembro o nome, eu não olho a entidade. Eu quero que as 483 

pessoas votem dizendo que querem analisar todos de novo ou somente este que tem 484 

problema. Esta é a sugestão que eu dou, que nós enquanto Conselho façamos esta 485 

escolha. Não é a tua ou a minha escolha, é a nossa escolha. SR. ANDRÉ LUIZ DA 486 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 487 

CMDCA: Certo. É um processo específico. Qual é o processo? SRA. OTÍLIA HENZ DE 488 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Tu sabes que é o processo que deu 489 

problema. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 490 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Qual é o processo? SRA. DALVA FRANCO – 491 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Qual é o número do 492 

processo, lembra? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda 493 
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– SMF: Não sei. Ele sabe, nós discutimos, eu estava com o processo na minha mão! SR. 494 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 495 

Presidente do CMDCA: Por que eu sei e tu não sabes? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU 496 

– Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Porque eu não costumo ler, eu não guardo o 497 

nome de nenhuma instituição. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 498 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pois é, são 150 poucas 499 

entidades, eu não sei qual é, mas se tu que tivesses a preocupação não guardou... SRA. 500 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: porque eu te pedi 501 

para colocar e tu te negaste. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 502 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas por que tu não 503 

guardaste, Otília? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 504 

SMF: Ele não quer que a gente analise. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 505 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não, meu 506 

amor, tu estás liberada para analisar a entidade. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 507 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Ele não quer que a gente analise. SR. ANDRÉ 508 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 509 

Presidente do CMDCA: Tem 145 entidades agora. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 510 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu quero todos os processos que eu vou ler 511 

um por um, os deferidos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 512 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Estão todos aqui para tu 513 

leres. (Falas concomitantes em plenária). SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 514 

Municipal da Fazenda – SMF: Cadê o Carlos Simões? Por que o Carlos Simões foi 515 

embora? Ele foi a outra pessoa que assinou o processo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 516 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 517 

Concordando? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 518 

SMF: Sim, sem ler. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 519 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu creio que as pessoas leram. SRA. 520 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Foi indeferido 521 

porque não tinha inscrição de programa, aí mandaram porque um dia eles conseguiram, 522 

no ano passado. Ninguém viu que ele não tinha inscrição de programa e deram no ano 523 

passado dinheiro para ele. Este ano, com a mesma base de que no ano passado não 524 

deram bola para a inscrição de programa e este ano vamos dar de novo para eles sem 525 

inscrição de programa. SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos 526 

Pobres de Santo Antônio: Então, nós temos que dar para todas as outras que estão 527 

sem inscrição. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 528 

SMF: Mas é isso que eu estou dizendo, nós estamos errados! Como que a gente vai dar 529 

dinheiro para quem não tem inscrição? Esta instituição não tem inscrição de programa, 530 

vocês sabem, vocês estavam juntos quando eu discuti. O processo foi indeferido em 531 

primeira análise, porque não tinha inscrição de programa, foi indeferido, aí voltou com 532 

recurso. (Falas concomitantes em plenária). eu fiquei muito braba e fui embora, arrancara 533 

o processo da minha mão. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 534 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Tu sempre ficas brava e 535 

sempre alguém arranca processo da tua mão. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 536 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Porque é habitue isso. SRA. LEA BOSS 537 

DUARTE – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Eu quero dar um 538 

informe, só justificar a ausência da nossa instituição na plenária da semana passada, nós 539 

estávamos em atividades internas. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 540 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Obrigado! SRA. OTÍLIA 541 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Foi o Presidente que 542 
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assinou, o vice-Presidente e o Carlos Simões, eu não quis assinei, porque eu não 543 

concordei, eu disse que nós tínhamos que trazer para penaria e discutir, mas não 544 

quiseram. O Presidente não quis. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 545 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu não quis e tu foste 546 

embora. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu 547 

fui embora. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 548 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Toda vez que a senhora não concorda sai 549 

correndo. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 550 

Não, não saio correndo, eu não tenho porque as pessoas me desrespeitarem. SR. 551 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 552 

Presidente do CMDCA: Ninguém te desrespeitou. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 553 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Achei. Posso ler o projeto? É o Projeto 119, 554 

Processo nº 001.029125.14.6, PROJETO VIDA NOVA DA RESTINGA. Eu não analisei 555 

este processo antes porque eu estava de férias. O processo no dia 23/09 foi indeferido 556 

sem registro de programa, por três conselheiros nossos: Cíntia, o Jardim Ipiranga e 557 

Carlos Simões. O que eles fizeram? Aberto o prazo de inscrições, as alegações... Tu 558 

poderias ler? Eu não consigo ler quando fico atacada. SRA. CAROLINA DI GIORGIO 559 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: “...O Projeto Vida Nova da 560 

Restinga ingressou com pedido e o mesmo foi indeferido sob a alegação de falta de 561 

documentação. Ocorre que tais alegações não espelham a verdade, pois os documentos 562 

entregues em 28/11/2011 requerer registro de entidade e inscrição de programa, 563 

conforme cópia anexa. Cabe salientar que a nossa entidade não recebeu orientação 564 

quanto aos procedimentos na relação que deveria manter junto ao Conselho após ter 565 

recebido inscrição. Somente em 2014 fomos instruídos pelo atual Presidente André 566 

Seixas. Ressalto também que a entidade também nunca foi contestada, tanto é que foi 567 

contemplada no ano de 2013 com R$ 6 mil, conforme cópia anexa...” Ela manda aqui as 568 

certidões, a resolução que aprovou o repasse de R$ 6 mil para as entidades, o que ela 569 

recebeu. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 570 

Ela não manda o comprovante de que tem registro e inscrição. Eu gostaria que os 571 

colegas avaliassem. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 572 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Nós atendemos a Dona 573 

Leila aqui no Conselho no final do sem passado. Ela nos apresentou algumas alegações, 574 

porque é uma creche conveniada com a SMED e disse que no ano passado recebeu um 575 

recurso do CMDCA, do edital do ano passado, aqueles que perderam o prazo. SRA. 576 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Daquele 577 

que todo mundo que não entrou recebeu, não é? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 578 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Perderam 579 

o prazo. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 580 

IPSDP: Todos indeferidos receberam R$ 6 mil. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 581 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não foram 582 

todos, tem separação. Todos que perderam o prazo e que não tinha apresentado 583 

relatórios. Eram certidões, prazos que relatórios. Bom, ela recebe isso por causa de prazo 584 

de documentos, relatórios, não recebeu. Então, ela tinha para ela que estava apta. 585 

Estava ok a documentação dela, o CMDCA deu ok, mesmo não tendo entregue os 586 

relatórios. No momento em que está ok ela entrega aqui em abril os relatórios do ano 587 

anterior e deste ano, e não é contestado por não ter esse tal documento. Aí ela entrega e 588 

agora recebe essa contestação de que não tem inscrição de programa. O que aconteceu 589 

foi um erro de comunicação do CMDCA. Nós já tomamos várias deliberações que quando 590 

é do CMDCA o erro a plenária tem tomado decisões a favor das entidades. Então, a 591 

plenária toma decisões sempre por maioria e a favor das entidades, principalmente a 592 
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Comissão de Finanças. Então, baseado nesses critérios que temo adotado entendemos 593 

que demonstra que por mais que ela não tivesse o registro foi induzida ao erro quando 594 

recebeu pelo CMDCA dizendo que estava ok. Então, não é um erro de agora, é desde o 595 

ano passado, porque no momento em autoriza a receber o recurso diz para a entidade 596 

que esta ok. Tanto que em abril uma colocou os relatórios também deste ano. Então, nós 597 

estamos simplesmente... Não estamos nem avaliando que ela esteja certa, que tenha 598 

uma exceção, nós estamos colocando que a gente precisa analisar o nosso critério 599 

enquanto Conselho, quando reconhecemos que um erro é do Conselho nós sempre 600 

damos ganho de causa para a entidade. É isso que nós estamos colocado, independente 601 

se ela tem ou não tem foi induzida por este Conselho quando concedeu, foi concedido 602 

por um erro do CMDCA. Está aberto, Otília. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 603 

Municipal da Fazenda – SMF: Ontem, quando eu observei essa discrepância, eu fiz o 604 

pedido para que esta plenária, nós, os 21 conselheiros, pudessem tomar essa decisão, 605 

não só os 04 que estavam ali na mesa. Eu achei que era muito sério, de muita 606 

responsabilidade nós tomarmos uma decisão pelo 21 em caráter desse tipo. Essa é a 607 

intenção que eu pedi e que puxei hoje na mesa aqui. Eu quero que fique muito bem claro, 608 

não é porque eu tenho problema com entidade, não é porque eu tenho problema com 609 

outro tipo de esfera, como algumas pessoas falaram aqui na mesa. Eu pedi porque eu 610 

gostaria que os 21 conselheiros, ou a maioria, tomassem conhecimento e deliberassem, 611 

isto sim, o Conselho, não os 04 que estavam ontem assinando os processos. SR. FÁBIO 612 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 613 

SMDH: Eu peguei, analisando rapidamente o recurso, eu opto pelo deferimento, porque 614 

eu julgo que ele está bem embasado. (Inaudível). A entidade foi induzida ao erro de que 615 

estava tudo certo. Então, todos os relatórios estão neste Conselho. Aí dar o registro de 616 

entidade e não dar registro de programa... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 617 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Então, permita-me esclarecer e te interromper. 618 

Tem toda a história aqui. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 619 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Só para terminar. Diante desse recurso, 620 

talvez o parecer não está bem embasado com o recurso. SRA. DALVA FRANCO – 621 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Peço que quem tiver alguma 622 

dúvida consulte a ata do edital, que eu me lembro de ter falado que não concordava em 623 

dar este agrado para quem ficou fora. Esta é uma situação, mas aí quando o Presidente 624 

diz que a gente tem que assumir quando a gente erra, a gente tem que assumir, mas a 625 

gente tem que assumir quando a gente é bonzinho/errado. Dia 07/03/2012 foi aprovado o 626 

registro da entidade, Resolução nº 39/2012 dá o registro da entidade. Fomos visitar, tem 627 

toda a documentação aqui, emitida a resolução foi cadastrado no SIAS e não tem 628 

inscrição de programa, foi pedido somente o registro de entidade. Ótimo, perfeito, indo e 629 

maravilhoso. Temos no nosso livro 387, projeto no dia 07/03/2012 aprovado o registro de 630 

entidade. Olhem o saquinho plástico, escrito aqui em cima: “Anexar na pasta da entidade. 631 

carimbos 05/09/2013”. Depois do referido edital, não foi? O edital dos R$ 6 mil foi antes 632 

de setembro. A instituição veio, protocolou no dia 05/09 documentação pedindo registro 633 

de programa. Para a Comissão de Reordenamento veio, não sei de quem é a letra, foi 634 

colocado na pasta da instituição. Então, não é erro do Conselho, o erro do Conselho foi 635 

em 2013. Então, a instituição não tinha inscrição de programa. Concordo com a colega e 636 

agradeço por ter colocado a situação. O Conselho, a Comissão de Reordenamento pode 637 

estar sendo culpada de não dar inscrição de programa, mas que bom, vou pedir para o 638 

Luiz puxar a pasta suspensa, este documento aqui do saquinho foi entregue pela 639 

instituição e foi arquivado indevidamente na pasta suspensa e não foi dado 640 

encaminhamento para abrir processo e emitir. Está aí e não é culpa do Conselho. ela 641 

recebeu 2013 equivocadamente, a culpa do Conselho é de ter recebido esse documento 642 
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e colocado, aí não foi dos conselheiros, colocaram equivocadamente na pasta, porque 643 

tem um bilhetinho ali, que eu não sei de quem é a letra que mandou arquivar. Acho que 644 

tem equívocos de 2013, de termos passado a mão na cabeça de que ficou fora do edital. 645 

Eu sei que tinha instituições que perderam o prazo, mas se colocou tudo em um mesmo 646 

balaio. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 647 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Só para registrar, houve uma votação e o 648 

plenário deliberou, equivocadamente ou não, deliberou por maioria. A gente delibera por 649 

maioria, nunca por minoria. Eu estou pegando a tua fala. SR. FÁBIO EVANDRO 650 

PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Há um 651 

recurso da entidade dizendo que solicitou o registro de programa, e não vou entrar no 652 

mérito de quem está errado ou certo. Estou falando de recurso, a entidade solicitou. 653 

(Falas concomitantes em plenária). A gente não pode culpar a entidade, porque ela 654 

solicitou. Quem está certo ou errado não sei, mas a entidade não é culpada. Então, a 655 

entidade não pode ser penalizada pelo erro de alguém. SRA. CÍNTIA TERESINHA 656 

AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Eu concorda que a entidade não pode 657 

ser penalizada, mas acredito que não vamos consertar com outro erro. Lamento pela 658 

entidade, mas vamos errar de novo? Não vamos agradar todo mundo mesmo, mas pelo 659 

menos faz certo. Acho que sim, temos que colocar o chapéu de burro, erramos, enfim, a 660 

gente não vai ajudar ali, é um erro, mas entendo assim. SRA. DALVA FRANCO – 661 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Engraçado, Presidente, que 662 

tudo que está neste saquinho tem data de 2011, mas são os mesmos que foram 663 

analisados para emitir um registro em março de 2012. Isto aqui é o mesmo que já tinha 664 

sido analisado em 2012. Bem novinhas as folhas, é uma copia real da documentação. 665 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu queria 666 

que tu fizesses um encaminhamento. Eu gostaria de fazer uma sugestão. SR. DAVI 667 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-668 

Presidente do CMDCA: Eu gostaria de fazer uma proposição de que a entidade não 669 

pode ser penalizada, porque houve erros dentro deste Conselho. A solicitação se 670 

encontra ali, não foi executada. Eu sugiro que seja feita uma visita na instituição para que 671 

essa situação seja regularizada. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal 672 

da Fazenda – SMF: Eu gostaria muito, Presidente, porque nós já encontramos vários 673 

erros de execução dos nossos processos. Eu gostaria que o senhor pegasse, fizesse um 674 

pedido para a nossa Gerência Administrativa para fazer uma investigação do que 675 

aconteceu, por que essa documentação veio aqui e nos para na semana que vem. Nós 676 

vivemos dizer que é o Conselho que errou, é o Conselho que errou e administrativamente 677 

ninguém se responsabiliza por isso. e não foi o Conselho que errou. Então, nós 678 

gostaríamos que fosse apresentado pela Gerência Administrativa na semana que vem o 679 

porquê que esses documentos estavam ali e por que não foi aberto um processo. Eu 680 

gostaria muito que na semana que vem trouxesse, porque toda vez que dá um problema 681 

um rombo desse tamanho, a gente tapa com cera. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 682 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: A gente assume culpas que nem 683 

sempre são nossas. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 684 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu queria esclarecer, o 685 

CMDCA é feito de conselheiros e funcionários, este é o Conselho para a criança e 686 

adolescente de Porto Alegre. O Conselho é o todo, não pode ser o Conselho é todo em 687 

uma hora e depois não, o conselho é toda essa estrutura que tem aqui. Isso tem que ficar 688 

bem claro, segundo, a minha fala de ontem era de que estamos aqui dentro, a entidade 689 

no ano passado ganhou o recurso, este ano, na alegação dela diz que participou de 690 

editais que afirmam que está apta. Então, no ano passado, e alguns dizem que foi 691 

agrado, que foi benesse, eu digo que foi uma decisão deste Conselho, porque entidades 692 
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que têm cadeiras neste conselho também receberam o recurso de R$ 6 mil. Entidades 693 

que têm cadeira aqui e que não têm receberam esse recurso. E lembro de alguns 694 

conselheiros aqui defendendo aquela proposta. Agora a Dalva traz a pasta da entidade, 695 

não estou dizendo que é o erro de uma comissão ou de outra, eu digo que é um erro do 696 

Conselho. No ano passado, em 05/09, há mais de um ano tu recebes um documento, nós 697 

tínhamos três meses para analisar, há um ano, mas quem errou? O Conselho. SRA. 698 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Não, 699 

senhor! Questão de Ordem. Não veio para a comissão... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 700 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 701 

De novo... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 702 

IPSDP: Tem xerox dos documentos de 2011, não vamos assumir culpas que nós não 703 

temos. Se o senhor quiser assumir sozinho, bom proveito. Eu não assumo! Como 704 

conselheira eu não aceito o Conselho assumir... (Falas concomitantes em plenária). 705 

Quando tu quiseres assumir um erro em nome do Conselho pergunta. SR. ANDRÉ LUIZ 706 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 707 

do CMDCA: Então, de quem é o erro? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 708 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu não sei, eu não passo 24 horas aqui, mas 709 

quando tu assumires culpa pelo Conselho, faça o favor de consultar e todo mundo quer... 710 

(Falas concomitantes em plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 711 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não entendo, porque o 712 

Conselho é toda esta organização aqui. Desculpa, mas o Conselho é a parte 713 

administrativa e os conselheiros. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 714 

Divina Providência – IPSDP: Eu quero que conste em ata que nós estamos retirando da 715 

pasta suspensa o documento equivocadamente arquivado para abrir processo, para 716 

poder fazer o encaminhamento da instituição. Estou entregando para o Carlos Luz. SR. 717 

CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 718 

Governança Local – SMGL: A minha sugestão é simples, é um momento em que várias 719 

entidades estão passando por um momento caótico, por necessidade de investimento, 720 

pagamentos de recursos humanos, alimentação, material pedagógico e tudo mais, as 721 

entidades não conseguirem acessar o edital é uma coisa para a gente pensar. Segunda 722 

questão, o Conselho da Criança vive por resoluções. Não entendo porque a gente 723 

conflitar se nós queremos punir uma entidade ou punir funcionários, ou punir comissões, 724 

conselheiros ou coisas do gênero. A minha sugestão é que a gente faça conforme a 725 

Resolução nº 105 do CONANDA, é definir por resolução. Se a entidade A, B ou C não 726 

esta adequada às regras do edital nós podemos condicionar o recebimento do dinheiro 727 

à... Aí a gente diz o que quer condicionar. Ou a gente pode repassar o dinheiro e 728 

condicionar que se até tal data não ficar comprovada a licitude do pedido de registro aqui 729 

no Conselho que devolva por resolução, por litígio, por constrangimento de uns contra os 730 

outros. Volto a dizer, nós temos que emitir por resolução, o que nós queremos? 731 

Queremos pagar condicionando ou não queremos pagar condicionando? Emite uma 732 

resolução e está resolvido. Agora, a gente criar um conflito, hipóteses e suposições, 733 

colocar juízo de valor na jogada, eu acho complicado. Nós já vivemos isto em outras 734 

ocasiões quem é da antiga lembra, isso não gera solução. E eu não estou falando aqui de 735 

partido político, e só legislação. A minha sugestão está dada. SRA. DALVA FRANCO – 736 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Como sugestão de 737 

encaminhamento, assim como aprovamos uma outra instituição antes, de aportar e 738 

estiver ok, a gente faz a mesma situação. Eu peço que seja visto o processo no qual ela 739 

recebeu R$ 6 mil, qual foi o motivo do indeferimento. Na semana que vem vamos ter o 740 

motivo que foi indeferida e depois a gente deliberar. Não sei se cabe aqui o pedido de 741 

vista ao processo. Ele não entra no edital dele e o dinheiro vai ser aportado se estiver 742 
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correto. Se ela entrou nos R$ 6 mil pelo mesmo motivo, o erro realmente é nosso, mas é 743 

um erro que não podemos cometer novamente. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 744 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: E 745 

condicionado... (Falas concomitantes em plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 746 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Só um 747 

pouquinho, pessoal! SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 748 

Providência – IPSDP: A minha proposta é retirar esta instituição do bloco, junta o edital 749 

2013, o motivo que ficou fora, aquele edital que deu R$ 6 mil para todo mundo e ver a 750 

situação desta instituição em particular. Ela entregou documentos de 2011 solicitando 751 

registro. Então, ela tem que reapresentar um documento para inscrição de programa 752 

dela. (Falas concomitantes em plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 753 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal... 754 

Pessoal...  Não dá! Vamos colocar em votação a proposta da Dalva, para retirar da lista e 755 

analisar para a semana que vem. Carlos. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 756 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: E na sequência fazer 757 

uma condicionante de que ela não comprovando, indo pela (Inaudível), não ficando 758 

explicito de que ela fez, a gente ou não paga ou pede a devolução. SR. ANDRÉ LUIZ DA 759 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 760 

CMDCA: Eu acho que a proposta de retirar do grupo do edital próprio que analise depois, 761 

conceda o direito depois do CMDCA analisar se tem ou não direito, para que conceda 762 

depois, é melhor do que arriscarmos todo o edital. Então, acho que essa proposta vai 763 

mudar o paradigma daqui para frente. Eu acompanho a proposta da Dalva para não 764 

arriscar o processo mãe. A proposta é retirar do grupo, se o Conselho for favorável que a 765 

gente forneça como a Idalina Vargas, por uma resolução, um pequeno recurso. SRA. 766 

LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Essa 767 

colocação do André é pertinente, porque qualquer outra entidade pode impugnar o edital 768 

e colocar em risco todas as instituições. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 769 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Vai ser 770 

feita uma análise sobre a vida da entidade no CMDCA e a plenária vai tomar uma 771 

decisão. É isso, análise completa da vida da entidade aqui no Conselho. Quem concorda 772 

levante a mão. Muito obrigado. Quem discorda? Um voto. Abstenções? Uma abstenção. 773 

Aprovada a proposta final. APROVADA. Continuando, tivemos 182 entidades que se 774 

inscreveram para o edital. A relação final hoje é 144 entidades aptas a receber recurso, 775 

38 entidades não estão aptas. Esta é a relação final. SRA. LISETE FELIPPE – Casa do 776 

Menino Jesus de Praga:  Não vai ler? SRA. LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita 777 

do Rio Grande do Sul – FERGS: Vai sair a publicação? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 778 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 779 

Vai sair a publicação. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 780 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Vou ler. SR. ANDRÉ LUIZ 781 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 782 

do CMDCA: Pessoal, a gente lê as indeferidas? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 783 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 784 

Não, temos que ler. O pessoal tem que parar com essa mania boba de duvidar, somos 785 

todos conselheiros aqui e estamos sempre nisso. Então, vamos ler de uma vez por todas. 786 

Vamos ler cada nome, cada vírgula para que o pessoal pare com isso. SR. WILMAR 787 

COELHO – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Não dá para ser na emoção. 788 

Vota se lê ou não SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 789 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, em votação... SR. DAVI 790 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-791 
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Presidente do CMDCA: Não, acabou! SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 792 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Davi, 793 

posso falar agora? Em votação se lemos a lista das indeferidas ou não, quem concorda 794 

levante a mão. Quem concorda que a gente leia todas as entidades? Cinco. Quem 795 

concorda só das deferidas? Um voto. As indeferidas? APROVADO. (LEITURA DA LISTA 796 

DE INDEFIRIDAS DIVULGADA). São 38 entidades indeferidas. Quem concorda levante a 797 

mão. Grato. Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. E o valor para 798 

cada entidade é de R$ 4.861,11. 799 

 800 

 Encerram-se os trabalhos e os registros taquigráficos às 17 horas.  801 

        802 

Taquígrafa: Patrícia Costa Ribeiro 803 

Registro nº 225257/2003 - FEPLAM  804 

TG Tachys Graphen – CNPJ 10.133.150/0001-07. 805 


